
COMPORTAMENTUL PE APĂ ÎN TIMPUL SEZONULUI ESTIVAL 
SERVICIUL PROTECłIEI CIVILE ŞI SITUAłIILOR EXCEPłIONALE ATENłIONEAZĂ: NEGLIJAREA 

REGULILOR PROTECłIEI POPULAłIEI ÎN OBIECTIVELE ACVATICE PREZINTĂ UN PERICOL 
PENTRU VIAłA DUMNEAVOASTRĂ! 

 

Nu plonjaŃi în locuri necunoscute! 
Nu este cunoscut ce se află la albia 

bazinului acvatic! 

 
 

În apă evitaŃi poziŃia verticală! Nu Vă 
deplasaŃi per albia nămoloasă şi acoperită 

cu plante! 

 
 

Nu utilizaŃi pentru navigaŃie mijloace 
confecŃionate personal, care nu suportă 

greutatea şi se pot răsturna! 

 

 
Nu înotaŃi departe de la mal, îndeosebi 

per saltele cu aer sau anvelope din 
cauciuc! 

 

 

 
 

Nu Vă jucaŃi în locurile posibile de 
prăbuşiri în apă! 

 

 
Nu luptaŃi cu curenŃii rapizi de apă, 

înotaŃi pe curs apropiindu-vă treptat spre 
mal! 



ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SINISTRAłILOR PE APĂ 
SERVICIUL PROTECłIEI CIVILE ŞI SITUAłIILOR EXCEPłIONALE ATENłIONEAZĂ: NEGLIJAREA 

REGULILOR PROTECłIEI POPULAłIEI ÎN OBIECTIVELE ACVATICE PREZINTĂ UN PERICOL 
PENTRU VIAłA DUMNEAVOASTRĂ! 

 

 
UtilizaŃi pentru salvare orice mijloace 

care le dispuneŃi! 
 

 

 
Nu Vă deplasaŃi de la mijlocul plutitor, 

care sa răsturnat, ŃineŃi-vă bine, şi 
chemaŃi ajutorul! 

 

 
SustrageŃi sinistratul din apă numai pe la 

pupa mijlocului plutitor! 

 

 
Nu pierdeŃi speranŃa la sustragerea 

sinistratului de sub apă în timp de 10 
minute! 

 

 
Nu permiteŃi sinistratului să Vă înhaŃe, în 
timpul deplasării, capul trebuie să fie în 

permanenŃă la suprafaŃa apei! 

 

 
După transportarea sinistratului la mal, 

este necesar de curaŃit căile respiratorii de 
nămol, mase vomitoare şi de extras apa! 



CE TREBIUE SĂ CUNOASCĂ FIECARE ELEV DESPRE MĂSURILE DE PROTECłIE ÎN 
TIMPUL SCĂLDATULUI 

SERVICIUL PROTECłIEI CIVILE ŞI SITUAłIILOR EXCEPłIONALE ATENłIONEAZĂ: NEGLIJAREA 
REGULILOR PROTECłIEI POPULAłIEI ÎN OBIECTIVELE ACVATICE PREZINTĂ UN PERICOL 

PENTRU VIAłA DUMNEAVOASTRĂ! 

 
 
Înainte de sezonul estival este obligatoriu 

să vizitaŃi medical! 

 
 

ScăldaŃi-vă numai în locurile 
special amenajate! 

 
 
Nu Vă scăldaŃi în timpul furtunii! PăziŃi-

vă de valuri! 

 
 

EvitaŃi supraîncălzirea şi suprarăcirea! 
După ce aŃi luat masa nu Vă scăldaŃi 1,5-
2 ore! Nu Vă scăldaŃi cînd temperatura 

apei este mai joasă de 18o şi a aerului 22o. 

 
Nu Vă scăldaŃi în rîuri unde sînt maluri 
abrubte, cu curenŃi rapizi de apă, sau în 

obiective cu apă cu albii nămoloase, 
plante, pietre! 

 
 

Înotînd nu Vă apropiaŃi de mijloace 
plutitoare, nu Vă urcaŃi pe geamanduri şi 

alte mijloace de atenŃionare! 



PROFILAXIA POPULAłIEI PE TIMPUL SEZONULUI ESTIVAL 
 

            În timpul sezonului estival cea mai folositoare odihnă este la rîu, bazin acvatic unde Vă puteŃi scălda şi plimba cu barca. Astfel 
Vă întăriŃi organizmul, Vă dezvoltaŃi îndemînarea şi rezistenŃa. 
            Priceperea de a înota bine este prima condiŃie pentru odihna nepericuloasă pe apă. Trebuie să înveŃe a înota toŃi: şi copii şi adulŃii. 
Omul care poate înota bine se simte calm şi sigur în apă şi în caz de necesitate poate salva un om căzut la nevoie. 
            Nerespectarea normelor de comportare pe apă în timpul scăldatului şi în timpul plimbărilor cu barca pe apă, agravarea în timpul 
scăldatului a unor boli cardiovasculare sau psiho-neurologice (infarct, ictus cerebral, acces de epilepsie) de multe ori aduc la accidente 
nautice. 
 

REGULI DE COMPORTARE PE APĂ: 
 

- ScăldaŃi-vă numai în locuri special destinate. Într-un bazin cu apă necontrolat puteŃi nimeri în gropi adînci, albia poate fi nămoloasă, cu 
plante, pietre. Într-un rîu puteŃi nimeri în curenŃi repezi de apă, cu vîrtejuri. Toate acestea pot aduce la traume, nenorociri şi la moarte; 
- ControlaŃi permanent comportarea copiilor lîngă şi în apă. Nu uitaŃi că ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinŃilor, sau altor 
persoane mature; 
- Dacă nu cunoaşteŃi să înotaŃi, s-au înotaŃi rău, nu Vă scăldaŃi singur şi nu intraŃi în apă mai sus de brîu; 
- Nu Vă scăldaŃi în stare de ebrietate; 
- Nu Vă scăldaŃi cînd temperatura apei este mai joasă de 180 , iar a aerului mai joasă de 220 ; 
- Înotînd nu treceŃi după pistele de interzicere . Nu Vă apropiaŃi de mijloacele plutitoare. Nu Vă urcaŃi pe geamanduri şi alte mijloace de 
protecŃie; 
- Nu plongaŃi de pe debarcadere, poduri şi alte construcŃii, nu practicaŃi jocuri cu elemente de plonjare, nu lansaŃi semnale false de 
alarmă; 
- Nu folosiŃi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scînduri; 
- Nu Vă scăldaŃi seara tîrziu şi noaptea. Nu Vă scăldaŃi în timpul furtunii, păziŃi-vă de valuri; 
 

REGULI DE COMPORTARE ÎN BARCA PE APĂ: 
 

         Principalele cerinŃe pentru plimbarea cu barca sînt: starea perfectă, asigurarea cu inventar necesar(furci pentru vîsle, odgon pentru 
acostare, căuş, mijloace de salvare, colace, etc.). În timpul plimbărilor cu barca este interzis: 
- închirierea bărcilor de către minori; 
- supraîncărcarea bărcii; 
- întrarea cu barca în sectorul de scăldat al plajei; 



- apropierea bărcilor una de alta; 
- aşezarea pe bordul bărcii, trecerea în timpul navigaŃiei din barcă în alta; 
- sărituri din barcă în apă; 
- aflarea în stare de ebrietate pe barcă. 
             În cazul pericolului de înec nu trebuie să panicaŃi. PăstraŃi calmul, respiraŃi adînc, odihniŃi-vă puŃin, apoi înotaŃi spre mal. În 
cazul necesităŃii chemaŃi în ajutor. Persoanele, care acordă ajutor sinistratului trebuie să Ńină cont să nu cadă însuşi în primejdie. Dacă nu 
ştiŃi să înotaŃi, sau înotaŃi rău nu întraŃi în apă pentru salvarea sinistratului. În aşa caz aruncaŃi sinistratului colacul de salvare, o saltea cu 
aer, anvelopă din cauciuc, o funie, o scîndură, o creangă, etc.  
 Persoanele care înoată bine, se vor apropia de sinistart se vor scufunda şi apucîndu-l din spate de braŃe, ori mai sigur de părul de 
pe cap, îl vor ridica la suprafaŃa apei şi înotînd se vor deplasa spre mal. Dacă persoana sinistrată este extrasă din apă la începutul 
înecului,primul ajutor este simplu. Deseori este deajuns să liniştim, să scoatem hainele umede, să masăm corpul, să servească ceai 
fierbinte pentru a scoate sinistratul din stres.  
 Dacă sinistratul este extras din apă fără cunoştinŃă, cu respiraŃia şi inima oprită şi alte semne de moarte clinică este necesar de 
reacŃionat în modul următor: 
- eliberarea căilor respiratoare de corpuri străine (nămol, tină, mase vomitoare); 
- respiraŃie artificială din gură în gură, sau din gură în nas; 
- masajul indirect al inimii pentru reînoirea activităŃii inimii şi circulaŃiei sangvine. 
 A readuce la viaŃă sinistratul, care sa înecat şi se află în stare de moarte clinică este posibil doar atunci, cînd din momentul 
scufundării definitive sub apă şi pînă la începutul acŃiunilor de reanimare au trecut nu mai mult de 6 minute. 
 Sînt cazuri, cînd sinistratul a fost readus la viaŃă şi după 10-15 minute de înec. Ca regulă, rezultate pozitive pot fi obŃinute doar 
atunci, cînd acŃiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3minute.  
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


