Întrebări concurs “Prietenii pompierilor”
Intrebari orientative
1. Cum definim focul?
a) fenomenul care apare atunci când, în acelasi timp si spatiu, se afla simultan o cantitate
suficienta de material combustibil, oxigen (aer) si o sursa de aprindere.
b) acumulări de gaze in subteran.
c) erupţie vulcanica, care provoacă distrugeri mari.
2. Daca observi flăcări şi fum:
a) te ascunzi în dulap;
b) ieşi afară din casă cât mai urgent şi anunţi un vecin;
c) nu ieşi afara pentru a nu-i alerta pe cei din jur.
3. Cum se procedează când ia foc mâncarea dintr-o tigaie?
a) aruncaţi tigaia pe jos;
b) nu aruncaţi tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie si nu turnaţi apa peste ea;
c) turnaţi apa peste ea
4. Primul ajutor în cazul arsurilor constă în;
a) aplicarea unei substante uleioase pe partea afectata;
b) aplicarea unui garou;
c) aplicarea unui pansament uscat si curat pe suprafata afectata si prezentarea de
urgenta la punctele medicale.
5.

Pentru stingerea unor instalatiile electrice se procedeaza astfel:
a) se arunca cu apa pe instalatia afectata;
b) se intrerupe sursa de energie;
c) se stinge cat mai repede prin orice mijloace.

6. Pentru prevenirea declansarii incendiilor in spatiul forestier, se vor respecta urmatoarele:
a) in padure se va asigura o stare corespunzatoare de igiena prin extragerea
arborilor uscati sau rupti;
b) amestecul speciilor in culturile ce se vor crea nu se va face conform cerintelor
bioecologice;
c) plantatiile de rasinoase nu se vor crea in amestec cu foioase.
7. Pentru limitarea extinderii incendiilor in lungul traseelor ce delimiteaza zona pastorala de
zona forestiera se vor sapa santuri de:
a) 0,5m latime pe curba de nivel;
b) 0,2 m;
c) 0,8 m.
8. Apelul unic de urgenta este:
a) 961;
b) 981;
c) 112.
9.

Una din masurile specifice de prevenire a incendiilor in depozitele de pesticide este:
a) iluminatul depozitelor este indicat a se face natural;

b) substantele pesticide nu se depoziteaza separate, pe grupe;
c) temperature in interiorul depozitelor va depasi temperature de 40C.
10. Pentru stingerea operativa a incendiilor la cladiri, se vor lua urmatoarele masuri:
a) neintreruperea gazelor si a energiei electrice;
b) intreruperea imediata a energiei electrice si a gazelor;
c) anuntare imediata a incendiului la numarul de telefon de urgenta, la 121.
11.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de:
a) 40 m fata de locurile cu pericol de explozie;
b) 20m;
c) 30 m.

12.

Arsurile sunt:
a) plagi la nivelul pielii;
b) leziuni ale pielii;
c) mici incizii la suprafata pielii.

13. Care este regula ce trebuie respectata pentru a preveni producerea incendiului in bucataria
dumneavoastra:
a) curatati si indepartati depunerile de grasime si resturi de mancare de pe
aragaz;
b) atunci cand gatiti, purtati haine sintetice largi;
c) nu scurgeti alimentele de apa inainte de a la introduce in ulei incins
14. Pentru prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice:
a) nu lasati aparatele electrice sub tensiune cand nu le folositi;
b) alimentati mai multi consumatori electrici din acelasi prelungitor;
c) asezati ghivecele sau vazele cu flori pe televizor sau frigider
15. Cum este definita evacuarea:
a) masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori
producerii unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate a
populatiei;
b) aducerea la cunostiinta populatiei a informatiilor despre iminenta producerii unor
dezastre;
c) ansamblul de lucrari executatã pentru distrugerea munitiei neexplodate
16. Obligatiile unei persoane care observa un incendiu sunt:
a) sa se indeparteze de locul unde s-a produs incendiul;
b) sa intervina imediat;
c) sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia
masuri, dupa posibilitatile sale pentru limitarea si stingerea incendiului.
17. Stingerea incendiilor reprezinta:
a) un eveniment potential care, daca se produce cauzeaza pierderi, suferinte,
distrugeri;
b) totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin
utilizarea de metode, procedee si mijloace specific;
c) arderea autoantretinuta, care se desfasoare fara control in timp si spatiu

18. Una din regulile pentru prevenirea incendiilor la sobele de incalzit cu lemne, gaze si lichide
combustibile este:
a) nu lasati materiale combustibile in spatiile dintre soba si perete si nu uscati
hainele pe soba;
b) folositi pentru aprinderea lemnelor din soba, material sau lichide combustibile ce
produc vapori;
c) cosurile de fum nu vor fi tencuite pe toata suprafata
19. Pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice se foloseste:
a) apa;
b) nisipul;
c) un prosop ud sau o haina pentru inabusirea flacarii, dupa deconectarea aparatului
20.
a)
b)
c)

In bucatarie este interzis:
sa lasati carpe, prosoape sau haine in apropierea masinilor de gatit;
sa depozitati lichide langa masina de gatit;
sa pastrati obiectele in dulapuri

21. Pentru a nu izbucni un incendiu, fierul de calcat va fi asezat pe timpul folosirii pe:
a) masa de calcat;
b) suport incombustibil de sarma, din caramida;
c) dusumea
22. In cazul izbucnirii unui incendiu, daca este mult fum trebuie sa:
a) inaintezi in genunchi, deoarece la nivelul podelei este mai putin fum;
b) strigi dupa ajutor;
c) sari pe geam
23. Care este regula de prevenire a incendiilor la adaposturile de animale:
a) nu aduceti in grajduri furaje pentru animale in cantitati mari;
b) depozitati furajele sau produsele combustibile in podurile adaposturilor;
c) depozitati furajele sau produsele combustibile pe acoperisul adaposturilor
24. Cauzele producerii incendiilor pot fi:
a) cos de fum defect sau necuratat, instalatii electrice defecte sau improvizate, focul
deschis, jocul copiilor cu focul etc;
b) trasnetul, asezarea materialelor combustibile in apropierea sobelor, butanul;
c) carbunele, motorina etc.
25. In timpul unui incendiu:
a) nu ne alarmam si ne pastram calmul, incercand sa gasim solutii de a actiona;
b) evacuam fumul din locuinta;
c) aruncam cu apa peste foc
26. Regula de prevenire a inceniilor la depozitele de furaje este:
a) nu utilizati focul deschis si nu aruncati cenusa fierbinte in apropierea depozitelor
de furaje;

b) depozitati furajele in apropierea sau sub retelele electrice;
c) apelati la improvizatii pentru iluminatul cu energie electrica a zonei de
depozitare
27. In cazul producerii unui incendiu mai intai:
a) salvam bunurile;
b) stingem incendiul;
c) anuntam incendiul
28. Ziua Nationala a Pompierilor este:
a) 13 ianuarie;
b) 13 septembrie;
c) 1 decembrie
29. Ce se înţelege prin termenul „incendiu”:
a) ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu şi care
necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
b) ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care
produce pierderi de vieţi omeneşti şi /sau pagube materiale şi care necesită o
intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
c) ardere autoîntreţinută care produce pierderi de vieţi omeneşti şi şi/sau pagube
materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii
procesului de ardere.
30. Ce se înţelege prin termenul „ prevenirea incendiilor”:
a) totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de
asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor şi de asigurare a
securităţii echipelor de intervenţie;
b) totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor;
c) totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de
asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor.
31. Ce fel de stingător folosiţi la stingerea unui tablou electric aflat sub tensiune:
a) stingătorul cu praf şi dioxid de carbon;
b) stingătorul cu aer comprimat;
c) stingătorul cu apă pulverizată.
32. Faza naţională a concursurilor ”Prietenii Pompierilor” se organizează:
a) anual;
b) din doi in doi ani;
c) o dată la 3 ani.
33. Dacă incendiul vă surprinde în sala de clasă, ce faceţi?
a) îl stingeţi voi;
b) evacuaţi sala de clasă în ordine, fără panică, spre locurile de evacuare stabilite şi
ascultaţi sfaturile doamnei profesoare;
c) încercaţi să ieşiţi pe geamuri.
34. În cazul în care aţi uitat ghiozdanul în sala de clasă cuprinsă de incendiu, ce faceţi?
a) vă întoarceţi să-l luaţi singuri;
b) nu vă întoarceţi în sala de clasă;

c) vă întoarceţi să-l luaţi împreună cu doamna profesoară.
35. Apelarea numărului unic de urgenţă 112 este:
a) gratuită;
b) taxabilă;
c) taxabilă doar în unele reţele.
36. Cum procedezi ca să scoţi un aparat electric din priză ?
a) dacă scoţi un aparat electric din priză, în nici un caz să nu tragi de cablu sau să
foloseşti mâinile ude, ci cu o mână vei ţine bine de priză, iar cu cealaltă vei trage
ştecherul;
b) tragi de ştecher fără să asiguri priza;
c) nu ştii.
37.Rucsacul de urgenţă trebuie să cuprindă:
a) echipament sportiv;
b) 1-2 sticle de plastic cu apă potabilă/minerală, trusă de prim ajutor, lanternă, un
fluier;
c) carţi de joc.

