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Rezumat 

 

În această lucrare s-a încercat a identifica problemele cele mai importante la prevenirea, 

alarmarea și stingerea incendiilor și de a propune unele soluții de a le ocoli sau a le rezolva într-un 

mod optim. Calitatea și îmbunătățirea acestor procese este de o importanță maximă, deoarece frecvent 

este pusă în pericol viața persoanelor și din moment ce permanent se înregistrează victime, nu sunt 

niciodată de ajuns optimizate aceste operațiuni. 

Ca obiectiv este studierea proceselor de luptă cu incendiile și încercarea de a propune unele 

soluții valabile. 

S-a încercat îmbinarea cunoștințelor din domeniul tehnologiilor informaționale și protecției 

civile, deoarece se observă o digitalizare masivă la nivel global, iar rezultatele acestui proces ar trebui 

să fie simplificarea lucrului persoanelor și concentrarea lor asupra unor activități mai importante. De 

asemenea, se încearcă a înlătura erorile umane pe această cale. 

Ca rezultat, se propune un sistem digital în care toate cunoștințele în domenii să fie acumulate 

și să ofere un ansamblu de date structurate și chiar unele indicații informative. Pe această cale se 

dorește atît ca potențialele catastrofe să fie prevenite, cît și să se ușureze lucrul muncitorilor în 

domeniul protecției civile, aceștia fiind uneori însoțiți de o mare capacitate emotivă.  

În cadrul primului Capitol sunt prezentate noțiuni generale și norme în construcții de care se va 

ține cont pe parcursul acestei lucrări. 

În Capitolul II sunt listate unele metode de prevenire a incendiilor și reguli de comportare 

înainte și după incendiu. 

În capitolul III sunt arătate tipurile de instalații și dispozitive care ne ajută la identificarea 

preliminară a unui incendiu și cum am putea să prevenim aceste incidente. 

Capitolul IV ne prezintă substanțe de stingere și modalitatea în care se organizează procesul de 

stingere a incendiilor. De asemenea, este prezentat și echipamentul pompierilor. 
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