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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă în instituţiile de învăţământ 

 

 La nivelul unităţilor de învăţământ, cauzele de incendiu apar ca urmare a nerespectării 

normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în diverse împrejurări. Pentru a preîntâmpina  

producerea unor situaţii de urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului 

Caraş-Severin recomandă persoanelor cu atribuţii de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ 

asigurarea respectării următoarelor măsuri: 

              - căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu trebuie 

menţinute libere şi întreţinute corespunzător; 

              - traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure 

posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, dar şi circulaţia în bune 

condiţii, atât ziua, cât şi noaptea; 

              - în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite 

amenajarea de încăperi ori spaţii de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea 

persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie; 

              - în laboratoare, ateliere etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanţe, reactivi 

etc.) necesare pentru ziua respectivă; 

              - la încheierea activităţilor didactice se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate, 

situate în afara construcţiilor; 

              - la încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/ 

climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a 

calculatoarelor şi a altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.; 

              - iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare în parametrii optimi; 

              - semestrial se vor executa exerciţii de alarmare – evacuare, cu asigurarea participării 

întregului colectiv de elevi şi cadre didactice; 

mailto:isu_semenic@yahoo.com
mailto:contact@isusemenic.ro
mailto:relatiipublice.isucs@gmail.com


NESECRET 

                                                                                                                           NESECRET                                  2/2    

   

Str Castanilor, nr. 123, Reşiţa, Caraş-Severin, cod poştal: 320030 

Telefon: 0255/211213; 0255/211214; fax: 0255/212137 

E-mail:  isu_semenic@yahoo.com ; contact@isusemenic.ro 

              - se vor desfăşura activităţi privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament 

adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform unei programe de învăţământ; 

              - pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice: 

 utilizarea instalaţiilor sau echipamentelor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni; 

 înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele 

necalibrate; 

 suprasolicitarea instalaţiilor electrice (conductoare, cabluri, întrerupătoare, 

comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă prin racordarea unor 

consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor. 

 Cadrele didactice, studenţii şi elevii au următoarele obligaţii: 

                - să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din 

unitatea respectivă; 

                - să anunţe imediat conducerea unităţii în cazul în care iau cunoştinţă de nereguli privind 

apărarea împotriva incendiilor în unitate; 

                - să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de 

incendiu sau calamităţi naturale. 

 

 În cazul producerii unui incendiu, anunţaţi imediat evenimentul la numărul unic de 

urgenţă 112! 
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