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

Operaţiune
a Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Adrian ŞEREMET Responsabil 
comisie ISU 

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabil 
CEAC 

Noiembrie 
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 28.11.2013  
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 02.12.2013 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.
1 Informare 1 Toate 

compartimentele   29.11.2013  

3.
2 

Aplicare  2 Toate 
compartimentele 

  29.11.2013  

3.
3 

Evidenţă 3 Comisia pentru 
intervenții in situații 

de urgență 
 

Responsabil  
Comisie ISU 

Adrian ŞEREMET 29.11.2013  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa 
Daniela 

NISTOREASA 

  

 
Documente de referință: 

 Decizia internă nr. 60 / 19.09.20194privind organizarea echipei de intervenţie în situaţii 
de urgenţă 

 Legea 307 din 2006 
 O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor 
 Planificarea exercitiilor de evacuare a scolii in cazul situatiilor de urgenta 
 Procesele-verbale intocmite cu ocazia exercitiilor de evacuare 

 
Scopul: evacuarea în siguranţă a şcolii, protecţia bunurilor mteriale şi stingerea incendiului; 
Aria de cuprindere:  
În cazul producerii unui incendiu în şcoală; 
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 incendiu în şcoală; 
 
Procedura propriu-zisă (paşii / regulile / instrucţiunile de lucru pentru aplicarea procedurii): 
1. Se verifică, mai întâi, rapid, starea culoarelor de evacuare (dacă nu există fum gros pe hol, 

dacă accesul spre ieşire nu este blocat de incendiu, etc.). Dacă una din căile de evacuare este 
compromisă, se anunţă cadrele didactice prezente la oră să evacueze elevii pe o rută alternativă 
sigură. 
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2. Se acţionează soneria de alarmare, cu semnalul prestabilit: sunete repetate, cu durata de 

3 secunde fiecare, pe durata a cel puţin 1 minut (responsabili: conform Deciziei nr. 21 / 
23.09.2009 privind constituirea echipei de intervenţie). 

3.Evacuarea elevilor începe sub îndrumarea cadrelor didactice prezente la ore în momentul 
producerii incendiului şi a personalului responsabil din echipa de intervenţie. 

4.Elevii nu se vor îmbrăca şi nu vor zăbovi pentru a-şi lua asupra lor obiecte personale. 
5.Profesorul ia cu el catalogul clasei. 
6.La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi elevii au ieşit din încăpere. 
7.Se acordă ajutor persoanelor cu dizabilităţi, rănite sau afectate de incendiu, persoanelor 

aflate în pericol. 
8.Se anunţă telefonic incendiul la numărul de urgenţe 112 şi se dau detaliile necesare  
9.Se întrerupe alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale. 
10.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. 

11.Responsabilii din echipa de intervenţie verifică dacă tot personalul şi elevii au părăsit 
clădirea şcolii. Se verifică holurile şi toaletele. 

12.Se apreciază dacă incendiul poate fi controlat şi stins folosind doar mijloacele de stingere 
din dotarea echipei de intervenţie şi dacă da, se încearcă stingerea incendiului. 

13.Se evacuează bunurile materiale, începând cu cele mai importante: documente contabile, 
hard disckul extern folosit pentru back-up-ul datelor, calculatorul de la director, secretariat, 
cataloage, etc. 

Monitorizarea cunoasterii si aplicarii procedurii va fi facuta de responsabilul cu situatii 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  
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  
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