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Ghid de conducere în situațiilor de urgență și excepționale 

Ghidul de conducere în situații de urgență și excepționale prezintă asigurarea unor 
cunoștințe minime de bază privind instruirea salvatorilor și pompierilor voluntari din 
cadrul posturilor teritoriale salvatori și pompieri în vederea antrenării acestora la 
realizarea misiunilor de intervenție.  

Principii: 

 Simplitatea și claritatea sunt forțele noastre; 
 Credem în cunoștințele personalului propriu; 
 Suntem deschiși la lucruri noi; 
 Învățăm din propriile greșeli.  
 
1. Generalități 

 

Comandantul intervenției este persoana care conduce alte persoane în timpul 
intervenției respectiv el trebuie să dețină cunoștințe și voința de a decide și de a acționa 
independent și responsabil.  
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2. Etapele intervenției 
2.1. Cronologia intervenției 

 

 
 

 
Eveniment 

 
 

 

 
 

Alarmare 

 

 
 

Deplasare 

 

 
 

Intervenție 

 

 
 

Încetarea 
intervenției 

 
 
 
2.2. Eveniment – este o situație de urgență unde este pericol pentru viață, sănătate 

și mediul înconjurător, unde este necesar intervenția echipelor de salvare-deblocare, 
stingerea incendiilor, medicale, poliție și altor servicii specializate. 

 

■ Stabilirea priorităților de salvare: 

Persoane    
Animale   

Bunuri materiale  
Mediu 

 

 

Localizarea 

Strângerea 
dispozitivului 

Lichidarea 

Retur la bază 
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■ Dezvoltarea situației de urgență (incendiu): 
 

Dezvoltarea incendiului într-o încăpere Dezvoltarea incendiului în timp 

2.3. Alarmarea – anunțarea postului teritorial de salvatori și pompieri cu privire 
la producerea unui eveniment în zona de intervenție a acestuia. 

 

Recepționarea apelului de urgență 
de la cetățean. 

Preluarea apelului de către 
Serviciul 112 și Dispeceratele 
Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență. 

 

Anunțarea postului (șeful postului 
sau primarului localității) privind 
necesitatea deplasării salvatorilor 
și pompierilor cu mijloacele din 
dotare (autospeciala de 
intervenție) la locul producerii 
evenimentului. 
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2.4. Deplasarea - adunarea rapidă a salvatorilor și pompierilor și deplasarea 
postului spre eveniment pe cel mai scurt traseu.  

Când are loc deplasarea vom ține cont de: 

■ Nivelul de urgență (gravitatea situației); 
■ Traseu (vom merge pe traseul cel mai sigur și scurt posibil). 

Profitați de deplasare pentru a efectua recunoașterea evenimentului! 
Recunoașterea constă în acumularea a cât mai multă informație despre situația de 
urgență: Ce arde? Sunt persoane în interior? Este risc de explozie? Sunt persoane 

blocate? etc. 

 

Observare 
(observăm 

evenimentul)  
 

Informare  
(acumulare de 

informații) 

Timp 
(cât mai rapid 

posibil) 

  

Dificultăți 
(drum greu accesibil, 

ghețuș, timp 
nefavorabil, etc.) 

  
2.5. Intervenție - este procesul de acționare a forțelor și mijloacelor, precum și 

aplicarea metodelor și procedeelor orientate la realizarea acțiunilor, luând în 
considerare toate măsurile pentru a desfășura intervenția cu succes. 
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Misiuni generale: 

 

Protecția 
angajaților 
(salvatorii și 

pompierii voluntari 
și/sau civili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Salvarea  
(persoane, animale, 

bunuri) 

 

Localizarea 
incendiului  

(stoparea extinderii 
acestuia) 

 

Protejarea 
(bunurilor, altor 

construcții)  

 

Lichidarea 
situației de 

urgență 
(finisarea 

intervenției)
2.5.1. Elementele principale ale conducerii intervenției 

Locul 
evenimentului 

(situația de 
urgență) 

Comunicarea cu 
Dispeceratele 

IGSU 
(prin telefonul de 

serviciu) 

Informații 
despre situația 

de urgență  
(incendiu, 

accident, etc.) 

Alte forțe  
(Autoritățile publice 
locale și alte servicii 

operative de pregătire 
permanentă (poliția, 

serviciul medical, 
serviciul gaze, energie 

electrică, etc.))
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2.6. Încetarea intervenției – reprezintă finisarea intervenției precum și 
excluderea posibilității apariției repetate a situație de urgență. 

Încetarea sau finisarea intervenției cuprinde următoarele etape: 

■ Retragerea echipamentului de intervenție (furtunuri, accesorii de lucru cu apă, 
autospeciala de intervenție, etc);  

■ Restabilirea capacității de intervenție (pregătirea autospecialei pentru o nouă 
intervenție, alimentarea cu apă); 

■ Evaluarea reușitei intervenției (efectuarea unei analize prin discuții privind 
intervenția). 

 

Trageți învățăminte din orice intervenție! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Modul de conducere a intervenției 
3.1. Conducerea intervenției 

Constatare Apreciere Decizie Acțiune 

    
Despre ce este 

vorba? Ce situație de 
urgență avem? 

Apreciați situația 
de la fața locului. 

Decideți ce 
acțiuni trebuie de 

îndeplinit. 

Comandantul 
intervenției dă 
ordine corecte 
salvatorilor și 
pompierilor  

 

3.2. Stabilirea situației de urgență 

■ Mijloace de recunoaștere 

 

 

3.3. Aprecierea situației la fața locului 

 

■ Dezvoltarea situației de urgență; ■ Propriile mijloace de intervenție;
■ Care sunt pericolele? ■ Posibilități de a interveni. 
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3.4. Decizia  
Până ajunge echipa de intervenție specializată din cadrul Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, șeful postului teritorial de salvatori și pompieri ia decizii, și 
anume:  

- Ce trebuie să fac? (acțiunile); 
- Unde trebuie să fac? (locul); 
- Cu ce pot sa fac? (echipa de salvatori și pompieri a postului, tehnica din dotarea 

postului și Autoritățile publice locale). 

 

! 
Odată ce echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență a ajuns la locul evenimentului, ei preiau automat 
conducerea forțelor și mijloacelor la intervenție. 

 
3.6.  Acțiunea la fața locului 
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O I M D A 
Orientare 

Oferim cât mai 
multă 

informație 
pentru echipa 

din cadrul 
Inspectoratului. 

Intenție 
Continuăm să 
ne implicăm la 

lichidarea  
consecințelor 
situației de 

urgență. 

Misiune 
Avem aceiași  

misiune de 
comun cu 

pompierii din 
cadrul 

Inspectoratului.

Dispoziții 
particulare 
Îndeplinim 

ordinile trasate 
de Comandantul 
intervenției din 

cadrul 
Inspectoratului. 

Amplasare 
Respectăm și 
ținem cont de 

modul de 
amplasare a 
mijloacelor 

de intervenție.
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Notițe  
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