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PLAN DE ALARMARE ŞI EVACUARE 

 

 

Capitolul 1 - Accesul şi evacuarea persoanelor aflate ȋn incinta şcolii: elevi, cadre didactice, 

pӑrinţi, alte categorii de persoane. 

 

Art.1 Accesul persoanelor ȋn cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Magurele jud. Prahova se face 

diferit ȋn funcţie de tipul acestora, dupӑ cum  urmeazӑ: 

 

Acces Şcoalӑ gimnazială 

comuna Magurele 

Grӑdiniţa Micul Print 

Gradinita Coada 

Malului Gradinita Iazu 

Gscoala primara Magurele 

Elevi şi pre-

şcolari (plan 

de acces ȋn 

fiecare 

clӑdire) 

Pe Poarta principala din 

strada principalӑ-partea 

din stânga 

Intrarea elevilor ȋn şcoalӑ 

prin uşa/intrarea elevilor, 

spate cladire  

Pe Poarta principala 

Intrarea preşcolarilor ȋn 

incinta grӑdiniţei se face 

prin uşa principală de 

acces din curtea 

grădiniţei 

Intrarea elevilor in scoala se 

face prin 3 cai de acces, 

intrari principale (stanga, 

centru, dreapta cladirii) 

Cadre 

didactice 

Intrarea cadrelor 

didactice se face prin 

poarta principala, iar 

intrarea in cladire pe la 

intrarea principala/aleea 

profesorilor   

Pe Poarta principala 

Intrarea se face pe uşa 

principalӑ de acces din 

curtea grădiniţei 

Prin cele 3 porti de acces in 

curtea scolii 

Intrarea se face pe cele 3 uşi  

principale prin acelaşi loc cu 

elevii 

Pӑrinţi Direct din stradă, iar ȋn 

şcoalӑ prin uşa 

principalӑ, pe bază de 

legitimare de cӑtre 

gardian/profesorul de 

serviciu 

Pe Poarta principala 

Intrarea se face pe uşa 

principalӑ de acces din 

curtea grădiniţei prin 

acelaşi loc cu preşcolarii 

şi cadrele didactice 

Pe Poarta principala, stanga 

Intrarea se face pe uşa 

principalӑ prin acelaşi loc cu 

cadrele didactice şi elevii 

Alte persoane Direct din stradă, iar ȋn 

şcoalӑ prin uşa 

principalӑ, pe bază de 

legitimare de cӑtre 

gardian/profesorul de 

serviciu 

Pe Poarta principala 

Intrarea se face pe uşa 

principalӑ de acces din 

curtea grădiniţei prin 

acelaşi loc cu preşcolarii 

şi cadrele didactice 

Pe Poarta principala, stanga 

Intrarea se face pe uşa 

principalӑ prin acelaşi loc cu 

cadrele didactice şi elevii 
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Art.2 Evacuarea persoanelor din şcoalӑ/grӑdiniţe se face urmӑrind simbolurile afişate precum şi 

planurile de evacuare afişate la fiecare nivel şi ȋn fiecare clӑdire. 

Art.3 Evacuarea persoanelor care se aflӑ la un moment dat ȋn şcoli sau grӑdiniţe – chiar şi pentru 

timp scurt (de exemplu: vizitatori, pӑrinţi, etc.)- se face pe aceleaşi cӑi ca şi intrarea. 

Acestea vor respecta ȋn ordine urmӑtoarele instrucţiuni: 

- La auzul semnalului sonor ce indicӑ apariţia unui pericol care poate afecta sӑnӑtatea sau 

securitatea persoanei (incendiu, cutremur, etc.) vor ȋntrerupe orice activitate. 

- Se vor ȋndepӑrta, de lȃngӑ ziduri, fӑrӑ a intra ȋn panicӑ, pӑstrȃndu-şi calmul spre ieşire, 

folosind aceleaşi uşi ca şi la accesul ȋn instituţii. 

- Se interzice cu desӑvȃrşire persoanelor strӑine din şcoli sau grӑdiniţe sӑ intre ȋn sӑlile de 

clasӑ. 

 

Capitolul II – Instrucţiuni pentru situaţii de urgenţӑ privind persoanele care ȋşi petrec timpul 

ȋn clӑdirile unitӑţii: cadre didactice, elevi, preşcolari, personal auxiliar didactic şi nedidactic. 

 

Art.4 Ȋn cazul unui incendiu sau altӑ situaţie de urgenţӑ care necesitӑ evacuarea persoanelor din 

incintele şcolii sau grӑdiniţelor se va acţiona ȋn urmӑtoarea ordine: 

1. Evacuarea elevilor/preşcolarilor. 

2. Evacuarea personalului şcolii. 

3. Evacuarea bunurilor materiale de importanţӑ majorӑ (cataloage, arhivӑ, PC, etc.). 

- documente şcolare ȋn uz: cadrul didactic va lua cu el catalogul clasei, ȋn prezenţa elevilor; 

- documentele şcolare arhivate: personal nedidactic; 

- documente de evidenţa elevilor şi preşcolarilor: cadrele de serviciu pe şcoalӑ, personal 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

- documente manageriale: secretarul şcolii şi directorul; 

- alte bunuri: CD-uri, materiale din laboratorul de informaticӑ, din secretariat, din direcţiune, 

din sӑlile de clasӑ, etc. 

Art.5 Evacuarea bunurilor din clӑdiri se va face: prin uşile şi porţileprin care s-a fӑcut şi accesul 

şi se vor depozita ȋn locuri ferite, stabilite din vreme, cȃt mai departe de sursele de incendiu sub 

supravegherea persoanelor responsabile. 

Art. 6 Normele interne de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Şcolii gimnaziale 

comuna Magurele Cornu sunt stabilite ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 şi ale OMAI 

nr.163/2007 care aprobӑ Normele de aplicare a Legii 307/2006. 

Art.7 Evacuarea elevilor şi a personalului şcolii se vor face respectȃnd ordinea de mai jos: 

Şcoala 

Gimnazialӑ 

Comuna 

Magurele 

Elevi Cadre didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal nedidactic 

Parter Elevii din primele două 

clase de la parter vor folosi 

ieşirea principală/ intrarea 

profesorilor, iar celelalte 2 

clase vor folosi iesirea 

elevilor spre curtea 

interioară a şcolii la locul de 

adunare. 

Elevii din primele 3 sali de 

clasa de la etaj vor folosi 

ieşirea principală/ intrarea 

profesorilor, iar celelate 3 

clase de la etaj vor folosi 

iesirea elevilor spre curtea 

interioară a şcolii la locul de 

adunare. 

Ordinea este următoarea: din 

prima clasă prima persoană 

Cadrele didactice 

aflate ȋn clase cu 

elevii vor pӑstra 

calmul şi ordinea 

la ieşire 

ȋnsoţindu-i pȃnӑ 

ȋn curte, unde vor 

efectua prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei 

vreunui elev 

cadrul didactic va 

anunţa 

conducerea 

şcolii. 

Cadrele didactice 

aflate ȋn 

cancelarie ȋn ora 

liberӑ vor 

Secretarul va 

ȋntrerupe 

orice 

activitate şi 

va pӑrӑsi 

incinta şcolii 

prin ieşirea 

principală. 

Contabila va 

ȋntrerupe orice 

activitate şi va pӑrӑsi 

incinta şcolii prin 

ieşirea principalӑ. 

Ȋngrijitorul se va de-

plasa cu pas alert 

cӑtre ieşirile şcolii şi 

va deschide toate 

uşile şi porţile de 

acces ale şcolii, apoi 

va decupla 

alimentarea cu 

energie electrică de la 

reţeaua naţională si 

alimentarea cu gaze 

naturale. 
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ce părăseşte clasa este 

Cadrul didactic urmat de 

elevi iar din următoarele 

clase mai ȋntȃi ies elevii apoi 

cadrele didactice. 

supraveghea ieşi-

rea elevilor din 

şcoalӑ, urmȃnd 

sӑ pӑrӑseascӑ 

şcoala cȃnd toţi 

elevi au ieşit. 

Profesorul de 

serviciu va 

verifica toate 

salile de clasa, 

spatiile sanitare, 

CDI, muzeu 

pentru a se 

asigura ca nici un 

elev nu a mai 

ramas in 

interiorul scolii 

Locul de adunare: langa terenul de sport 

 

GrӑdiniţaMicul 

Print  
Preşcolari Cadre didactice Personal nedidactic 

Parter Preşcolarii vor ieşi din 

clӑdire primii pe uşile de 

acces-evacuare de la 

parter 

Cadrele didactice aflate 

ȋn clasӑ cu copiii vor 

pӑstra calmul şi ordinea 

la ieşire ȋnsoţindu-i 

pȃnӑ ȋn curte, unde vor 

efectua prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei 

vreunui copil cadrul 

didactic va anunţa 

conducerea instituţiei. 

Ȋngrijitorii se vor deplasa cu 

pas alert cӑtre ieşirile din 

clӑdire şi cӑtre poarta de 

acces-evacuare pe care le 

vor deschide. 

Ȋngrijitorul desemnat va 

ȋntrerupe şi  alimentarea cu 

energie electricӑ şi 

funcţionarea centralei 

termice. 

Etaj Preşcolarii vor ieşi din 

clӑdire pe scările de 

acces-evacuare, spre 

parter, apoi vor părăsi 

încăperea pe uşile de 

acces-evacuare de la 

parter 

Cadrele didactice aflate 

ȋn clasӑ cu copiii va 

pӑstra calmul şi ordinea 

la ieşire ȋnsoţindu-i 

pȃnӑ ȋn curte, unde vor 

efectua prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei 

vreunui copil cadrul 

didactic va anunţa 

conducerea instituţiei. 

Profesorul de serviciu 

va verifica toate salile 

de clasa, spatiile 

sanitare, pentru a se 

asigura ca nici un elev 

nu a mai ramas in 

interiorul scolii 

Ȋngrijitorii se vor deplasa cu 

pas alert cӑtre ieşirilede la 

etajpe care le vor deschide. 

 

Locul de adunare este ȋn curtea grӑdiniţei. 

Semnalul sonor de avertizare va fi dat de clopoţelul grӑdiniţei prin agitarea acestuia ȋn ritm alert 

timp de 1 minut, sau prin intermediul unei tobe. 
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Grӑdiniţa 

Coada Malului 
Preşcolari Cadre didactice Personal nedidactic 

Sala de clasӑ Copiii vor pӑrӑsi sala de 

clasӑ ȋn ordine ȋnsoţiţi de 

cadrul didactic 

Cadrul didactic aflat ȋn 

clasӑ cu copiii va pӑstra 

calmul şi ordinea la 

ieşire ȋnsoţindu-i pȃnӑ 

ȋn curte, unde va 

efectua prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei 

vreunui preşcolar cadrul 

didactic va anunţa 

conducerea instituţiei. 

Ȋngrijitorul se va deplasa cu 

pas alert cӑtre ieşirea din 

clӑdire şi cӑtre poarta de 

acces-evacuare pe care le va 

deschide. 

Ȋngrijitorul va ȋntrerupe şi  

alimentarea cu energie 

electricӑ şi funcţionarea 

centralei termice. 

Pentru copii locul de adunare este ȋn curtea interioarӑ. 

Semnalul sonor de avertizare va fi dat de clopoţelul grӑdiniţei prin agitarea acestuia ȋn ritm alert 

timp de 1 minut, sau prin intermediul unei tobe. 

Grӑdiniţa 

Iazu 
Preşcolari Cadre didactice Personal nedidactic 

Sala de clasӑ Copiii vor pӑrӑsi sala de 

clasӑ ȋn ordine ȋnsoţiţi de 

cadrul didactic 

Cadrul didactic aflat ȋn 

clasӑ cu copiii va pӑstra 

calmul şi ordinea la 

ieşire ȋnsoţindu-i pȃnӑ 

ȋn curte, unde va 

efectua prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei 

vreunui preşcolar cadrul 

didactic va anunţa 

conducerea instituţiei. 

Ȋngrijitorul se va deplasa cu 

pas alert cӑtre ieşirea din 

clӑdire şi cӑtre poarta de 

acces-evacuare pe care le va 

deschide. 

Ȋngrijitorul va ȋntrerupe şi  

alimentarea cu energie 

electricӑ şi funcţionarea 

centralei termice. 

Pentru copii locul de adunare este ȋn curtea interioarӑ. 

Semnalul sonor de avertizare va fi dat de clopoţelul grӑdiniţei prin agitarea acestuia ȋn ritm alert 

timp de 1 minut, sau prin intermediul unei tobe. 

Şcoala 

Primara 
Elevi Cadre didactice Personal nedidactic 

Corp 1 Elevii din clasele de la parter 

si etaj vor folosi calea de 

acces-evacuare, prioritate 

avand elevii de la parter 

Cadrele didactice aflate 

ȋn clase cu elevii vor 

pӑstra calmul şi ordinea 

la ieşire ȋnsoţindu-i pȃnӑ 

ȋn curte, unde vor efectua 

prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei vreunui 

elev cadrul didactic va 

anunţa conducerea şcolii. 

Cadrele didactice aflate 

ȋn cancelarie ȋn ora liberӑ 

vor supraveghea ieşirea 

elevilor din şcoalӑ, 

urmȃnd sӑ pӑrӑseascӑ 

şcoala cȃnd toţi elevi au 

ieşit. 

Profesorul de serviciu va 

verifica toate salile de 

clasa, spatiile sanitare, 

Ȋngrijitorul se va deplasa 

cu pas alert cӑtre ieşirile 

şcolii şi va deschide toate 

uşile şi porţile de acces ale 

şcolii, apoi va decupla 

alimentarea cu energie 

electrică de la reţeaua 

naţională si alimentarea cu 

gaze naturale. 
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pentru a se asigura ca nici 

un elev nu a mai ramas in 

interiorul scolii 

Corp 2 Elevii din clasele de la etaj 

vor folosi calea de acces-

evacuare, prioritate avand 

elevii de la parter 

Cadrele didactice aflate 

ȋn clase cu elevii vor 

pӑstra calmul şi ordinea 

la ieşire ȋnsoţindu-i pȃnӑ 

ȋn curte, unde vor efectua 

prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei vreunui 

elev cadrul didactic va 

anunţa conducerea şcolii. 

Cadrele didactice aflate 

ȋn cancelarie ȋn ora liberӑ 

vor supraveghea ieşirea 

elevilor din şcoalӑ, 

urmȃnd sӑ pӑrӑseascӑ 

şcoala cȃnd toţi elevi au 

ieşit. 

Profesorul de serviciu va 

verifica toate salile de 

clasa, spatiile sanitare, 

pentru a se asigura ca nici 

un elev nu a mai ramas in 

interiorul scolii 

Ȋngrijitorul se va deplasa 

cu pas alert cӑtre ieşirile 

şcolii şi va deschide toate 

uşile şi porţile de acces ale 

şcolii, apoi va decupla 

alimentarea cu energie 

electrică de la reţeaua 

naţională si alimentarea cu 

gaze naturale. 

 

Corp 3 Elevii din clasele de la parter 

si etaj vor folosi calea de 

acces-evacuare, prioritate 

avand elevii de la parter 

Cadrele didactice aflate 

ȋn clase cu elevii vor 

pӑstra calmul şi ordinea 

la ieşire ȋnsoţindu-i pȃnӑ 

ȋn curte, unde vor efectua 

prezenţa. 

Ȋn cazul absenţei vreunui 

elev cadrul didactic va 

anunţa conducerea şcolii. 

Cadrele didactice aflate 

ȋn cancelarie ȋn ora liberӑ 

vor supraveghea ieşirea 

elevilor din şcoalӑ, 

urmȃnd sӑ pӑrӑseascӑ 

şcoala cȃnd toţi elevi au 

ieşit. 

Profesorul de serviciu va 

verifica toate salile de 

clasa, spatiile sanitare, 

pentru a se asigura ca nici 

un elev nu a mai ramas in 

interiorul scolii 

Ȋngrijitorul se va deplasa 

cu pas alert cӑtre ieşirile 

şcolii şi va deschide toate 

uşile şi porţile de acces ale 

şcolii, apoi va decupla 

alimentarea cu energie 

electrică de la reţeaua 

naţională si alimentarea cu 

gaze naturale. 

 

Pentru copii locul de adunare este ȋn curtea interioarӑ. 

Art.8 La auzirea semnalului sonor elevii şi preşcolarii sub ȋndrumarea cadrelor didactice vor 

respecta urmӑtoarele instrucţiuni ȋn ordinea: 

a) ȋnceteazӑ orice activitate; 

b) se aşeazӑ ȋn ordine fӑrӑ a lua obiecte personale; 

c) vor pӑrӑsi ȋn linişte şi fӑrӑ panicӑ sălile de clasӑ, folosind ieşirile prevӑzute ȋn planurile de 

evacuare; 
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d) se vor deplasa ȋn ordine, ȋnsoţiţide cadrele didactice la locurile de adunare; 

e) niciun elev/preşcolar nu va pӑrӑsi sala de clasӑ neȋnsoţit de cadrul didactic; 

f) toţi elevii/preşcolarii vor respecta ȋntocmai indicaţiile cadrelor didactice precum şi a 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 

g) cadrul didactic de la prima salӑ de clasӑ va pӑrӑsi ȋncӑperea primul, urmȃnd ca 

elevii/preşcolarii sӑ ȋl ȋnsoţeascӑ, iar de la celelalte sӑli de clasӑ cadrele didactice vor pӑrӑsi 

ultimele ȋncӑperile, luând şi cataloagele (documentele de bază); 

h) la locul de adunare, cadrul didactic are obligaţia de a face prezenţa elevilor/preşcolarilor 

dupӑ catalog. Ȋn cazul ȋn care este vreun absent va anunţa de ȋndatӑ conducerea şcolii/ 

responsabilul cu Apӑrarea Ȋmpotriva Incendiilor. 

Art.9 Se interzice deplasarea elevilor/preşcolarilor ȋn alte direcţii decȃt cele stabilite ȋn prezentul 

plan. Persoana care rӑspunde de acest aspect este cadrul didactic aflat la clasӑ ȋn acel moment şi ȋn 

prezenţa cӑruia se face evacuarea. 

Capitolul III – Atribuţii speciale ale angajaţilor instituţiei de ȋnvӑţӑmȃnt ȋn domeniul apӑrӑrii 

ȋmpotriva incendiilor 

Art.10 Persoanele cu atribuţii speciale ȋn domeniul situaţiilor de urgenţӑ se stabilesc la ȋnceputul 

fiecӑrui an şcolar, ȋn şedinţa consiliului profesoral, de regulӑ ȋn luna septembrie. 

Art.11 Atribuţiile specifice constituie atribuţii de serviciu, cu regim obligatoriu din momentul 

stabilirii comisiei pentru situaţii de urgenţӑ şi se trec ȋn fişele posturilor. 

Nr. Crt. Persoana cu atribuţii 

specifice 
Atribuţii 

1 Responsabil cu situaţiile de 

urgenţӑ 
Alarmarea: 

Ciclul primar: - NITICU OTILA 

Ciclul gimnazial:CHIROBOCEA NICOLAE 

Grӑdiniţa Micul Print Magurele – PARASCHIV MIHAELA 

Grӑdiniţa Coada Malului – MIHAI GEORGETA 

Gradinita Iazu - CHIPAILA NICULINA 

2 Director Anunţarea telefonicӑ: 

- Pompieri: 112 

- PrimӑriaMAGURELE: 0244217401 

- ISU Prahova: 0244-595366 

3 Cadre didactice Evacuarea cu prioritate a elevilor şi preşcolarilor şi a 

personalului instituţiei 

4 Cadrele didactice de 

serviciu pe şcoalӑ 

Peronalul stabilit în 

Deciziile de intervenţie 

Educatorii şi îngrijitorii de 

la grădiniţe 

Rӑspund de depozitarea şi paza bunurilor materiale evacuate 

5 Echipele de intervenţie 

(sunt  nominalizate în 

Deciziiile de intervenţie - 

pentru fiecare unitate în 

parte) 

Persoanele responsabile cu stingӑtoarele: 

Ciclul primar: - NITICU OTILA 

Ciclul gimnazial:CHIROBOCEA NICOLAE 

Grӑdiniţa Micul Print Magurele – PARASCHIV MIHAELA 

Grӑdiniţa Coada Malului – MIHAI GEORGETA 

Gradinita Iazu - CHIPAILA NICULINA 

6 Personalul nedidactic Ȋngrijitorii deschid toate cӑile de evacuare şi porţile unităţilor 

de ȋnvăţămȃnt şi ȋntrerup alimentarea cu energie electrică şi 

cu gaz metan 

7 Persoana care a observat 

producerea / apariţia unei 

situaţii de urgenţӑ 

Anunţӑ de urgenţӑ conducerea şcolii- Directorul 
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Capitolul IV – Utilizarea stingӑtoarelor 

 

Art.12 Fiecare cadru didactic trebuie sӑ ştie locurile ȋn care se gӑsesc stingӑtoarele, modul de 

utilizare al acestora, tipurile de stingӑtoare şi tactica ce trebuie utilizatӑ. 

Art.13 (1) La nivelul şcolii gimnaziale Magurele, stingӑtoarele sunt amplasate ȋn apropierea 

uşilor de acces-evacuare, ȋn Cabinetul de informaticӑ iar la etaj la casa scării (a se vedea planurile de 

evacuare afişate pe fiecare nivel). 

(2) La grӑdiniţa Micul Print stingӑtoarele sunt amplasate lȃngӑ uşile de acces-evacuare, pe 

fiecare nivel. 

(3) La grӑdiniţa Coada Malului  stingӑtoarel esunt amplasate lȃngӑ uşa de acces-evacuare din 

fiecare sală de clasă. 

(4) La grӑdiniţa Iazu stingӑtoarele sunt amplasate lȃngӑ uşa de acces-evacuare din fiecare sală 

de clasă. 

(5) La Scoala Primara stingӑtoarele sunt amplasate lȃngӑ uşile de acces-evacuare, pe fiecare 

nivel. 

 Art.14 Responsabilul din Comisia pentru situaţii de urgenţӑ are obligativitatea instruirii 

cadrelor didactice la ȋnceputul fiecӑrui an de ȋnvӑţӑmȃnt cu privire la utilizarea şi folosirea 

stingӑtoarelor. 

Art.15 Anual, ȋnainte de ȋnceperea anului şcolar, responsabilul comisiei pentru situaţii de 

urgenţӑ are obligativitatea verificӑrii termenului de valabilitate al acestora. Ȋn cazul ȋn care termenele 

de valabilitate au expirat se va preocupa de ȋnlocuirea / verificarea sau reȋncӑcarea acestora, dupӑ caz. 

Pentru aceasta va fi sprijinit de conducerea instituţiei ȋn vedera rezolvӑrii situaţiei. 

Art.16. Clasele de incendiu şi tipurile uzuale de stingӑtoare sunt urmӑtoarele: 

Clase de incendiu: 

- Clasa A – Incendii de materiale solide, de naturӑ organicӑ, a cӑror combustie are loc ȋn 

mod normal cu formare de jar; 

- Clasa B – Incendii de lichide sau solide lichefiate; 

- Clasa C – Incendii de gaze; 

- Clasa D – Incendii de metale. 

Tipuri de stingӑtoare: 

- Tip A – cu apӑ; cu pulberi ABC; cu spumӑ şi produse pe bazӑ de apӑ; 

- Tip B – cu pulberi ABC; cu pulberi BC; cu spumӑ şi produse pe bazӑ de apӑ; cu CO2 (cu 

pȃlnie conectatӑ la furtun); 

- Tip C – cu pulberi ABC; cu pulberi BC; cu CO2 (cu pȃlnie ȋncorporatӑ ȋn stingӑtor); 

- Tip D – cu pulberi speciale pentru metale. 

Art.17 Precizӑrile de mai sus, vor fi afişate ȋn cancelarii, la secretariat şi ȋn cabinetul de 

informaticӑ. 

OBSERVAŢII:  

1. Dacӑ este posibil ȋn loc de stingӑtor este indicat sӑ se utilizeze pӑturi antifoc. 

2. Instalaţiile electrice şi computerele trebuiesc stinse folosind stingӑtoare cu pulberi şi CO2, 

numai după deconectarea de la alimentarea cu energie electrică. 

3. La computere se recomandă utilizarea stingătoarelor cu gaz (cele cu „pȃlnie”). 

4. Lichidele combustibile, grӑsimile şi benzinele nu se sting niciodatӑ cu apӑ. 

ART.18. Utilizarea stingӑtoarelor se va face ȋn conformitate cu instrucţiunile de mai jos. 

Acestea trebuiesc afişate ȋn cancelarii şi la secretariat. 

 

 

ÎNTOCMIT, 

S.C. BEST SSM CONSULT S.R.L. 

Ing. IONIŢĂ NICUŞOR 
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UTILIZAREA STINGĂTOARELOR 

 

 
 

 

FALS INSTRUCTIUNI CORECT 

 

 

Incendiul trebuie atacat 

pe direcţia vântului 

 

 

 

Incendiul se stinge începând  

din faţa focarului 

 

 

 

Dar: incendiile de materiale care se 

topesc sau curg se sting atacând de 

sus şi spre spatele focarului 
 

 

 

 

Intervenţia se face utilizând în  

acelaşi timp stingătoare  

suficiente şi nu unul după altul  

 

 

După stingerea incendiului  

controlaţi ca acesta să nu se reaprindă 

 

 

 

Stingătoarele utilizate nu vor fi 

reamplasate la locul lor 

 
Stingătoarele utilizate  

vor fi reîncărcate 

 

Capitolul V – Informaţii pentru comportamentul elevilor/preşcolarilor 

Art.19 Informaţiile pentru elevi şi preşcolari vor fi aduse la cunoştinţa acestora ȋn primele 

douӑ sӑptӑmȃni de la ȋnceperea anului şcolar. Toţi elevii vor semna de luare la cunoştinţӑ. 

Art.20 Informaţiile ȋn domeniul situaţiilor de urgenţӑ specifice elevilor şi  preşcolarilor vor fi 

afişate ȋn fiecare salӑ de clasӑ precum şi la afişier. 

Art.21 Comportamentul corect ȋn caz de alarmare al elevilor/preşcolarilor cuprinde 

urmӑtoarele informaţii: 

a) orice semnal de alarmӑ trebuie sӑ fie luat ȋn serios; 
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b) fiecare persoanӑ trebuie sӑ cunoascӑ calea de evacuare spre exterior din sala de clasӑ; 

c) toate trecerile, coridoarele şi scӑrile trebuie sӑ fie menţinute libere de orice obstacol; 

d) salvarea persoanelor/oamenilor primeazӑ stingerii incendiilor; 

e) ȋn caz de incendiu, ȋntȃietate are evacuarea clӑdirilor; 

f) ȋn caz de incendiu se pӑrӑseşte ȋncӑperea ȋn ordine şi linişte, dar rapid; nu se iau obiecte 

personale sau de ȋmbrӑcӑminte; cadrele didactice verificӑ sӑ nu rӑmȃnӑ nimeni ȋn 

ȋncӑpere; 

g) ferestrele se dechid, dacӑ mai este timp; 

h) uşile se ȋnchid, dar nu se blocheazӑ; 

i) lumina nu trebuie lӑsatӑ aprinsӑ; 

j) nu trebuie sӑ alergaţi dar nu trebuie sӑ mergeţi nici agale; 

k) elevii şi grupele de elevi, fӑrӑ supraveghere se alӑturӑ unei clase conduse de un cadru 

didactic şi pӑrӑsesc clӑdirea; 

l) ȋn cazul ȋn care nu puteţi sӑ vӑ evacuaţi ȋn condiţii de siguranţă (culoare pline de fum, 

diverse obstacole pe cӑile de evacuare) vӑ ȋntoarceţi ȋn sala de clasӑ şi vӑ aşezaţi ȋn dreptul 

unei ferestre pentru a fi vӑzuţi de pompieri; 

m) pe timpul alarmei elevii/preşcolarii unei clase rӑmȃn ȋmpreunӑ; la locul de adunare cadrul 

didactic face prezenţa; dacӑ sunt absenţi se anunţӑ directorul instituţiei; 

n) alarma este declanşatӑ şi opritӑ de directorul instituţiei; 

o) pentru cei aflaţi ȋn sala de sport- unde existӑ, ȋn caz de alarmӑ, ora este ȋntreruptӑ, sala de 

sport este evacuatӑ, elevii se ȋndreaptӑ la locul de adunare, fӑrӑ a se echipa/ȋmbrӑca, 

indiferent de anotimp; pe timp de ploaie sau frig elevii se adunӑ ȋn apropierea accesului 

spre exterior şi aşteaptӑ noi instrucţiuni; 

p) de elevii cu handicap se ȋngrijesc colegii de clasӑ (inclusiv de cei cu handicap temporar). 

Art.22 La declanşarea unei alarme false, intenţionate, autorul rӑspunde contravenţional şi 

suportӑ consecinţele determinate de fapta sa. Sancţiunea va fi decisӑ de conducerea şcolii ȋn 

conformitate cu prevederile legale (de exemplu: plata cheltuielilor determinate de evacuare, scӑderea 

notei la purtare, etc.). 

 

Capitolul VI – Reguli generale de comportament ȋn situaţii de urgenţӑ 

 

Art.23 Ȋn toate unitӑţile de ȋnvӑţӑmȃnt trebuie sӑ se realizeze semestrial exerciţii de alarmare 

şi evacuare. 

Art.24 Scopul exerciţiilor este comportamentul corect ȋn cazul declanşӑrii unui incendiu sau al 

altor pericole. 

Art.25. Orice exerciţiu trebuie precedat obligatoriu de instruirea cadrelor didactice şi nedidac-

tice precum şi a elevilor şi preşcolarilor, privind modul de comportare (cunoaşterea locului de 

adunare, efectuarea prezenţei, sprijinirea persoanelor cu handicap, evacuarea ȋn ordine, etc.). 

Art.26 Reguli şi mӑsuri de protecţie ȋn caz de incendiu: 

I. Mӑsuri preventive 

a) Cӑile de acces-salvare-evacuare: 

- Cӑile de acces-salvare-evacuare din unitӑţile de ȋnvӑţӑmȃnt (coridoare, scӑri, ieşiri) 

trebuie sӑ fie permanent utilizabile, iar lӑţimea acestora nu trebuie ȋngustatӑ prin 

amplasarea de dulapuri, automate pentru cafele, sucuri, etc.; 

- Menţinerea ȋn stare liberӑ de orice obstacol trebuie realizatӑ şi la festivitӑţile şcolare, 

serbӑri sau alte manifestӑri extraşcolare; 

- Uşile trebuiesc ţinute permanent ȋnchise dar nu ȋncuiate.  

- Ȋn caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare, se va urmӑri ca uşile sӑ 

fie ȋnchise dar nu blocate. 

b) Sisteme de alarmare: 

- Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificatӑ ȋn afara orelor de program / de 

ȋnvӑţӑmȃnt. 

- Semnalul de alarmare trebuie sӑ fie cunoscut de cӑtre cadrele didactice dar şi de elevi.  

- Se recomandӑ pregӑtirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervӑ (clopoţel, 

megafon, etc.). 
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c) Instalaţii de stingere: 

- Stingӑtoarele (hidranţii unde este cazul) trebuie sӑ fie permanent accesibile şi ȋn stare 

de funcţionare. 

d) Ocuparea sӑlilor de clasӑ: 

- Clasele care au elevi/copii cu handicap locomotor şi cei din clasa 0 şi I trebuiesc 

amplasate pe cȃt posibil la parter. Dacӑ acest lucru nu este posibil se vor alege pentru 

ei clasele din care calea de evacuare pȃnӑ ȋn exterior este cea mai scurtӑ. 

e) Planul general şi planul pe etaje: 

- La parter (la secretariat sau direcţiune) se va amplasa dosarul cuprinzȃnd planul 

general al şcolii şi planurile pe etaje, pe care se vor reprezenta cӑile de evacuare şi 

salvare, echipamentele de alarmare, stingӑtoarele, locurile de dispunere a truselor 

sanitare precum şi alte instalaţii tehnice de protecţie. 

f) Planul de alarmare şi de evacuare: 

- Fiecare şcoalӑ trebuie sӑ-şi elaboreze propriul plan de alarmare şi evacuare. Acesta 

cuprinde mӑsurile tehnice, organizatorice şi operative care trebuiesc luate ȋn caz de 

pericol. 

- Prima intervenţie specializată, pe plan local, se realizează prin intervenţia SVSU al 

localităţiiMagurele. 

- Trebuie afişatӑ lista cu numerele de telefon, ce se pot apela, ȋn caz de urgenţӑ:  

 112- Serviciile de urgenţӑ (pompieri, salvare, poliţie, protecţie civilă, etc.); 

 112; 0244 955 – Poliţia- Serviciul de urgenţă; 

 0244537711 Secţia de Urgenţe a Spitalului judeţean Ploieşti; 

 0244 510372 –ITM Prahova – pentru anunţare imediatӑ a accidentelor, 

intoxicaţiilor acute sau a incidentelor periculoase grave; 

 0244 595366 – ISU Prahova – pentru cazuri de contaminӑri accidentale; 

 0244 566407 – ISCIR Ploieşti pentru incidente periculoase la instalaţiile tehnice 

de ridicat sau sub presiune; 

 0244-928; 0800 800 366; 0800 800 900 - pentru scӑpӑri de gaze naturale; 

 0244 929 – pentru deranjamente la instalaţiile electrice; 

 0244 407630; 0800 800 923 – pentru cazuri de deranjamente la reţelele de apӑ 

sau canalizare- Apa NOVA Ploieşti; 

 0244406405 – jandarmeria Prahova. 

- Ȋn primele douӑ saptӑmȃni de şcoalӑ toţi elevii/preşcolarii vor fi instruiţi cu privire la 

comportamentul pe care trebuie sӑ ȋl aibӑ la apariţia unei situaţii de urgenţӑ. 

- Pe parcursul anului şcolar, ȋn cadrul orelor speciale din programa de ȋnvӑţӑmȃnt, 

elevilor/preşcolarilor li se vor transmite cunoştinţe generale ȋn domeniul situaţiilor de 

urgenţӑ insistȃndu-se pe apӑrarea ȋmpotriva incendiilor şi pe comportamentul ȋn caz 

de cutremur. 

- Ȋn sӑlile de clasӑ trebuiesc afişate instrucţiuni pe care elevii/preşcolarii şi cadrele 

didactice trebuie sӑ le cunoascӑ şi sӑ le urmeze ȋn cazul declanşӑrii alarmei de 

evacuare. 

- Cadrele didactice au rolul de a instrui elevii/preşcolarii ȋn ceea ce priveşte pregӑtirea 

generalӑ ȋn domeniul situaţiilor de urgenţӑ, al cunoaşterii planului de evacuare şi al 

comportamentului ȋn situaţii de urgenţӑ. La astfel de cursuri pot participa şi pompieri 

militari sau civili. 

g) Exerciţii de alarmare şi evacuare: 

- Dupӑ efectuarea instructajului privind modul de comportare ȋn situaţii de urgenţӑ se 

recomandӑ sӑ aibӑ loc primul exerciţiu de alarmare-evacuare. 

- Exerciţiile de alarmare-evacuare se executӑ, pe cȃt posibil, ȋn condiţii dificile. 

- Elevii/preşcolarii trebuiesc informaţi corect cu privire la comportamentul pe care 

trebuie sӑ-l aibӑ ȋn situaţii de urgenţӑ, ȋn cazurile de incendii şi anumite pericole la 

care aceştia pot fi supuşi (de exemplu: sӑ se deplaseze cȃt mai aproape de sol/podea ȋn 

ȋncӑperile cu fum, semnificaţia uşilor ȋnchise ca protecţie contra propagӑrii fumului şi 

cӑldurii, stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altӑ hainӑ sau prin rostogolire 

pe podea, interzicerea utilizӑrii liftului ȋn caz de incendiu, etc.). 
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II. Comportamentul ȋn caz de pericol: 

a) Alarmarea: 

Alarmarea se poate declanşa de directorul instituţiei sau de ȋnlocuitorul acestuia cȃnd 

acesta nu este ȋn şcoalӑ, care va anunţa şi forţele de intervenţie. 

b)   Evacuarea clӑdirii: 

Elevii / preşcolarii pӑrӑsesc clӑdirile sub conducerea cadrelor didactice şi sub 

supravegherea acestora. 

Se vor utiliza cӑile de evacuare ce nu prezintӑ pericole. 

Nu se vor lua obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentaţie, etc.). 

La pӑrӑsirea sӑlii de clasӑ cadrul didactic se va asigura cӑ toţi elevii/preşcolarii au ieşit din 

ȋncӑpere. 

c) Locul de adunare: 

Elevii / preşcolarii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasӑ. 

Cadrul didactic face prezenţa şi anunţӑ rezultatul directorului şcolii sau responsabilului 

privind apӑrarea ȋmpotriva incendiului pe şcoalӑ. 

d) Informarea pompierilor: 

Pompierii sunt ȋntȃmpinaţi de directorul şcolii sau de reprezentantul acestuia, care ȋi 

informeazӑ cu privire la: 

- numӑrul şi locurile posibile din şcoalӑ/grӑdiniţe ȋn care sunt persoane; 

- situaţia intrӑrilor, caselor de scӑri şi coridoarelor; 

- locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia; 

- alte date solicitate de forţele de intervenţie. 

Art.27 Reguli şi mӑsuri de comportare ȋn caz de cutremur 

I. Mӑsuri preventive 

a) Recunoaşterea locurilor ȋn care ne putem proteja: grinda, tocul uşii, peretele opus 

ferestrelor, sub mese rezistente, etc. 

b) Recunoaşterea instituţiilor localitӑţii: 

- sediul dispensarului medical cel mai apropiat; 

- sediul postului de poliţie; 

- sediul primӑriei/Consiliului local. 

c) Recunoaşterea pe traseul şcoalӑ/grădiniţă-clasӑ a pericolelor care pot apӑrea ȋn caz de 

cutremur: 

- spargeri de geamuri (case particulare, magazine, etc.) 

- cӑdere de ţiglӑ de pe acoperişurile clӑdirilor care sunt la stradӑ; 

- ruperea conductelor gaze naturale exterioare; 

- distrugerea conductelor de alimentare stradalӑ cu apӑ; 

- hornuri, tencuieli, cӑrӑmizi, ce pot cӑdea, etc. 

II. Comportament ȋn caz de pericol 

a) Cadrele didactice ȋşi vor pӑstra calmul şi fӑrӑ panicӑ vor ȋndruma elevii/preşcolarii cӑtre 

locurile sigure din clase sau din afara şcolii/grădiniţei ȋn funcţie de locul ȋn care se gӑsesc 

ȋn momentul producerii cutremurului. 

b) Cadrele didactice vor preveni tendinţele elevilor/preşcolarilor de a pӑrӑsi incintele 

şcolii/grădiniţei ȋn timpul mişcӑrilor seismice, supraveghindu-i permanent. Dacӑ 

elevii/preşcolarii sunt surprinşi pe scӑri de mişcarea seismicӑ, ȋn timpul pauzelor, fӑrӑ 

panicӑ ei se vor alinia lȃngӑ perete astfel ȋncȃt sӑ fie protejaţi. 

c) Ȋn clase, elevii/preşcolarii rӑmȃn acolo, departe de ferestrele care se pot sparge, lȃngӑ un 

perete. Protejarea se face sub o grindӑ, sub tocul uşii, sub bӑncile suficient de 

solide/rezistente astfel ȋncȃt sӑ fie feriţi de cӑderea unor lӑmpi, tencuieli, planşe, etc. 

d) Cadrele didactice aflate ȋn clase vor ȋmpiedica elevii/preşcolarii sӑ pӑrӑseascӑ sӑlile de 

clasӑ sӑrind de la ferestre sau sӑ alerge pe scӑri. 
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e) Dupӑ trecerea seismului, toate clasele vor fi evacuate conform planului de evacuare 

stabilit, elevii/preşcolarii se vor deplasa la locurile de adunare iar apoi vor fi ȋndrumaţi 

cӑtre case, cu respectarea mӑsurilor preventive şi de comportament ȋn caz de pericol. 

Cadrele didactice au obligaţia de a verifica scările şi drumurile de ieşire astfel ȋncȃt sӑ nu 

fie pusӑ ȋn pericol siguranţa elevilor/preşcolarilor. 

f) Ȋn momentul pӑrӑsirii sӑlilor de clasӑ nu se vor lua lucrurile personale, importanţa fiind 

evacuarea rapidӑ a elevilor/preşcolarilor ȋn condiţii de securitate. 

g) Dacӑ la ieşire uşile sunt blocate, se va acţiona fӑrӑ panicӑ pentru deblocare. Dacӑ 

operaţiunea nu are succes, cadrele didactice vor proceda la spargerea geamurilor din sӑlile 

de clasӑ de la parter, le vor curӑţa bine de cioburi, dupӑ care vor organiza evacuarea 

elevilor/preşcolarilor. Elevii/preşcolarii vor fi strȃnşi ȋn locurile de adunare prevӑzute mai 

sus.  

 

 

 

ÎNTOCMIT 

S.C. BEST SSM CONSULT SRL 

Ing. IONIŢĂ NICUŞOR 


