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GRILA CORECTARE-Varianta 1 

 

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de șef gardă intervenție și stingere (și conducător 

auto-autospeciale) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov,  

Grupul de Intervenție Nr. 1 – Detașamentul de Pompieri “Palatul Victoria” 

 

 

1. Indepliniti functia de  Sef Garda Interventie si Stingere si va deplasati cu 2 autospeciale de stingere 

cu apa si spuma, 1 autoscara de salvare la inaltimi , o descarcerare si o ambulanta de prim ajutor la 

un incendiu ce se manifesta la un centru comercial cu regim de inaltime parter (spatiu inchis). In 

conformitate cu  O.I.G. 1413/I.G. din 29.07.2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind interventia 

Serviciilor de Urgenta Profesioniste- Interventie la incendii cod I.S.U.01, care sunt factorii de care  

trebuie sa tineti cont la accesul in cladire (spatiu inchis)? 

(3 puncte) 

 analiza temperaturii ce s-a realizat în interior prin atingerea elementelor constructive ale căii 

de acces (se ţine cont de transmiterea căldurii prin radiaţie); (0,4 puncte) 

 observarea atentă a tuturor factorilor ce pot genera explozii, inflamări (funcţie de 

caracteristicile elementelor constructive şi caracteristicile incendiului); (0,6 puncte) 

 prezenţa fumului în exteriorul zonei de ardere prin fisuri, deteriorări ale elementelor de 

construcţie; (0,4 puncte) 

 pregătirea ţevilor de refulare în vederea executării testului de uşă şi al testului de plafon 

după pătrundere; (0,4 puncte) 

 pătrunderea se realizează în etape, prin deplasări pe distanţe scurte (1-2m) până în punctele 

optime pentru executarea recunoaşterilor şi stabilirea elementelor necesare realizării 

dispozitivului de intervenţie. (0,4 puncte) 

 identificarea tipului substanţelor combustibile, având la bază criteriile fizice ale fumului şi 

gazelor de ardere. (0,4 puncte) 

 memorarea/ marcarea drumului parcurs, asigurandu-se posibilităţile de repliere/retragere în 

caz de evolutie neprevăzută a incendiului.  (0,4 puncte) 

 

2. Indepliniti functia de Sef Garda Interventie si Stingere si va deplasati cu 2 autospeciale de stingere 

cu apa si spuma, 1 autoscara de salvare la inaltimi , o descarcerare si o ambulanta de prim ajutor la 

un incediu, fara a cunoaste date despre obiectiv. In conformitate cu  O.I.G. 1413/I.G. din 29.07.2013 

pentru aprobarea Instructiunilor privind interventia Serviciilor de Urgenta Profesioniste- Interventie 

la incendii cod I.S.U.01, in ce situatii veti adopta interventia defensiva?         (3 puncte) 

 când există date concrete, privind riscul producerii unui accident în orice moment, cum ar fi:  

- iminenţa exploziei unui recipient/rezervor incendiat; (0,5 puncte) 

- iminenţa contaminării cu substanţe chimice / radioactive; (0,5 puncte) 

- incendiul generalizat la întreaga construcţie a cărei structură  rezistenţă nu mai prezintă 

siguranţă în exploatare existând în orice moment pericolul pierderii stabilităţii; (0,5 puncte) 
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- inexistenţa unor date certe privind fluxul tehnologic sau natura şi cantitatea materialelor / 

substanţelor din obiectivul afectat. (0,5 puncte) 

 când sunt afectate obiective cu regim special, cum sunt sediile şi imobilele misiunilor diplomatice, 

oficiile consulare sau ale reprezentanţelor internaţionale etc., pentru care intervenţia presupune 

consimţământul prealabil al conducătorilor acestora; (0,5 puncte) 

  când nu se poate constitui binomul de intervenţie pentru acţiunea în spaţii închise sau 

semideschise. (0,5 puncte) 

 

3. Indepliniti functia de Sef Garda Interventie si Stingere si va deplasati cu  2 autospeciale de stingere 

cu apa si spuma, 1 autoscara de salvare la inaltimi , o descarcerare si o ambulanta de prim ajutor la o 

cladire prabusita in urma unei explozii. In conformitate cu  O.I.G. 1414/I.G. din 29.07.2013 pentru 

aprobarea Instructiunilor privind interventia Serviciilor de Urgenta Profesioniste in actiuni de 

cautare-salvare cod I.S.U.02, cum executati si ce activitati intreprindeti pentru  recunoasterea 

terestra?         (3 puncte) 

 recunoaşterea terestră se execută prin observare directă; (0,3 puncte) 

 localizarea victimelor şi culegerea de informaţii preliminare de la supravieţuitori; (0,4 puncte) 

 stabilirea prezenţei în atmosferă a unor substanţe toxice periculoase; (0,4 puncte) 

 stabilirea gradului de distrugere a clădirilor; (0,3 puncte) 

 stabilirea riscurilor asociate acţiunii salvatorului; (0,3 puncte) 

  stabilirea tacticii de intervenţie adoptată; (0,3 puncte) 

 marcarea clădirilor sau balizarea zonei de dărâmături; (0,3 puncte) 

 intervenţia oportună pentru evacuarea din zonă a persoanelor care nu au fost rănite în urma 

producerii dezastrului; (0,4 puncte) 

  acordarea de prim ajutor răniţilor aflaţi la suprafaţă sau blocaţi superficial; (0,3 puncte) 

  

 

 

Preşedintele co 

                                           _____________ 


