
 
Informaţii  în caz de urgenţă 

 
Pompierii 
Poliţia 
Ambulanţa /Salvarea: 
 
Numele bonei :  _______________________ 
Prenumele:  _____________________________ 
Adresa :  _____________________________ 

___________________________________ 
Telefon :  _____________________________ 
 
 
Părinţii copilului/copiilor se întorc acasă la ora: 
 ___________________________________ 
 
Numele vecinilor :  _______________________ 
   _______________________ 
   _______________________ 
Telefonul vecinilor :  _______________________ 
   _______________________
   _______________________ 
 
Informaţii importante despre copil/copii:  
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________
 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Protejează-ţi familia ! 
 

Protejează-ţi locuinţa ! 
 

Alătură-te nouă în lupta de prevenire a incendiilor ! 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Petrodava” al judeţului Neamţ 
INSPECTIA DE PREVENIRE 

 
SERVICIUL PREVENIREA INCENDIILOR 

 
 

Ai nevoie de ajutor? 
 
Adresează-te personalului Inspecţiei de Prevenire 
situată în Piatra Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr. 

16, tel/fax: 0233/211230 
sau viziteasză www.ijsunt.ro; www.igsu.ro 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bonele (babysitters) 

Asigurarea condiţiilor de protecţie 
împotriva incendiilor 
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http://www.ijsunt.ro
http://www.igsu.ro


 
 

Responsabilităţile părinţilor 
 
Încredinţarea copiilor dumneavoastră în grija unor 
bone este o responsabilitate imensă. Trebuie 
obligatoriu să cunoaşteţi cât mai bine persoana 
care îi are în supraveghere (bona). Încercaţi pe cât 
posibil să angajaţi de fiecare dată când aveţi nevoie 
bona pe care o cunoaşteţi cel mai bine, numai 
persoane cu un ridicat simţ al responsabilităţii. 
Prima şi cea mai importantă grijă a bonei trebuie să 
fie siguranţa copiilor voştri. 
 

Înainte de sosirea bonei 
 

 Asiguraţi-vă că toţi membrii familiei 
inclusiv copiii cunosc foarte bine planul de 
evacuare din apartament/clădire, căile de 
evacuare, precum şi locul de întâlnire din 
afara clădirii 

 Afişaţi planul de evacuare acolo unde îl 
poate vedea oricine. 

 Testaţi funcţionarea detectoarelor de fum 
(acolo unde există). Alarma acestor 
detectoare poate contribui substanţial la 
supravieţuire în cazul în care izbucneşte un 
incendiu. 

 Discutaţi în prealabil cu vecini responsabili 
că îi va contacta bona în cazul izbucnirii 
unui incendiu. 

 Afişaţi lângă telefonul din casă numărul de 
apel unic 112 şi adresa dumneavoastră. 
Adăugaţi numele vecinilor şi numerele lor 
de telefon, precum şi numărul de telefon 
unde vă poate găsi bona în caz de urgenţă. 

 
 
 

 
Când bona a sosit 

 
 
 

 Efectuaţi cu bona un tur al casei şi 
arătaţi-i planul de evacuare în caz de 
urgenţă. 

 Arătaţi-i locul de adunare din afara 
clădirii. 

 Explicaţi-i clar şi concis că în cazul în 
care simte fum sau sesizează un 
incendiu, obligaţia cea mai importantă a 
ei este de a evacua copiii. Dacă sună 
alarma de incendiu de la detectoarele de 
fum (acolo unde există) nimeni nu 
trebuie să încerce să localizeze 
incendiul sau să încerce să intervină 
pentru stingerea lui!  

 Informaţi bona care este numărul de 
apel unic sau rugaţi-o să păstreze acest 
pliant (completat) tot timpul cât are în 
grijă copiii dumneavoastră. 

 Asiguraţi bonei o lanternă funcţională 
pentru cazurile în care se întrerupe 
energia electrică. 

 Daţi bonei cât mai multe informaţii 
despre copiii dumneavoastră 
(obişnuinţe, alergii, fobii, starea lor de 
sănătate, tratamente medicamentoase în 
curs etc.). Sigur va avea nevoie de ele 
în caz de urgenţă. 

 
 
 
 
 
 

 
Responsabilităţile bonei în caz de incendiu 
 
 
 

 Să ai în permanenţă în minte asigurarea 
siguranţei copiilor pe care-i ai în grijă. 

 Indiferent cât de mic este un incendiu, 
dacă-l observi sau numai dacă simţi 
miros de fum sau miros de gaz, imediat 
scoţi copiii afară şi suni la 112. 

 Nu pierde timpul cu îmbrăcarea 
copiilor, chiar dacă e vreme 
friguroasă/geroasă afară. 

 Înveleşte-i imediat cu o pătură. 
 Nu aprinde lumina. Întrerupătorul poate 

face o scânteie, se aprind vaporii de gaz 
şi se produce explozie. 

 Niciodată să nu reintri într-o clădire 
incendiată. 

 
 

Ţine minte ! 
 

 Nu lăsaţi chibriturile sau brichetele la 
îndemâna copiilor 

 Nu lăsaţi copii să se apropie de locurile 
firbinţi (sobe, maşini de gătit, şeminee 
etc.). 

 Asiguraţi permanent siguranţa copiilor. 
 Păstraţi această broşură într-un loc cât 

mai vizibil în casă, precum şi la bonă. 
 
 
 
 
 
 


