I N S T R U C Ţ I UNEA
PRIVIND MĂSURILE DE APĂRARE CONTRA
INCENDIILOR ÎN CENTRU TOPOGRAFIC MILITAR

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„____”_________________2009

COORDONAT
Şef Direcţie salvatori şi pompieri SPC şi SE al MAI
lt. col. al s/ salvare
A. Viniciuc
„___”_________________2009

REGULILE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
1. Toţi militarii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile de combatere a incendiilor, să ştie
dislocaţia mijloacelor primare de stingere a incendiilor şi să poată acţiona în caz de necesitate.
2. Teritoriul unităţii urmează a fi curăţat în permanenţă de gunoi şi iarbă uscată. Deşeurile de
combustibil, gunoiul etc. trebuie adunate în locuri speciale, în containere sau lăzi pentru a fi
ulterior transportate. Căile de acces spre sursele de apă, întrebuinţate în caz de incendiu pentru
stingerea lui spre clădiri şi alte obiecte, trebuie întreţinute libere pentru deplasarea autovehicolelor
pompierilor.
3. Culuarele, trecerile, ieşirele trebuie menţinute permament libere şi şă nu fie barate. Căile la scările
de incendiu şi la mijloacele de stingere a incendiilor trebuie să fie permanent libere şi să fie
menţinute în stare ce asigură posibilitatea de acces.
4. În limitele spaţiu de siguranţă la incendiu dintre clădiri, instalaţii, materiale şi utilaje nu se permite
depozitarea ambalajelor, materialelor şi utilajelor, parcarea mijloacelor de transport şi amplasarea
clădirilor şi instalaţiilor. Uşile urmează să se deschidă în direcţia ieşirii din clădire. Închiderea
ieşirilor de rezervă este interzisă.
5. Mijloacele primare de apărare împotriva incendiilor, hidrantele şi sursele de incendiu trebuie
menţinute în perfectă ordine şi marcate cu semne indicatoare standart.
6. Teritoriul obiectivului trebuie să dispună de iluminare exterioară, suficientă pentru găsirea
imediată a surselor de apă pentru stingerea incendiilor, a scărilor de incendiu exterioare, intrărilor
în clădiri şi mijloacelor de stingere a incendiilor.
7. Fumatul se admite doar în locuri predestinate şi amenajate pentru aceasta.
8. În preajma aparatelor telefonice se face inscripţia „În caz de incendiu sunaţi 901”. Pentru alarmare
în caz de incendiu, pe teritoriul uinităţii se instalează dispozitive de semnalizare sonoră.
7. Înainte de închidere toate atelierile, depozitele, magaziile, boxele şi alte încăperi cu pericol de
incendiu se supun unui control din partea şefilor acestor obiective, persoanelor de serviciu numite
prin ordin şi patrulei de pompieri. Toate neajunsurile observate se înlătură înainte de închiderea
încăperilor. Reţelele electrice se deconectează prin intermediul unui cablu instalat în afara
încăperilor (cu excepţia iluminatului de serviciu şi de avarie, instalaţii automate de stingere şi
semnalizare a incendiilor). Rezultatele verificării se înscriu în registrul de control.
8. În incinta unităţii, lucrările cu pericol de incendiu pot fi efectuate doar cu permisiunea
comandantului unităţii cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea
lucrărilor cu pericol de incendiu. În acest caz este strict impus un post de pompieri cu mijloace
primare de stingere a incendiilor.
9. Încăperile, clădirile trebuie asigurate cu mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu,
conform anexei la prezentei Instrucţiuni.
10. În scopul siguranţei contra incendiilor este interzis:
- a aprinde focul în apropiere de clădiri, în parcul de maşini, terenuri de depozitare pe raza
de 50 m;
- fumatul, utilizarea dispozitivelor cu flacăra deschisă în parcuri, depozite şi alte locuri;
- păstrarea şi folosirea în subsoluri a substanţelor uşor inflamabile şi carburante, prafului
explozibil, substanţelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj ce conţine
aerozol, celuloidului şi altor materialeşi substanţe cu pericol de incendiu şi explozie, cu
excepţia cazurilor menţionate în actele normative ce sunt în vigoare;

-

-

-

exploatarea sobelor defectate, alimentarea cu carburanţi lichizi, plasarea materialelor şi
obiectelor inflamabile în preajma sobelor, lăsarea sobelor încinse fără supraveghere;
întrebuinţarea dispozitivelor electromagnatice de uz casnic fără postament termorezistibil
şi în scopul încălzirii încăperilor;
exploatarea instalaţiilor electrice defectate şi dispozitivelor în condiţii care nu corespund
recomandărilor întreprinderilor – furnizoare care pot aduce la izbucnirea incendiilor,
precum şi exploatarea conductoarelor electrice cu izolaţie defectată ce şi-a pierdut
capacitatea de protecţie. ;
de a folosi piese electrice de siguranţă nestandarte;
alimentarea lămpilor de gaz cu alte lichide în afara gazului lampant;
efectuarea curăţirii încăperilor şi spălatul hainelor cu folosirea petrolului, gazului lampant
şi altor lichide uşor onflamabile, precum şi de a efectua încălzirea conductelor îngheţate cu
ajutorul lampei de lipit prin aplicarea focului deschis;
de a lăsa neevacuat materialul de şters îmbibat cu ulei;
încălzirea cu flacără deschisă (torţă, lampă de sudat) a tuburilor îngheţate ale conductelor
de apă şi altor tuburi în clădiri.
Responsabil de serviciu antiincendiar
locotenent major
S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
INSTRUCŢIUNEA
ofiţerului de serviciu pe Centrul topografic militar
privind protecţia contra incendiilor
Ofiţerul de serviciu pe Centru topografic militar răspunde de menţinerea ordinei interioare în Centru şi
respectarea regulilor de siguranţă contra incendiilor.

Ofiţerul de serviciu pe Centrul topografic militar este obligat:
a) înainte de intrare în serviciu
- să studieze regulile de siguranţă contra incendiilor şi ordinea de acţiune contra planului de
combatere a incendiului;
- să instructeze personal serviciul de zi pe centru asupra regulilor de siguranţă contra
incendiului, acţiunilor în caz de incendiu şi de aplicare a mijloacelor de stingere;
- să cunoască locaţia şi starea surselor de asigurare cu resurse de apă;
- să cunoască starea drumurilor şi a căilor de acces în caz de incendiu;
- să verifice mijloacele de incendiu;
- să se convingă de funcţionarea legăturii telefonice.
b) în decursul executării misiunilor de serviciu
- să suprvegheze respectarea regulilor de siguranţă contra incendiului, acordînd o atenţie
deosebită respectării regimului stabilit pentru fumat şi efectuarea lucrărilor cu pericol de
incendiu, privind folosirea lichidelor inflamabile şi exploatarea dispozitivelor de încălzire şi
iluminare,
- să nu admită întrebuinţarea mijloacelor apărare împotriva incendiilor contrar destinaţiei;
- observînd încălcări ale regulilor de siguranţă contra incendiului, să aplice urgent măsuri
pentru înlăturarea lor.
În caz de incendiu:
- să anunţe echipa de pompieri şi subunitatea de serviciu a Taberei Militare 142;
- să raporteze despre incendiu şefu Centrului;
- să conducă acţiunile de stingere a incendiului şi de evacuare a tehnicii şi bunurilor materiale;
- să organizeze salvarea oamenilor, armamentului şi documentelor.
c) în caz de incendiu în încăperile cu regim secret:
- să anunţe persoana responsabilă de gestiunea documentelor secrete prin intermediul
curierului;
- între timp să pătrundă în încăperi, să organizeze stingerea incendiului, iar din momentul
sosirii persoanei responsabile să asigure evacuarea la timp a bunurilor materiale şi
organizeze paza documentelor secrete.
Responsabil de serviciu antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009

INSTRUCŢIUNEA
ajutorului ofiţerului de serviciu pe Centrul topografic militar
privind protecţia contra incendiilor
Ajutorul ofiţerului de serviciu pe Centru este responsabil de starea antiincendiară şi
răspunde de calitatea şi efectuarea la timp a inspecţiei încăperilor, teritoriilor în privinţa
siguranţei incendiilor.

-

-

Ajutorului ofiţerului de serviciu este obligat:
în decursul patrulării să urmeze itinerarul indicat;
să inspecteze minuţios încăperile şi teritoriul în scopul prevenirii izbucnirii
incendiilor;
să verifice completarea panourilor de incendiu, starea tehnică şi buna
funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
să nu admită blocarea drumurilor şi căilor de acces în caz de incendiu;
să interzică aprinderea rugurilor şi arderea gunoiului pe teritoriul Centrului;
sobele să nu conţină comustibil sau cenuşă incandescentă;
să nu admită fumatul în locuri interzise;
să nu admită întrebuinţarea lichidelor inflamabile şi utilizarea mijloacelor
antiincendiare contrar destinaţiei;
observînd încălcări a regulilor de siguranţă contra incendiu, să raporteze
ofiţerului de serviciu pe Centru sau responsabilului pe serviciu antiincendiar;
la sfărşitul zilei de lucru să inspecteze încăperile privind siguranţa contra
incendiu.
În caz de incendiu:
să anunţe alarma de incendiu;
să raporteze ofiţerului de serviciu pe Centru şi ofiţerului de serviciu pe tabără
militară 142;
să ia măsuri la lichidarea incendiului cu mijloacele disponibile;
să organizeze întîlnirea forţelor şi mijloacelor ce sosesc.

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009

INSTRUCŢIUNEA
MODULUI DE INSPECTARE A ÎNCĂPERILOR
(CLĂDIRILOR) ÎNAINTE DE ÎNCHIDERE
Inspectarea încăperilor la sfîrşitul zilei de lucru privind siguranţa contra incendiu este
efectuată de persoanele serviciului de zi în prezenţa persoanelor care răspund de aceste
încăperi.
Timpul inspectării este stabilit cu începere de la 17.00 pînă la 17.15 în fiecare zi.
Persoanele ce inspectează încăperile se conduc de prezentele instrucţiuni şi cerinţele
regulamentelor militare. În timpul inspecţiei este dator să verifice personal toate încăperile
şi să urmărească:
- curăţenia încăperilor şi teritoriilor, absenţa deşeurilor, cîrpelor, ambalajului
utilizat;
- dacă nu sunt blocate drumurile, căile de acces în caz de incendiu, trecerile şi
ieşirile în încăperi;
- decuplarea reţelelor interioare în ateliere, depozite, parcul de maşini şi alte
încăperi şi sigilarea dispozitivelor corespunzătoare;
- prezenţa lichidelor inflamabile şi altor materiale, neadmise pentru păstrarea în
încăperea dată;
- funcţionarea legăturii telefonice;
- existentul, starea tehnică şi buna funcţionare a mijloacelor de combatere a
incendiilor.
Toate neajunsurile depistate pe parcursul inspectării trebuie înlăturate pînă la închiderea
încăperii.
Despre încălcările grave ale regulilor de siguranţă contra incendiilor să raporteze imediat
ofiţerului de serviciu pe Centru sau Şefu Centrului pentru a interveni. Încăperea inspectată
se închide şi se sigilează.
Rezultatele inspectării se înscriu în registrul controlului încăperilor înainte de închidere
şi se semnează de persoanele participante.

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
I N S T R U C Ţ I U N E A
privind stărea antiincendiară în depozitul
de hărţi şi materiale topografice
Răspunderea de starea antiincendiară în depozit o poartă şeful grupului asigurare cu
hărtţi şi materiale topografice.
Să fie păstrată curăţenia în depozit permanent, iar intrările şi ieşirile să fie libere.
Materialele să fie păstrate pe poliţe şi stilaje.
Păstrarea materialelor se organizează conform instrucţiunilor.
Încăperile depozitului să fie asigurate cu sistemul automat de stingere a incendiului cu
gaze şi mijloace primare de stingere a incendiilor.
Instalaţiile automate de incendiu trebuie să se menţină în stare bună de funcţionare şi de
pregătire permanentă, să corespundă documentaţiei de proiect, asistenţă tehnică să fie
asigurate în termen stabilit.
Panoul antiincendiar să se afle în interiorul depozitului.
În interiorul depozitului să fie rezervă de apă.
La sfîrşitul zilei de lucru să se efectuieze curăţenia şi să fie controlate încăperile cu stare
antiincendiară.

-

ÎN INTERIORUL DEPOZITULUI SE INTERZICE:
fumatul şi folosirea focului deschis;
lăsarea hainelor de lucru murdare de substanţe inflamabile;
adunări de serviciu în depozit;
încălzirea încăperilor cu utilaje electrice.

-

ÎN CAZ DE INCENDIU:
de anunţat alarma de incendiu;
de raportat serviciului pe Centru;
de chemat echipa de pompieri;
de intervenit urgent la stingerea incendiului.
Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

Şef magazie-comandant grupă logistică
secţie asigurare logistică şi transport
plutonier major

I.Marjinean

CERINŢELE
de apărare împotriva incendiilor pentru sistemele de încălzire şi ventilaţie
a) către începutul sezonului de încălzire toate sobele, instalaţiile generatoarelor de căldurăşi
instalaţiile de calorifere, precum şi alte dispozitive de încălzire să fie controlate şi reparate. Nu se permite
exploatarea sobelor şi altor dispozitive de încălzire defecte;
b) nu se permite instalarea sobelor de metal, ce nu corespund cerinţelor regulilor de apărare
împotriva incendiilor a standartelor tehnice;
c) la exploatarea sistemelor de ventilaţie şi condiţionare a aerului se intezice:
- lăsarea uşilor deschise la camerile de ventilaţie,
- închiderea canalelor de absorbire, orificiile şi grătarele,
- conectarea dispozitivelor de încălzire cu gaz la conductele de aer,
- arderea depunerii de grăsime, prafului şi altor substanţe combustibile acumulate în
conductele de aer.

ORDINEA
acţiunilor în caz de incendiu
a) fiecare militar la descoperirea incendiului sau a semnelor de aprindere este obligat:
- să informeze asupra incendiuluiofiţerul de serviciu pe Centru şi serviciul de pompieri;
- să aplice măsurile posibile de evacuare a oamenilor, stingerea incendiului şi păstrare a
obiectelor de preţ;
b) superiorul, sosit la locul incendiului este obligat:
- să dubleze comunicarea despre izbucnirea incendiului serviciului de pompieri şi să aducă la
cunoştinţă conducerea ierarhic superioară, responsabilul de serviciu pe obiectiv;
- în cazul aflării în pericol a vieţii oamenilor să organizeze salvarea lor, folosind în acest scop
forţele şi mijloacele existente;
- să verifice punerea în funcţiune a sistemelor automate de protecţie împotriva incendiilor;
- în caz de necesitate să întrerupă energia electrică;
- să oprească toate tipurile de lucrări în clădire, cu excepţia lucrărilor legate de activităţile de
lichidare a incendiului;
- scoaterea în afara limitelor zonei de pericol toţi colaboratorii care nu participă la acţiunile de
stingere a incendiului;
- organizarea conduceriii acţiunilor de stingere a incendiului pînă la sosire a echipei de
pompieri;
- asigurarea respectării cerinţelor de apărare împotriva incendiilor de către colaboratorii care
participă la acţiunile de stingere a incendiilor;
c) la sosirea subdiviziunilor de pompieri, conducătorul care a condus cu stingerea incendiului este obligat
să informeze conducătorul acţiunilor de stingere a incendiului, particularităţile tehnologice şi de construcţie
ale obiectivului, edificiilor şi construcţiilor alăturate, numărul şi caracteristicile pericolului de inflamare a
substanţelor, materialelor şi confecţiilor şi alte caracteristici necesare lichidării cu succes a incendiului,
precum şi organizarea antrenării forţelor şi mijloacelor obiectivului pentru realizarea acţiunilor necesare de
lichidare a incendiului şi împiedicare dezvoltării lui.

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
REGULILE DE PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR
ÎN PARCUL AUTO
Răspunderea pentru organizarea şi îndeplinirea măsurilor de protecţie contra incendiilor în parcul auto o
poartă tehnicianul auto.
Controlul asupra respectării regulilor de siguranţă contra incendiilor, capacitărţilor de acţiune a
mijloacelor de stingere a incendiilor, maşinii de serviciu, legăturii telefonice şi sistemului de semnalizare se
atribuie plutonierului de serviciu pe parcul auto.
Comandanţii de subunităţi înainte de a începe lucrul în parcul auto sunt obligaţi să desfăşoare instructaj
cu efectivul privind regulile de siguranţă contra incendiilor, acţiunile în caz de incendiu şi să stabilească
ordinea de bătaie.
Toţi militarii care lucrează în parcul auto sunt obligaţi să cunoască locurile de amplasare a mijloacelor
de stingere a incendiilor şi modul de folosire a lor.
Autovehicolele care sunt amplasate în parcul auto trebuie să respecte intervalul din părţile laterale 0,7 m
şi spate 0,6 m.
Pentru parcul – auto să fie dotat protecţia paratrăsnet conform cerinţelor normelor.
Fumatul se admite doar în locuri special amenajate pentru aceasta.
Înainte de închidere, încăperile parcului se verifică de către persoana de răspundere, de serviciu şi
patrula de pompieri.
ESTE INTERZIS:
- alimentare cu combustibil a maşinelor parcate şi parcarea maşinilor cu rezervoarele sau
conductele de combustibil defectate;
- păstrarea carburanţilor şi lubrifianţilor, în afară de cele din rezervoarele maşinelor;
- păstrarea ambalajului deşert;
- spălarea şi curăţirea cu gaz lampant, benzină şi alte lichide inflamabile învelitoare, capatele
şi hainele;
- păstrarea şi paracarea în parc sau angare a cisternelor cu combustibil;
- întrebuinţarea dispozitivelor de încălzit cu pericol de incendiu;
- întrebuinţarea focului, lumînărilor şi felinarelor în timpul alimentării cu carburanţi;
- de a încuia (fixa) porţile din interior.
ÎN CAZ DE INCENDIU
PERSOANA CARE A OBSERVAT INCENDIUL ESTE OBLIGAT:
- să anunţe alarma de incendiu;
- să informeze asupra incendiului plutonierul de serviciu pe parcul auto, ofiţerul de serviciu pe
Centru şi serviciul de pompieri;
- să acţioneze imediat pentru lichidarea incendiului cu mijloacele disponibile.
Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

Şef interimar secţie asigurare logistică şi transport
plutonier major

I.Marjinean

APROB
Şef interimar Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
T A B E L U L
posturilor antiincendiare a Centrului topografic militar
Numărul şi caracterul
postului

Locul instalării

Legătura
telefonică

Nr.1 permament la ziua de
lucru

Depozitul de hărţi în
exterior

901

Nr.2 permament la ziua de
lucru

Etajul 1,2

Camera de serviciu
901

Nr.3 permament la ziua de
lucru

Parcul auto.
Punctul de control tehnic

25-24-24,
901

Obligaţiunile de răspundere a
ajutorului de serviciu pe unitate
Să urmărească starea antiincendiară
pe teritoriu şi în depozit în timpul
încărcării şi descărcării a
materialelor topografice şi hărţilor
Să urmărească permament ca în
timpul serviciului militarii să nu lase
mizerie pe holuri, şi să nu folosească
mijloace inflamabile precum şi prize
electrice defecte.
Să verifice măsurile de stare
antiincendiară la locul de lucru
conform instrucţiunii. Să nu
folosească foc deschis în încăpere,
sub acoperiş şi pe teritoriul de
parcare unde sunt maşini. Nu se
permite de spălat cu benzină piesele
şi mecanizmele. Să verifică corect
instalaţiile antiincendiare.

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

Mijloacele de stingere
a focului
Mijloacele
antiincendiare

Stingătoare

Mijloacele
antiincendiare

III. ORDINEA DE EVACUARE A ARMAMENTULUI, TEHNICII
ŞI BUNURILOR ÎN CAZ DE INCENDIU
Nr.
d/o.

Denumirea încăperii

Ce se evacuiază
În primul
În rîndul
rînd
doi

Forţele şi mijloacele
Efectiv
Transportul

Conducătorul

Locul

Ofiţerul de serviciu.
Şeful secţiei secrete

Platou

Şefu secţiei

-,,-

-,,-,,-

-,,-

Şefu secţiei

-,,-

safeurile

Alte bunuri
Tehnica
digitală
Alte bunuri

Camionul
ZIL-130
jeep
Chevrolet M
1009
-,,-

-„-

-„-

-„-

hărţile

Alte bunuri

-,,-

-„-

Tehnica din
boxele vecine

-„-

Trailorul de
serviciu

Ofiţerul de serviciu
Ofiţerul de serviciu
Şeful grupului
Şef secţie asigurare
logistică şi
transport

Bunurile din
încăperile
vecine

-„-

Camionul
ZIL-130

1

Comandamentul

Documentele
secrete, de
mobilizare şi
secţiei finanţe

2

Secţia topogeodezică

Safeurile

3

Secţia informaţie digitală

safeurile

4

Secţia cartografică

5

Depozitul de hărţi

6

Parcul auto

7

Depozitele şi încăperile de
serviciu

Tehnica din
boxurile
incendiate
Bunurile din
încăperile
incendiate

Documentele
de gestiune
nesecretă

Efectivul
subunităţii de
serviciu în tabăra
militară 142

Ofiţerul de serviciu

-„-„-

-„-

NOTĂ: 1. În cazul răspîndirii incendiului în direcţia locului predestinat depozitării obiectelor evacuate, evacuarea se
efectuiază la prevederile conducătorului de acţiuni asupra incendiului sau a şefului serviciului la care aparţine
obiectul incendiat.
2. Ofiţerul de serviciu organizează paza armamentului, tehnicii şi bunurilor evacuate.
Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009

CALCULUL
normelor folosirii mijloacelor primare de stingere a incendiilor

Nr.
d/o.
1
2
3
4
5

Denumirea
OP OPU
Panou
încăperilor
Găleată Lopată Rangă
2
2
antiincendiar
interioare
Depozit de
hărţi
Parcul auto
Echipa
netitulară
de pompieri
Etajul 1
Etajul 2
NECESAR:
23
PREZENT:
LIPSESC:

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

Topor

Nisip

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009

Lista efectivului Centrului topografic militar care
răspund de următoarele încăperi
Nr.
d/o.
1
2
3
4
5

Gradul
militar
lt.col.
mr.
mr.
lt.maj.
cpt.

6

cpt.

Numele,
prenumele
Cujbă I.
Nigai Gh.
Laşcu V.
Vizitiu E..
Iepure A.

Numărul
siligiliului
8
11
12
4
10

Mariţ E.

7

7

plt .maj. Marginean I.

6

8

lt. maj..

Chirilov S.

15

9

plt.maj.

Marjinean I.

6

10
11

plt.adj.
funcţ.

Şcodin T.
Matveeva V.

5
4

Încăperea care are dreptul să o
deschidă
26
27
21
24, 19, 20,32
29,28
Et.I, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16
30,31,33
Panourile antiincendiare 4, 5, 9,
16, et.I
depozitul de hărţi nr.2,
box.nr.3,1B
17,18,22
23

Responsabil de serviciului antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
SCHEMA AMPLASĂRII MIJLOACELOR
ANTIINCENDIARE LA ETAJUL 1
LEGENDĂ:
- hidrant
- stingător

℡ - aparat de telefon

16

15

14

℡ 1a

- panou
4

3
13
2
6
6a

7

8
9

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

12

12a
11

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009

SCHEMA AMPLASĂRII MIJLOACELOR
ANTIINCENDIARE LA ETAJUL 2
30
LEGENDĂ:

32

- hidrant

31

28

29

33

- stingător

26
17

19

27

24
20

22

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

23

21

APROB
Şef interimar Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
SCHEMA
evacuării hărţilor topografice la apariţia incendiului în depozitul de hărţi

Legendă:
PLATOU

PLATOU
Linie de transmisie
a secţiei 1
Linie de transmisie
a secţiei 2

a secţiei 2

Stingător

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef interimar Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
SCHEMA
evacuării maşinilor din parcul auto în caz de incendiu

calea de evacuare

tehnica

panou
antiincendiar

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar

COORDONAT
Şef Direcţie salvatori şi pompieri

maior

lt.col.

G. Nigai

A. Viniciuc
„____”_____________2008

„___”________________2009
ETINERARUL DE DEPLASARE A ECHIPEI DE POMPIERI DIN ORAŞ (TELECENTRU) ÎN CAZUL
APARIŢIEI INCENDIULUI ÎN CENTRUL TOPOGRAFIC MILITAR
Str.
Pietrarilor 1

TABĂRA MILITARĂ NR.142

CĂMINUL REG.TRS

POARTĂ

POARTĂ
PLATOU

Sursă de alimentare
cu apă
CONSTRUCŢIE
CENTRU TOPOGRAFIC MILITAR

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009
ORDINEA DE BĂTAIE ÎN CAZ DE INCENDIU
ZIUA
Nr.
d/o.

1.

Evacuarea bunurilor materiale
În primul rînd
a) documentele
secrete, de mobilizare
şi secţiei financiare,
b) armamentul şi
muniţiile
c) hărţile

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

hidrant
stingător
găleată
topor
rangă
lopată
nisip

Şoferul de serviciu

Forţele şi mijloacele

În rîndul doi
a) documentele
de gestiune
nesecretă
b) alte bunuri
materiale

Efectiv
Transport
a) efectivul
a) camionul ZIL –
subunităţii de
130
serviciu a taberei
b) Jeep Chevrolet
militare 142
M - 1009
Tel: 25-24-34
b) efectivul unităţii
Stingerea incendiului
plt.maj. C.Coceban
plt.maj. A.Babuci
plt.maj. I.Marjinean
sg. M. Chirilov
plt. S. Domnişor

Conducătorul

a) OSU
b) şeful secţiei
secrete

OSU

plt.maj. C.Coceban

3.

OSU
Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

APROB
Şef Centru topografic militar
maior
G. Nigai
„___”_______________2009

ORDINEA DE BĂTAIE ÎN CAZ DE INCENDIU
NOAPTEA

Nr.
d/o.

1.

Evacuarea bunurilor
materiale
a) documentele de
gestiune nesecretă
Stingerea incendiului b) alte bunuri
materiale
Modul de operare

Forţele şi mijloacele
a) efectivul subunităţii de serviciu a
taberei militare 142
Tel: 25 – 24 – 34
b) echipa de salvatori şi pompieri
Tel. 901

Responsabil de serviciul antiincendiar
locotenent major

S. Chirilov

Conducătorul

OSU

