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„BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ASIGURAREA MĂSURILOR DE SECURITATE LA INCENDIU
ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DE PE RAZA JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă la unităţile de învăţământ este reglementată prin
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi O.M.E.N. nr. 3946/2001 pentru aprobarea
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie.
De asemenea, pregătirea salariaţilor şi elevilor se face în conformitate cu Planul anual de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă, avizat de domnul Prefect al judeţului Călăraşi, şi Protocolul privind
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional
preuniversitar şi superior la nivelul judeţului Călăraşi, încheiat între I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi şi
Inspectoratul Şcolar Călăraşi.
În anul 2014 au fost executate controale la un număr de 77 de unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică, din totalul de 98 existente la nivelul judeţului Călăraşi, astfel: 10 la grupuri
şcolare, licee şi colegii, 59 la şcoli generale cu învăţământ primar şi gimnazial şi 8 la grădiniţe cu
program normal, grădiniţe cu program prelungit.
Au fost constatate un număr de 471 deficienţe, din care 22 au fost remediate pe timpul
controalelor, fiind aplicate un număr de 458 Avertismente şi 35 amenzi contravenţionale, în cuantum
de 89.000 lei.
Principalele deficienţe constatate în urma controalelor executate au fost:
- neobţinerea

avizului de securitate la incendiu înainte de începerea lucrărilor de

construire/modernizare/extindere la o instituţie de învăţământ;
- neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, înainte de punerea în funcţiune, în urma
lucrărilor de modernizare/extindere sau modernizare, la 24 instituţii de învăţământ, din care 2 licee si
22 şcoli gimnaziale;
- nu a fost întocmit planul de intervenţie în caz de incendiu la 40 instituţii de învăţământ din care
o grădiniţă, 5 licee si 34 şcoli gimnaziale ;
- nu a fost asigurată întocmirea documentaţiei privind identificarea şi evaluarea riscului de
incendiu la 40 obiective, din care o grădiniţă, 5 licee si 34 şcoli gimnaziale;

- nu se asigură verificarea şi întreţinerea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor
(stingătoare) la 8 instituţii de învăţământ, din care 3 licee si 5 şcoli;
- deschiderea uşilor pe traseul căii de evacuare nu se face în sensul deplasării spre exterior a
utilizatorilor, la 17 instituţii de învăţământ din care 2 grădiniţe, 1 liceu si 14 şcoli.
Aceste deficienţe, enumerate mai sus, cu toate că unele dintre ele se repetă de o bună perioadă
de timp, nu au fost remediate, principala cauză constituind-o latura financiară, unităţile de învăţământ
subordonându-se consiliilor locale, care, datorită nealocării fondurilor financiare necesare, riscă, în
unele cazuri, an de an, viaţa copiilor şi bunurile materiale din unităţile de învăţământ. Obţinerea
avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu certifică asigurarea măsurilor de securitate la
incendiu în clădirea supusă analizei, deci, şi protecţia utilizatorilor, implicit a copiilor care învaţă în
acestea.
De asemenea, în plus faţă de activitatea de control executată, cadrele inspecţiei de prevenire au
executat activităţi de pregătire a elevilor şi profesorilor cu privire la prevenirea situaţiilor de urgenţă
ce se pot produce în unităţile de învăţământ, precum şi exerciţii de intervenţie şi evacuare în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă. Activităţile de informare preventivă s-au îndreptat către toate
grupurile de vârstă, constituite din preşcolari şi elevi cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani din toate
unităţile de învăţământ.
În anul 2014 au fost executate exerciţii de evacuare pe timpul controlului de fond la 101 unităţi
de învăţământ, cu participarea a 1053 cadre didactice, nedidactice şi personal auxiliar, 15492 elevi şi
preşcolari.
La toate unităţile de învăţământ controlate au fost executate analize cu factorii de conducere.
Prin urmare, este necesară responsabilizarea domnilor primari şi atragerea atenţiei asupra
faptului că producerea unei situaţii de urgenţă într-o unitate de învăţământ, rănirea sau chiar moartea
unei persoane datorată nerespectării normelor de prevenire şi protecţie, duce la răspunderea juridică şi
chiar penală a responsabililor, ceea ce nu este un aspect de neglijat, mai ales atunci când este vorba de
copii.
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