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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ 
REVIZIEI 

Ediţia/ 
Revizi

a 
Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Adrian ŞEREMET 
Responsabi
l comisie 

ISU 

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabi
l CEAC 

Noiembrie 
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 28.11.2013  

 
   
   
   
   
   

mailto:scoala_cucuteni5000@yahoo.com
http://www.scoalacucuteni.ro


Școala Gimnazială „Petru Poni” 

Cucuteni 

CEAC 
 

P r o c e d u r a   
p r i v i n d  

c o m p o r t a m e n t u l  î n  c a z  
d e  c u t r e m u r  

Cod PO CEAC 19 

Ediţia:1 Revizia:0 

Page 2 of 4 

Exemplar nr.1 

 

 
   

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

Ediţia/ 

Revizia 

Componenta revizuită Data 

aplicării 

Ediţia 1 Procedura completă 02.12.2013 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.1 Informar
e  1 

Toate 
compartimentel

e 
  

29.11.2013 
 

3.2 Aplicare 2 Toate 
compartimentel

e 

 
 

29.11.2013  

3.3 Evidenţă 3 Comisia ISU membru Mioara 
MĂRISAC 

29.11.2013  

3.4 Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa 
Daniela 

NISTOREASA 

  

Documente de referință  
Decizia internă nr. 60 / 19.09.2014 privind organizarea echipei de intervenţie în situaţii de urgenţă 

1. Legea 307 din 2006 
2. Legea 481 / 2004 – Legea protecţiei civile 
3. Planificarea exercitiilor de evacuare a scolii in cazul situatiilor de urgenta 
4. Procesele-verbale intocmite cu ocazia exercitiilor de evacuare 

Scopul: sporirea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului şcolii în cazul producerii unui 
cutremur; 
Aria de cuprindere:  

În cazul producerii unui cutremur; 
Responsabilităţi: 

Responsabilul cu situaţiile de urgenţă, echipa de intervenţie în cazul producerii unei situaţii 
de urgenţă, cadrele didactice prezente la ore cu elevii, elevii prezenţi în şcoală; 

Perioada de aplicare: 
De fiecare dată când are loc un cutremur; 

Procedura propriu-zisă (paşii / regulile / instrucţiunile de lucru pentru aplicarea procedurii): 
a. Se păstrează calmul, se previn tendinţele de a alerga, de părăsire a şcolii. 
b. Cadrul didactic din fiecare clasă deschide şi lasă deschisă uşa clasei respective şi păstrează 
calmul. 
c. Elevii se adăpostesc sub bănci, depărtaţi cât se poate de ferestre, se ţin cu mâinile de 
piciorul băncii şi îşi protejează cât mai bine faţa şi capul. 
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d. După cutremur elevii ies cu atenţie de sub bănci, fără să pună mîinile pe jos, cu grijă să nu 
se rănească în eventualele cioburi căzute. Se păstrează calmul, se evaluează pericolele din jur, nu 
se iese imediat din clasă. Se acordă primul ajutor răniţilor şi se aşteaptă soneria de alarmare sau 
acordul personalului din echipa de intervenţie pentru a părăsi şcoala.  
e. După cutremur, personalul din echipa de intervenţie verifică, mai întâi, rapid, starea 
culoarelor de evacuare (dacă accesul spre ieşire nu este blocat, dacă nu există pericole de orice 
natură, etc). Dacă una din căile de evacuare este compromisă, se anunţă cadrele didactice 
prezente în clase să evacueze elevii pe o rută alternativă sigură. 
f. Se acţionează soneria de alarmare, cu semnalul prestabilit: sunete repetate, cu durata de 
3 secunde fiecare, pe durata a cel puţin 1 minut  

i. În cazul producerii de avarii, se întrerupe alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale. 
g. Profesorii şi elevii se îndreaptă spre locul de adunare prestabilit şi cunoscut (terenul de 
sport, lângă gard) şi se face prezenţa, apoi se raportează echipei de intervenţie dacă toţi elevii 
care erau prezenţi în clasă sunt prezenţi şi la locul de adunare. 
 Evacuarea elevilor începe sub îndrumarea cadrelor didactice prezente la ore în momentul 
producerii cutremurului şi a personalului responsabil din echipa de intervenţie. 
 Elevii nu vor zăbovi pentru a-şi lua asupra lor obiecte personale. 
 Profesorul ia cu el catalogul clasei. 
 La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi elevii au ieşit din încăpere. 
 Se acordă ajutor persoanelor cu dizabilităţi, rănite, persoanelor aflate în pericol. 
h. Responsabilii din echipa de intervenţie verifică dacă tot personalul şi elevii au părăsit clădirea 
şcolii. Se verifică holurile şi toaletele. 
i. Se folosesc telefoanele doar dacă există persoane în pericol sau care au nevoie de asistenţă, 
sau incendii declanşate în urma cutremurului. Aceasta pentru a nu supraîncărca reţeaua telefonică 
ce este foarte importantă pentru serviciile de salvare şi medicale. 
j. Dacă au fost avariate clădirile şcolii nu se reintră în clădiri pentru a salva documente şi 
bunuri materiale, chiar dacă la prima vedere pot fi considerate sigure. 
k. Monitorizarea cunoaşterii şi apliăarii procedurii va fi facută de responsabilul cu situaţii de 
urgenţă. 

Lista de difuzare 
Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013  
2.  Asandei Steluţa 29. 11. 2013  
3.  Barabulă Vasile 29. 11. 2013  
4.  Barabulă Mariana 29. 11. 2013  
5.  Burlui Luminiţa 29. 11. 2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013  
7.  Florea Elena 29. 11. 2013  
8.  Grosu Ecaterina 29. 11. 2013  
9.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013  
11.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
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12.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013  
14.  Sava Maria 29. 11. 2013  
15.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  

 


