
ÎNDRUMĂRI PESCUITORILOR PE TIMP DE IARNĂ 
SERVICIUL PROTECłIEI CIVILE ŞI SITUAłIILOR EXCEPłIONALE ATENłIONEAZĂ: NEGLIJAREA 

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

 
Iarna, în timpul pescuitului, gândiŃi-vă în 
primul rînd la securitate şi apoi la pescuit! 

 
Deplasîndu-vă pe gheaŃă fiŃi gata în orice 
moment, imediat să vă eliberaŃi de greutăŃi! 

 
În măsura posibilităŃilor treceŃi locurile 
periculoase numai cu asigurare! DeplasaŃi-
vă cu paşi alunecaŃi ! 

 
Întotdeauna să aveŃi la îndemînă o funie cu 
lungimea de 12-15 metri. łineŃi alături de 
gaura de gheaŃă o scîndură sau o creangă 
mare! 

 
FiŃi prudenŃi ! GheaŃa între insule şi 
întinderile de apă, între cotituri sînt 
permanent periculoase! 
 

 
Nu săriŃi pe blocuri de gheaŃă rupte ! Ele nu 
pot să vă menŃină greutatea şi se pot 
răsturna ! 
 

 
 
 



REGULI DE COMPORTARE PE GHEAłĂ ŞI MĂSURI DE SECURITATE 
SERVICIUL PROTECłIEI CIVILE ŞI SITUAłIILOR EXCEPłIONALE ATENłIONEAZĂ: NEGLIJAREA 

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

 
Nu vă deplasaŃi pe gheaŃă de unul singur! 
Nu verificaŃi rezistenŃa gheŃei cu piciorul! 
FiŃi atenŃi în orice moment! 

 
FiŃi prudenŃi! Sub zăpadă pot fi ochiuri de 
apă sau crăpături ! 

 
AtenŃie! Dacă sub picioare a-Ńi depistat 
crăpăturii de gheaŃă nu intraŃi în panică şi nu 
fugiŃi de pericol! 
CulcaŃi-vă lent pe gheaŃă şi rostogoliŃi-vă în 
locul fără pericol! 

 
AtenŃie! În aşa locuri sub zăpadă pot fi 
crăpături adînci sau spargeri! 

 
AtenŃie! În aceste locuri chiar şi după 
îngheŃuri, gheaŃa este subŃire! 

 
ReŃineŃi! Acordarea primului ajutor celor 
aflaŃi în pericol este posibil numai în 
sectorul permis de trecere!  
 

 



ACORDAREA AJUTORULUI SINISTRAłILOR PE GHEAłĂ 
SERVICIUL PROTECłIEI CIVILE ŞI SITUAłIILOR EXCEPłIONALE ATENłIONEAZĂ: NEGLIJAREA 

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

 
Nu intraŃi în panică! Nu strigaŃi, nu apelaŃi 
la ajutor, păstraŃi puterile! 
DeplasaŃi-vă culcat pe gheaŃă cu mînile larg 
desfăcute, repetaŃi de mai multe ori. 

 
În timpul ajutorului acŃionaŃi imediat, 
hotărît, dar foarte atent. ÎncuragaŃil pe 
sinistrat. OferiŃi obiectul de salvare de la 
distanŃa de 3-4 metri. 

 
Eliberându-vă din gheaŃă, scoateŃi, scurgeŃi 
şi din nou îmbrăcaŃi îmbrăcămintea.Imediat 
deplasaŃi-vă spre localitatea apropiată. 
ChemaŃi salvatorii sau ambulanŃa. 

 
Mijloace de salvare: 
Scîndură, scară, funii de salvare 

 
DaŃi sinistratului o parte din vestimentaŃia 
personală. AprindeŃi focul şi încălziŃi 
sinistratul.ChemaŃi salvatorii sau ambulanŃa. 

 
Nu permiteŃi degerarea şi îngheŃarea. 
 

 
 
 



PROFILAXIA POPULAłIEI PE TIMP DE IARNĂ 
 

Iarnă este foarte plăcut de a  face promenade la aer curat, a patina sau a organiza jocuri mobile pe gheaŃă, dar luînd  în consideraŃie 
clima moale şi instabilă din Republica Moldova, gheaŃa de pe bazinele acvatice prezintă un pericol sporit pentru viaŃa şi sănătatea celor 
care se află pe ea.  

Pentru evitarea accidentelor este necesar de-a cunoaşte: 
- Cu apariŃia primului înveliş de gheaŃă pe rîuri şi lacuri nu se permite plimbarea şi patinarea, din cauza că prima gheaŃă este fragilă 

şi subŃire şi nu suportă greutatea omului; 
- Pentru aflarea fără risc pe gheaŃă este stabilit că grosimea ei trebuie să fie nu mai mică de 7 cm; 
- Aflarea şi deplasarea în grup, formarea patinoarelor pe gheaŃă este posibilă numai la stabilirea unui înveliş de gheaŃă trainic cu 

grosimea nu mai mică de 15 cm. GheaŃa trainică se consideră cînd aceasta este transparentă şi are o nuanŃă albăstrie sau verzuie, cu 
grosimea nu mai mică de 12 cm; 

- În centrul lacurilor, rîurilor gheaŃa este mai subŃire decît lîngă mal, iar în locurile de confluienŃă a pîrăurilor şi în locurile de 
scurgere a deşeurilor industriale, apa nu îngheaŃă deloc, sau dacă îngheaŃă, aceasta are o grosime neînsemnată; 

- Sub zăpadă grosimea gheŃii este mult mai mică; 
- Un pericol sporit îl prezintă şi găurile mari în gheaŃă lăsate de pescari după pescuit;  
Fiecăruia dintre noi i  se poate întîmpla o nenorocire, dacă în timpul deplasării pe gheaŃă nu a observat spărturile în gheaŃă, ori dacă a 

nimerit pe gheaŃă subŃire. 
Dacă s-a rupt gheaŃa şi va-Ńi prăbuşit în apă chemaŃi imediat în ajutor, străduiŃi-vă să vă păstraŃi calmul, nu vă bălăciŃi, încercaŃi să 

urcaŃi cu pieptul pe marginea gheŃii, cu mîinile aruncate înainte, încercaŃi să vă ridicaŃi sinestătător pe gheaŃă, urcînd pe gheaŃă mişcaŃi-vă 
tîrîş spre mal. 

Cei care acordă ajutor accidentatului trebuie să fie foarte atenŃi pentru a  cădea însuşi în primejdie. 
ApropiaŃi-vă de cel accidentat pe tîrîş, pe burtă, cu mîinile şi picioarele desfăcute. Se recomandă să vă apropiaŃi de accidentat nu mai 

aproape de 2-3 metri, întinzîndu-i unul din obiectele de salvare care le aveŃi la îndemînă, cum ar fi: o scîndură, creangă, funie, un fular, 
etc. Convingîndu-vă că accidentatul s-a apucat singur de obiectul întins scoateŃi-l din apă tîrîndu-vă spre locul unde gheaŃa este tare. 

Dacă accidentatul este extras din apă la începutul înecului, primul ajutor este simplu. Accidentatul trebuie imediat deplasat în încăpere 
caldă, dezbrăcat, încălzit prin frecŃiune şi învelit s-au îmbrăcat în haine uscate, după ce este necesar să servească un ceai s-au apă 
fierbinte. La necesitate să fie transportat la spital. 

Dacă accidentatul este extras din apă fără cunoştinŃă, cu respiraŃia şi inima oprită cu semne de moarte clinică, este necesar de a 
acŃiona în modul următor: 

- eliberarea căilor respiratoare de corpuri străine (nămol, tină, mase vomitoare, etc.); 
- efectuarea respiraŃiei artificiale din gură în gură, s-au din gură în nas; 
- aplicaŃia masajului indirect al inimii pentru reînoirea activităŃii inimii şi circulaŃiei sangvine. 



Readucerea la viaŃă a persoanei înecate aflată în stare de moarte clinică este posibil în cazul, cînd din momentul scufundării definitive 
sub apă şi pînă la începutul acŃiunilor de reanimare, au trecut nu mai mult de 6 minute. 

Sunt cazuri, cînd înecatul a fost readus la viaŃă şi după 10-15 minute de la înec. Ca regulă, rezultatul pozitiv poate fi obŃinut cînd 
acŃiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3 minute. 
 


