
   
 

ŞCOALĂ EUROPEANĂ                                                                                                                        

 
 
 

DECIZIA NR. 34/05.09.2016 
privind constituirea Compartimentului de apărare împotriva incendiilor la nivelul 

Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”- Suceava 
 

 

 

Directorul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, prof. Amalia Popescu numită prin 

decizia 1203 din 22.08.2016 a ISJ Suceava, 

 

În baza: 

Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; secţiunea a 6-a, art. 19 

Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariaţilor; 

O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor; 

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 privind instruirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

O.M.E.C nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 

unităţilor cu profil învăţământ  şi educaţie; 

ROFUIP actualizat (Ordin nr. 5115/2014) 

 

DECIDE: 

 

Art.1. Se constituie Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor în următoarea componență: 

Preşedinte: Director adjunct, Hapenciuc Cristina - profesor de specialitate domeniul electric 

Secretar:    Crețu Niculina – profesor de instruire practică domeniul electric  

Membrii:   Tudose Roxana – contabil șef 

      Crîşmariu Cătălin – administrator de patrimoniu 

      Șovea Angela – profesor de specialitate domeniul electric 

           Grosu Manuela – profesor de chimie 

          Rebenciuc Simona – profesor de  informatică 

      Roman Florin – profesor de specialitate domeniul mecanică 

      Teodorovici Cezar -  maistru instructor domeniul construcții 

          Ghivnici Bogdan – inginer de sistem 

         Sofian Vasile – conducător auto 

 

Art. 2. Obligaţii şi răspunderi ale comisiei tehnice de PSI: 

 identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu, precum  şi de determinare a capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor la obiectivele aflate în exploatare;    

 instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru, a 

regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţi lor curente, 

precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase; 

 organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata desfăşurării activităţilor 

didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce  revin membrilor acestora în legătură cu:    

 alarmarea şi anunţarea incendiilor; 

 alertarea forţelor de intervenţie proprii;  

 alertarea forţelor cu care  cooperează;  

 alertarea pompierilor militari; 
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 efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii, după 

caz, a alimentării cu electricitate, gaze  sau energie termică aferente şi de punere în 

funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

 executarea intervenţiei de stingere; 

 dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice  de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi menţinerea acestora  în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi; 

 asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii.  

 

Art.3. Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul de secretariat. 

 

 

 

Director, 

prof. Amalia Popescu 



 

DECIZIA NR. 34/05.09.2016 

privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul 

Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”- Suceava 

 

Directorul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava ,prof Amalia Popescu numită prin decizia 

1203 din 22.08.2016 a ISJ Suceava, 

 

In baza : 

Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  secţiunea a 6-a, art. 19 – Obligaţiile 

administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariaţilor; 

O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor; 

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 - privind instruirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

O.M.E.C nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu 

profil învăţământ  şi educaţie; 

ROFUIP /2005 actualizat (Ordin nr. 4925/08.09.2005) 

 

DECIDE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei, pe baza actelor normative 

menţionate, echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor, evacuarea bunurilor/persoanelor şi 

stingerea incendiilor. 

 Art.2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei, vor desfăşura următoarele activităţii:     

 

Pentru:CORP CLĂDIRE ŞCOALĂ şi  ATELIERE 

Locaţia  Personal 

angajat 

Răspunderea  Semnătură  Telefon 

 

 Hapenciuc 

Cristina 

Alarmarea şi anunţarea incendiului. 

Alertarea echipei de intervenţie şi a 

pompierilor militari 

  

Ghivnici 

Bogdan 

Efectuarea operaţiunilor de 

întrerupere a alimentării cu 

electricitate. 

  

Parter şi 

demisol 

 

Grosu 

Manuela   

Salvează şi evacuează persoanele si 

bunurile materiale de la demisol 

  

Adomnicăi 

Cristina  

Salvează şi evacuează bunurile 

materiale/actele  din secretariat 

respectiv laboratorul de chimie     

  

Paznicul de Manipulează stingătorul   



serviciu 

Cozmiuc 

Marius 

Manipulează stingătorul   

Etajul I Rebenciuc  

Simona  

 

Salvează si evacuează persoanele şi 

bunurile materiale din cabinetele de 

informatică 

  

Tudose    

Roxana 

 

Salvează si evacuează  bunurile 

materiale şi actele contabile 

  

Paznicul de 

serviciu 

Manipulează stingătorul   

Ambrozie 

Tiberiu  

Manipulează stingătorul   

Etajul II Roman Florin Evacuează persoanele si bunurile 

materiale  

  

Crîşmariu 

Cătălin  

Evacuează persoanele si bunurile 

materiale 

  

Georgescu 

Mihai 

Manipulează stingătorul   

Paznicul de 

serviciu 

Manipulează stingătorul   

Ateliere  Georgescu 

Mariana  

Evacuează persoanele si bunurile 

materiale 

  

Sofian Vasile  Evacuează persoanele si bunurile 

materiale  

  

Gigica Aurel Manipulează stingătorul   

Mucea 

Constantin 

Manipulează stingătorul   

 

Pentru: CĂMIN ŞI CANTINĂ 

Locaţia  Personal angajat Răspunderea  Semnătură  Telefon 

 

 Şovea Angela  Alarmarea şi anunţarea incendiului. 

Alertarea echipei de intervenţie şi a 

pompierilor militari 

  

Aniţei  Adrian Efectuarea operaţiunilor de 

întrerupere a alimentării cu 

electricitate, gaze sau energie 

termică. 

  

Parter  

 

Paznicul de 

serviciu 

Evacuează persoanele si bunurile 

materiale  

  

Suciu Silviu Salvează şi evacuează persoanele si 

materiale din bibliotecă/ arhivă   

  

Boghian Viorel Manipulează stingătorul   

Etajul I Paznicul de 

serviciu 

Evacuează persoanele si bunurile 

materiale  

  

Roman Florin Evacuează persoanele si bunurile 

materiale 

  



Gigica Aurel Manipulează stingătorul   

Etajul 

II 

Paznicul de 

serviciu 

Evacuează persoanele si bunurile 

materiale  

  

Cozmiuc 

Marius  

Manipulează stingătorul   

Mucea 

Constantin 

Manipulează stingătorul   

Cantină  Personalul  de 

serviciu  

Evacuează persoanele si bunurile 

materiale 

  

Georgescu 

Mihai 

Manipulează stingătorul   

Ambrozie 

Tiberiu 

Manipulează stingătorul   

Paznicul de 

serviciu 

Loc de 

muncă/intervenţie 

Răspunderea Semnătură Telefon 

 

HRECENIUC 

S. 

şcoală Manipulează stingătorul   

GRIGUTA  C. şcoală Manipulează stingătorul   

MARTUNEAC Cămin şi cantină Evacuează persoanele si 

bunurile materiale 

  

GHITUN  D. Cămin şi cantină Evacuează persoanele si 

bunurile materiale 

  

TCACIUC S. Cămin şi cantină Evacuează persoanele si 

bunurile materiale 

  

LUCHIAN V. Cămin şi cantină Evacuează persoanele si 

bunurile materiale 

  

  

 Art. 3 In schimbul de noapte, personalul de pază din cămin  va asigura alarmarea, anunţarea 

telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele 

din dotare, până la sosirea echipelor de intervenţie pentru toate corpurile instituţiei 

Art.4 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: 

la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : 

verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare , anunţare şi stingere a 

incendiilor;  

asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente;  

existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie, avertizare şi orientare;  

respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor.  

la producerea unui incendiu :  

alarmarea  personalului propriu;  

anunţarea producerii  incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii;  

întreruperea alimentării cu energie electrică;  

verificarea evacuării tuturor salariaţilor şi clienţilor; 

executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor 

periclitate de incendiu;  

acordarea de ajutor , în limita posibilităţilor raţionale , persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol;  

Art.6 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate de către serviciul secretariat. 

  

Director, 

prof. Amalia Popescu              



      OMAI163/2007 

ANEXA Nr. 1 la decizia 34/05.09.2016 

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Locul de muncă – şcoală +ateliere 

Prevenirea incendiilor  

Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.)   

produse din lemn: mobilier şcolar 

produse din hârtie: documente şcolare, etc. 

Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)  

tablouri electrice (tablou general – parter; tablouri principale – demisol, etaj I, etaj II) 

Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi 

dispozitive etc.)  

echipamente de calcul electronic: parter sala P06 şi etaj I: sala106, sala107, sala 108 

echipamente electrice şi electronice: demisol : atelier electronică, ateliere/laboratoare electrotehnică. 

Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor 

etc.)  

decizia nr.27 /10.09.2012: 

Se interzice fumatul în incinta scolii; 

Specificul activităţilor nu impune lucrul cu foc deschis. In situaţii speciale  in care se vor executa 

activităţi ce necesită lucrul cu foc deschis se va apela la personal specializat. 

Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, 

de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.) – nu este cazul 

Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor  

Mijloace de alarmare/alertare  

telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă  112   

dispecerat/şef tură ..................................  

buton de alarmare amplasat la  parter lângă uşa cancelariei etc.) 

Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la 

foc, trape) – nu este cazul  

Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie) – nu este cazul  

Personalul care asigură prima intervenţie:  

- stingătoare : paznicul de serviciu, Ambrozie Tiberiu, Georgescu Mihail, Gigica Aurel,  Mucea 

Constantin (vezi decizie ) 

- hidranţi interiori: personalul echipelor de intervenţie ale ISU –Suceava 

- tablou electric : Ghivnici Bogdan 

- declanşare/oprire instalaţii – instalaţie încălzire – Ghivnici Bogdan 

Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor - Grosu Manuela, Adomnicăi Cristina, 

Rebenciuc  Simona, Tudose    Roxana, Sovea Angela, Crîşmariu Cătălin, Georgescu Mariana, Sofian 

Vasile. (vezi decizie ) 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 



 

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Locul de muncă cămin+cantină 

Prevenirea incendiilor  

Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.)   

produse din lemn: mobilier camere elevi 

produse din hârtie: documente şcolare,documente arhivă, cărţi bibliotecă etc. 

Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)  

tablouri electrice–parter,etaj I, etaj II şi corp clădire cantină 

Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi 

dispozitive etc.)  

echipamente de calcul electronic: în bibliotecă şi birou administrator 

echipamente de gătit , cu gaze – corp clădire cantină 

alte echipamente electrice: spălătorie şi sală pentru călcat 

Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor 

etc.)  

decizia nr.27 /10.09.2012: 

Se interzice fumatul în incinta scolii; 

Specificul activităţilor nu impune lucrul cu foc deschis. In situaţii speciale  in care se vor executa 

activităţi ce necesită lucrul cu foc deschis se va apela la personal specializat. 

Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, 

de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.)  

curăţarea coşului de evacuare a gazelor din corp clădire cantină 

montare detector gaze 

 

Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor  

Mijloace de alarmare/alertare  

telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă  112   

dispecerat/şef tură ..................................  

buton de alarmare amplasat la  parter la intrarea in sala de mese din cantină etc.) 

Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la 

foc, trape) – nu este cazul  

Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie) – nu este cazul  

Personalul care asigură prima intervenţie:  

- stingătoare : paznicul de serviciu, Boghian Viorel, Ambrozie Tiberiu, Georgescu Mihail, Gigica 

Aurel,  Mucea Constantin, Cozmiuc Marius (vezi decizie) 

- hidranţi interiori personalul echipelor de intervenţie ale ISU –Suceava  

- tablou electric: Ghivnici Bogdan 

- declanşare/oprire instalaţie gaze  - Ghivnici Bogdan 

Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor - Paznicul de serviciu, Suciu Silviu, Milici 

Ovidiu , Personalul  de serviciu din cantină  (vezi decizie)  

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

 

 

  



 

 

 
Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 

1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: 

Pentru clădire administrativă şi  birouri 

Se interzice, amplasarea uşilor false, a draperiilor sau a oglinzilor, precum şi a obiectelor de 

orice natură, a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare, deoarece pot deruta şi împiedica 

persoanele care se evacuează, în caz de incendiu; 

Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă, precum şi cele de încălzire vor fi 

exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare; 

Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, feştile) a locurilor care 

prezintă pericol de incendiu: 

In clădirile administrative, lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane 

metalice ermetic închise şi etichetate, în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai 

în cantitate de maximum 25 l; 

Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare, în casele scărilor sau pe 

alte trasee de evacuare ale clădirii; 

Pardoseala nu se va curăţa cu benzină sau neofalină, ci cu parchetin,  numai la lumina zilei, 

respectându-se următoarele reguli: 

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice; 

- stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice, a lămpilor şi felinarelor, precum şi a focului 

din sobe, maşini şi aparate de gătit; 

- asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor; 

- este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se 

pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei; 

se interzice fumatul; 

- este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină, neofalină etc. 

Este interzisă păstrarea în birouri şi săli de clasă a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters 

îmbibate cu ulei, lac, ceară de lustruit, etc. 

Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite, fără pericol de incendiu, numai sub 

supraveghere, pe timp fără vânt. După terminarea operaţiei de ardere, cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu 

apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip, verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului. 

Materialele textile folosite la curăţenie, îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se 

vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri 

special stabilite, fără pericol de incendiu. 

b) Pentru săli de clasă 

În conformitate cu prevederile din „NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A 

INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE”, din 

19.04.2000, în sălile de clasa se respecta următoarele măsuri: 



Nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin 

proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli primare, 

şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte 

categorii de clădiri publice). 

Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de încăperi. 

Covoarele, mochetele, preşurile etc utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi 

scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu. 

La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de 

circulaţie corespunzător direcţionate. 

În sălile de cursuri, seminarii, întruniri, ateliere de proiectare: 

- de regulă scaunele şi băncile se fixează de pardoseală; 

- când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numărul acestora 

nu depăşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile; 

- în sălile de cursuri (amfiteatre, aule etc) care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar 

suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează 

obligatoriu de pardoseală; 

Nu se recomandă utilizarea gratiilor, plaselor de sârmă ori a altor obloane care să blocheze 

ferestrele sălilor de cursuri atunci când acestea pot fi utilizate pentru evacuarea persoanelor. Dacă 

prezenţa acestora este absolut necesară ca mijloc de asigurare a securităţii  încăperilor respective se vor 

prevedea dispozitive pentru deblocarea lor în caz de necesitate. 

Elevii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile  de 

prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz, cămin). 

În cazul în care iau cunoştinţă de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate, vor 

anunţa imediat conducerea. 

Elevii şi cadrele didactice  sunt obligaţi să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare 

în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale. 

 

c) Pentru ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice 

În conformitate cu prevederile din „NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE”, din 19.04.2000, în 

ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice se respecta următoarele măsuri: 

Elevii, precum şi personalul nou angajat, transferat ori detaşat din alte unităţi, înainte de 

începerea activităţii în atelierele şi laboratoarele de lucrări practice vor fi instruiţi în scopul însuşirii, 

respectării şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestor 

locuri de muncă. Şeful de laborator sau atelier răspunde de însuşirea, respectarea şi aplicarea măsurilor 

de prevenire şi stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitate. 

Este interzisă exploatarea aparatelor, utilajelor, echipamentelor şi a instalaţiilor cu elemente 

metalice nelegate la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice, precum şi a celor cu instalaţii de 

punere la pământ incomplete, defecte sau a căror priză de pământ nu are rezistenţa corespunzătoare, 

potrivit reglementărilor, specificată în buletinele de măsurători.  

Se interzice folosirea îmbrăcămintei de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau alte 

materiale care se încarcă cu electricitate statică, în laboratoarele şi atelierele unde sunt posibile 

acumulări de gaze, vapori sau pulberi combustibile. 

Se interzice introducerea de materiale combustibile şi lichide inflamabile (unsori, lubrifianţi, 

eteruri, benzina, motorină etc.) în laboratoare, în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de 

lucru. 

La locurile de activitate din aceste încăperi se afişează instrucţiuni şi reguli specifice de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi după caz, la intrarea în ateliere şi laboratoare precum şi în 

interiorul acestora se vor inscripţiona şi monta indicatoare avertizoare de pericol. 



După terminarea lucrului responsabilul fiecărei încăperi (atelier, laborator) va controla dacă :  

aparatele electrice sunt scoase din priză; 

ventilaţia este în bună stare de funcţionare; 

deşeurile, resturile de materiale combustibile, eventualele scurgeri de ulei sunt înlăturate şi curăţate; 

sunt stinse becurile de gaze, de lumină şi întrerupte alte aparate care funcţionează cu gaze naturale sau 

GPL. 

Nu este permisă lăsarea în laborator, pe utilaje, aparate, mese de lucru a îmbrăcămintei sau a 

altor obiecte care nu fac parte din inventarul laboratorului sau al atelierului. La încetarea programului, 

după efectuarea controlului precizat în normă, se încuie uşile şi se predau cheile (prevăzute cu marca 

de recunoaştere), la locul stabilit. 

În încăperile şi spaţiile de lucru ale laboratoarelor şi ale atelierelor de lucrări practice sunt 

interzise:  

- spălarea pardoselii cu benzină, whitespirt, petrol, eter sau alte lichide inflamabile; 

uscarea obiectelor umede ori pătate cu produse inflamabile pe calorifere, conducte de abur sau alte 

surse de căldură; 

- lăsarea meselor de lucru sau a pardoselilor necurăţate de produsele care s-au scurs pe ele în 

timpul lucrului ori după terminarea experienţelor, lucrărilor şi programului de lucru; 

- stocarea pe mese sau rafturi a reactivilor inflamabili în cantităţi mai mari decât cele pentru 

necesarul probelor aflate în lucru; 

- amenajarea unor dulăpioare din lemn sau alte materiale combustibile amplasate sub mesele de 

lucru din laboratoare; 

- păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline sau reziduuri din 

acestea, precum şi a compuşilor organo-metalici.  

Aceste produse se păstrează în containere speciale,executate din tabla şi prevăzute cu 

umplutură minerală; 

spălarea hainelor de protecţie (halate,salopete etc.) sau a cârpelor cu produse inflamabile; 

Se interzice blocarea ferestrelor laboratoarelor şi atelierelor cu mobilă, rafturi, diferite aparate, 

materiale,cărţi etc. care să împiedice posibilitatea deschiderii rapide a ferestrelor pentru aerisire. 

Personalul  laboratoarelor şi atelierelor trebuie să cunoască mijloacele de alarmare în caz de 

incendiu, precum şi codul de alarmare. Se interzice cu desăvârşire accesul persoanelor străine în aceste 

încăperi, fără însoţitori. 

Depozitarea substanţelor chimice se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale 

acestora, astfel încât dacă accidental intră în contact să nu producă reacţii care pot determina 

izbucnirea unor incendii. 

Se va asigura menţinerea în buna stare a etichetelor pe toate vasele şi sticlele în care sunt 

păstrate substanţele şi produsele chimice. 

Ambalajele din carton, hârtie, lemn, polistiren, plastic şi alte materiale combustibile vor fi 

scoase imediat din încăperi după preluarea produselor, substanţelor şi aparaturii din acestea. 

Se interzice lăsarea instalaţiilor, aparatelor, utilajelor în funcţiune, fără supraveghere. 

d)Pentru laboratoare şi cabinete dotate cu echipamente de calcul electronic 

În conformitate cu prevederile din „NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE”, din 19.04.2000, 

laboratoarele si cabinetele dotate cu echipamente de calcul electronic se vor  respecta următoarele 

măsuri: 

În încăperile în care se găsesc echipamente de calcul electronic se va asigura respectarea 

următoarelor reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: 

- limitarea materialelor combustibile şi înlăturarea cu operativitate a eventualelor surse potenţiale 

de incendiu; 



- se recomandă dotarea cu mobilier din materiale incombustibile (C0) sau greu combustibile 

(clasa C1,C2 de combustibilitate); 

- produsele de construcţii utilizate pentru finisaje la pereţi şi plafoane false vor fi incombustibile, 

admiţându-se pentru pardoseala specială (tip estradă) plăci demontabile greu combustibile 

(clasa C1,C2); 

- se interzice introducerea unor materiale combustibile, cu excepţia celor strict necesare 

desfăşurării activităţii - rechizite pentru un schimb de lucru; 

- se interzice depozitarea lichidelor inflamabile; 

- este interzisă folosirea reşourilor, radiatoarelor electrice, fără aprobarea scrisă a organelor de 

conducere şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- se va controla şi asigura buna funcţionare a instalaţiei electrice, neadmiţându-se nici un fel de 

improvizaţii;  

- în locurile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de 

accesul utilizatorilor în încăpere. 

La trecerea prin pereţi a canalelor de ventilare, conductelor şi cablurilor electrice, golurile din 

pereţi vor fi etanşate cu materiale incombustibile, asigurându-se rezistenţa la foc egală cu cea a 

peretelui. Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor trebuie realizate din materiale 

incombustibile . 

Sub pardoseala falsă nu se vor folosi prize, doze de derivaţie şi nu se vor executa îmbinări de 

cabluri. Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrări, dozele de derivaţie trebuie să fie de tip 

etanş, legate la pământ şi fixate de pardoseală. 

La terminarea programului de lucru se deconectează de la reţea toate echipamentele de calcul 

electronic. 

Executarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii se realizează numai de către personal 

specializat, cu calificare în domeniu. 

În planurile de intervenţie se vor stabili regulile, măsurile şi responsabilităţile privind salvarea şi 

evacuarea utilizatorilor (bunuri şi persoane), precum şi cele pentru stingere (funcţie de produsele 

folosite la stingere), precizându-se ordinea operaţiunilor care se execută, inclusiv interdicţiile pentru 

stingere, bunurile şi materialele care se evacuează, cele care se protejează şi mijloacele utilizate. 

Pentru  magazii: 
Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi, grad de periculozitate, sensibilitate la 

căldură, fum sau umezeală, reacţia faţă de alte materiale, condiţii în care se pot aprinde, substanţele ce 

pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii, 

Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu 

pot fi asimilate cu alte substanţe similare; 

Instalaţiile electrice vor fi verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest 

scop; 

Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de 

protecţie, iar cele ce pot fi lovite, cu apărători (grătare). 

2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: 

- să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoștință prin 

prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice; 

- să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, 

aparatura şi echipamentele de lucru; 

- să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie 

pentru stingerea incendiilor; 

- să comunice imediat conducerii instituţiei, ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situaţie care 

este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele 

de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 



- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general, atât cât îi permit cunoştinţele şi 

sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

- să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. 

 

3) Obligaţiile conducătorului instituţiei 

Conform Art. 19.din L307/2006  - Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are 

următoarele obligaţii principale:  

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 

împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la 

cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;  

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;  

c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să 

asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a 

autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării 

construcţiilor sau amenajărilor respective;  

d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 

incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze 

în niciun fel efectuarea acestora;  

e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;  

f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: 

proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi 

mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru 

stingere, neutralizare sau decontaminare;  

g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 

salariaţilor la locurile de muncă;  

h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare 

împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare 

de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;  

i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă 

privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un 

alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea 

incendiilor;  

j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora 

în orice moment;  

k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, 

instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate 

de acesta;  

l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 

incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;  

m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;  

n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru 

apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din 

existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului 

ajutor;  

o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile 

şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, 

manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;  



p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi 

mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită 

acestuia raportul de intervenţie;  

q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate 

conform legii;  

r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.  

În conformitate cu Art.1.30- 1.35 din  NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A 

INCENDIILOR , specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie conducătorul/ administratorul 

are următoarele responsabilităţi 

 Asigură măsurile necesare pentru determinarea împrejurărilor care au favorizat producerea 

incendiilor, ţine evidenţa acestora şi stabileşte, după caz, măsuri de preîntâmpinare a producerii unor 

evenimente similare. Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare 

împotriva incendiilor. 

 Verifică periodic, direct sau prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi 

răspunderilor ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de  închiriere, 

concesionare sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi măsurilor 

prevăzute în  acestea.  

 Asigură instruirea  salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând personal sau prin 

persoane desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere 

a incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară. 

 Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în 

aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, 

complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de  activităţile desfăşurate. 

 Stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de 

educaţie şi învăţământ asupra  riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a măsurilor şi 

regulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi  a posibilităţilor de 

orientare şi evacuare în caz de incendiu.  

 Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii privind apărarea împotriva incendiilor 

conducătorul unităţii este obligat : 

- să stabilească prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea 

împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce; 

să reactualizeze dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la 

foc; 

- să aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, a dispoziţiilor 

reactualizate; 

să justifice autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt corelate cu 

natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice.  

4)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc 

deschis (sudură,  etc.) 

- verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de 

brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare, care ar putea să producă incendii; 

- curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior, pentru eliminarea oricăror urme de 

substanţe inflamabile; 

- acoperirea materialelor combustibile, din imediata vecinătate, cu prelate rezistente la flacără; 

- umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura, cât şi în apropiere, pe o rază de 

2 m de la locul sudurii; 

- asigurarea mijloacelor de primă intervenţie; 

- izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare; 

- EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS. 



5) Elemente care determină riscul de incendiu 

>  Surse de aprindere existente: 

- surse de aprindere cu flacără; 

- surse de aprindere de natură termică; 

- surse de aprindere de natură electrică; 

- surse de aprindere naturale; 

- surse de aprindere indirecte. 

>  Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau 

propagarea unui incendiu: 

- instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate; 

- receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi; 

- sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; 

- contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire; 

- filmatul în locuri cu pericol de incendiu; 

- lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

- trăsnet şi alte fenomene naturale; 

- acţiune intenţionată („arson”); 

- alte împrejurări. 

6) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor; 

- intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a 

căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO); 

- electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda, în prealabil, la 

întreruperea curentului electric; 

- arsuri: se va evita, pe timpul intervenţiilor, contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi. 

7)Măsuri minimale de prim ajutor: 

În caz de  intoxicare cu monoxid de carbon: 

- scoaterea intoxicatului la aer curat; 

- se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern; 

- transportarea intoxicatului la spital. 

În caz de electrocutare: 

- scoaterea victimei de sub tensiune; 

- asigurarea încălzirii accidentatului; 

- transportarea victimei la spital. 

În caz de stop cardio-respirator  

- se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern; 

- transportarea victimei la spital,  

În caz de arsuri: 

- arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem, se va recurge la dezinfectarea regiunii 

respective cu alcool, dar nu se efectuează pansament. 

- arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă, flictene (băşici),  se va aplica un pansament steril, 

după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară. 

- arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii, flictene (băşici), apar şi eroziuni ale 

straturilor de sub piele,  se va avea  în vedere  calmarea durerii accidentatului  cu 

antinevralgice; se va aplica asupra rănii un pansament steril, după care bolnavul va fi 

transportat de urgenţă la spital. 

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc  



 

 

 

DECIZIA NR. 34/05.09.2016 

privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei 
 

Directorul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava ,prof Amalia Popescu numită prin decizia 

1203 din 22.08.2016 a ISJ Suceava, 

 

In baza : 

Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  secţiunea a 6-a, art. 19 – Obligaţiile 

administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariaţilor; 

O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor; 

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 - privind instruirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

O.M.E.C nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu 

profil învăţământ  şi educaţie; 

ROFUIP /2005 actualizat (Ordin nr. 4925/08.09.2005) 

Legea nr. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 

 

DECIDE: 

 

Art. 1     În cadrul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” se interzice executarea lucrărilor cu foc 

deschis  sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii.  

Art. 2     În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis, acestea se vor executa, 

dacă este cazul, numai pe baza „Permisului de lucru cu foc”, de către personal specializat   

Art. 3     Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” se împuterniceşte d-na ing. Cristina Hapenciuc, 

director adjunct, preşedintele comisiei PSI. 

Art. 4     Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu”  se interzice cu 

desăvârşire „Fumatul”. 

Art. 5    De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul, iar controlul va fi 

executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă. 

Art. 6     Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru 

situaţii de urgenţă. 

Art. 7     Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

Director, 

prof. Amalia Popescu 

  



 

ANEXA LA DECIZIA NR. 34/05.09.2016 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei 

 

          Aprobat, 

        Director , Prof Amalia Popescu     

INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la 

pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis 

 

Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în 

bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. 

Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile 

furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la 

termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate. 

La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără 

oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu următoarele masuri: 

- înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate 

de podea; 

- protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă, 

sau cu plăci din materiale necombustibile; 

- îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 

10 m de locul sudării sau tăierii; 

- curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul 

punctului de lucru; 

- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de 

construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, 

cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. 

- înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în 

contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, 

prin acoperirea sau obturarea  golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau 

dopuri necombustibile; 

- amplasarea  la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de 

oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi, 

respectiv, cel puţin 5 m între ele; 

- dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare; 

- asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. 

Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii 

unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. In mod excepţional se admite 

instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări 

de reparaţii, montaj sau de întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii: 

- debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3,2 m
3
/h; 

- generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru; 



- încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg; 

- încăperea să aibă un volum de minimum  350   m
3
  şi   să  fie   bine ventilată; 

- să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă; 

- să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcţionării 

eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. 

Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în 

care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, 

aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul 

instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor 

executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum 

sunt uleiurile, textilele etc. 

In timpul executării lucrării se va asigura: 

- supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor 

scânteilor sau   particulelor   de   materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură; 

- strângerea   şi   depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă; 

- închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata  

întreruperii   executării lucrării depăşeşte 10 minute; 

- interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de 

acetilenă; 

- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, 

schele etc.; 

- evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată 

şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere.  

După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: 

- verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a 

celor situate la cotele   inferioare   sau   superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare   

de    incendiu    (zone incandescente,   miros   de   ars sau degajări de fum,  etc.); 

- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de 

măsuri în consecinţă; 

- verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei 

existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia; 

- depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare; 

- reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de 

la terminarea lucrării; 

- colectarea nămolului (şlamului) de carbid în  containere  destinate acestui scop şi depozitarea 

acestora într-un loc special amenajat. 

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

Responsabil PSI Niculina Crețu 

 

 

  



 

DECIZIA NR. 34/05.09.2016 

privind instruirea personalului angajat din cadrul instituţiei 
 

Directorul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava ,prof. Amalia Popescu numită prin decizia 

1203 din 22.088.2016 a ISJ Suceava, 

 

In baza : 

Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  secţiunea a 6-a, art. 19 – Obligaţiile 

administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariaţilor; 

O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor; 

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 - privind instruirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

O.M.E.C nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu 

profil învăţământ  şi educaţie; 

ROFUIP /2005 actualizat (Ordin nr. 4925/08.09.2005) 

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii 

profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea 

prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă 

şi în incinta instituţiei. 

Art. 2. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se 

realizează prin următoarele categorii de instructaje : 

instructajul introductiv general; 

instructajul specific locului de muncă; 

instructajul periodic; 

instructajul special pentru lucrări periculoase; 

instructajul la recalificarea profesională; 

instructajul pentru personalul din afara instituţiei; 

 

a ) Instructajul introductiv general 

(Art.I-alin.3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu 

privire la: 

conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de 

apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului instituţie; 

managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul instituţiei; 



mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de 

utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea 

măsurilor de protecţie civilă; 

formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor; 

modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui 

incendiu; 

acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.  

La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : 

nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă; 

salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă; 

lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri; 

studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. 

(Art.I-alin.4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări 

interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de 

incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al 

protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore. 

Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul 

introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. 

 

b)  Instructajul specific locului de muncă 

Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv 

general, de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii 

şi stingerii incendiilor. 

Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii 

desfăşurate ( construcţii, instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. 

Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă 

sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. 

Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe 

bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. 

 

c)  Instructajul periodic 

Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore 

şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul 

introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. 

Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de 

conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativă este cea din OMEC nr. 3946/2001 

privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ  şi 

educaţie, tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului; 

În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele 

în care acestea se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. 

Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de 

specificul condiţiilor de muncă, cu respectarea următoarelor termene: 

cel mult o lună ( 30 zile ), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile 

de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă; 

1 – 3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice 

( tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri ), precum şi pentru analişti, cercetători şi personalul din 

laboratoare; 



3 – 6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, 

proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în 

instituţii publice; 

1 – 6 luni, pentru personalul din structura autorităţilor publice locale, a administraţiei publice centrale 

şi a instituţiilor statului. 

 

Instructajul periodic se face de către d-na ing. Crețu Niculina, cadru tehnic cu atribuţii în 

domeniul PSI din CTSI şi/sau d-na ing. Cristina Hapenciuc,director adjunct, preşedintele comisiei PSI,  

pentru toate categoriile de personal; 

 

d)   Instructajul special pentru lucrări periculoase 

(Art.I-alin.12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de 

începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza 

manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se 

poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă. 

Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de 

sudare , lucrări de tăiere sau lipire cu flacară, lucrări care pot provoca scântei mecanice, lucrări care 

pot provoca scântei, arcuri electrice sau scurtcircuite, lucrări de topire a bitumului sau asfaltului, 

lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice, 

aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau 

explozive ; 

 

e) Instructajul la recalificarea profesională 

Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs 

un astfel de curs de formare profesională , definit conform legislaţiei specifice; 

 

f)  Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 

Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei(Art.I-alin.10-OMAI 786/2005)  se desfăşoară cu 

persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori 

de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, după cum urmează : 

personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii; 

personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service; 

personalul care efectuează transport de materiale periculoase; 

personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate; 

vizitatori în grup de minim 5 persoane. 

(Art.I-alin.15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei, care se află pentru o 

durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea 

instituţiei, se efectuează, după caz, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj. 

Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a 

instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi 

tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite. 

 

Art. 3. Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie - Instruirea personalului în 

domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat 

prin O.M.A.I. nr. 786/2005, responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate directorului 

adjunct Ing. Cristina Hapenciuc şi responsabilului cu activitatea de PSI ing. Crețu Niculina. 

 

Art. 4. -  Înregistrarea şi confirmarea instructajului 



Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în 

fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire. 

Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform 

modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale. 

După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, 

înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. 

După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează 

de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. 

Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat 

instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. 

Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea 

fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei. 

 

Art. 5. - Organizarea activităţii de instruire  - (Art.I-alin.16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de 

instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : 

responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la 

actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv, 

care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite 

potrivit prevederilor art. 19 lit.a), e), si f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin.(1) din 

Legea nr.481/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către 

salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă; 

asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în 

domeniul incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. 

Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse, în scris pe baza de semnatură, la cunoştinţa 

persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat de către responsabilul P.S.I.şi 

sau Preşedintele comisiei de P.S.I. 

Director , 

Prof. Amalia Popescu 

 

  



 

 

 

DECIZIA NR. 34/05.09.2016 

privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii  

incendiilor în cadrul instituţiei 
 

Directorul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava ,prof.Amalia Popescu, numită prin decizia 

1203din 22.08.2016 a ISJ Suceava, 

 

In baza : 

Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  secţiunea a 6-a, art. 19 – Obligaţiile 

administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariaţilor; 

O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor; 

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 - privind instruirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

O.M.E.C nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu 

profil învăţământ  şi educaţie; 

ROFUIP /2005 actualizat (Ordin nr. 4925/08.09.2005) 

 

DECIDE: 

 

Art. l: D- na ing Crețu Niculina va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul 

prevenirii şi stingerii incendiilor. 

Art. 2: Controlul respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, se va 

efectua cu respectarea O.M.A.I. nr. 163 din 29.03.2007; 

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează serviciul secretariat. 

 

Director , 

Prof. Amalia Popescu 

 

  



ANEXĂ la DECIZIA NR. 34/05.09.2016  privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul instituţiei 

                                                                                                       Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

Obligaţiile responsabilului cu atribuţii in domeniul apărării împotriva 

incendiilor 
În conformitate cu Art.1.10 din  NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR, 

specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie responsabilul cu atribuţii in domeniul apărării 

împotriva incendiilor are următoarele obligaţii:  

- îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

- verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie pentru lucrările de investiţii noi, 

reparaţii capitale, modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale construcţiilor şi  

instalaţiilor existente şi propune, după caz, completarea acestora cu măsuri şi sisteme de 

protecţie la foc necesare  conform prevederilor  reglementărilor tehnice în vigoare şi a 

scenariilor de  siguranţă la foc elaborate potrivit prevederilor legale; 

- coordonează efectuarea studiilor privind identificarea, evaluarea şi controlul   riscului de 

incendiu, precum  şi de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la obiectivele 

aflate în exploatare şi propune conducerii respective măsurile de creştere a nivelului de 

protecţie împotriva incendiilor; 

- urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

cuprinse în  documentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de autorităţile abilitate potrivit 

legii; 

- propun conducerilor respective să convoace specialiştii pompieri militari în cadrul comisiilor 

de recepţie a lucrărilor de investiţii, în condiţiile legii; 

- elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele 

planurilor tematice detaliate de pregătire a salariaţilor şi personalului serviciilor de pompieri 

civili, pe care le supun aprobării conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a 

acestora prin lecţii teoretice şi aplicaţii practice; 

- întocmesc şi reactualizează permanent listele cu substanţele periculoase utilizate, stabilesc 

măsurile de identificare a pericolului de prevenire, stingere a incendiilor şi  de protecţie a 

personalului, corelate cu natura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii; 

- coordonează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi după caz, întreprind 

demersurile de avizare a acestora de către pompierii militari; 

- evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru achiziţionarea, repararea, 

întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi 

pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor; 

- întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a  mijloacelor tehnice de 

prevenire şi  stingere a incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea  acestora 

conform prevederilor normei; 



- participă la cercetarea incendiilor produse, ţin evidenţa acestora şi  propun măsuri de 

preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare; 

- întocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară  analizele  semestriale de 

apărare împotriva incendiilor.                                                                                                            

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

Responsabil P.S.I., Ing.Crețu Niculina 

    

  



 
Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUŢIE) 
model conform anexei 5 din OMAI1474/2006 - 

 

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” 

ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR Date de identificare: prof POPESCU AMALIA 

Telefon serviciu: 0230222851 

Telefon domiciliu: 0746163312 

COORDONATE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE Adresa sediului unde se află operatorul economic/instituţia: 

SUCEAVA, str.S.Isopescu, nr.19. 

Telefon:0230216234 Fax:0230222851  

E-mail:samuilisopescul@yhoo.com 

COORDONATELE FILIALELOR/ SUCURSALELOR/ 

PUNCTELOR DE LUCRU (daca este cazul) 

Adresă, Telefon, Fax, E-mail pentru fiecare 

- 

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL 

COMERŢULUI 

- 

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL 

APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/ INSPECTOR 

DE PROTECŢIE CIVILĂ 

Nume şi prenume:prof .ing. Crețu Niculina 

Telefon serviciu: - 

Telefon domiciliu:  

Certificat de competenţă – decizia nr 

Termen de valabilitate: an şcolar 2016-2017 

 

1.- Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 

 

1.1.  Aspecte generale 

  

Domeniul de activitate  ÎNVĂŢĂMÂNT 

Anul de construire (punere în funcţiune)  1974 

Suprafaţa construită/desfăşurată  SCOALĂ=8459mp CANTINĂ, CĂMIN =4199mp 

Număr niveluri (regim de înălţime)  SCOALĂ= parter +2etaje 

CANTINĂ = parter+2etaje 

CĂMIN =parter +1etaj 

Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de depozitare, 

cu funcţiuni mixte) 

 CIVILĂ 

Structura de rezistenţă a construcţiei (structură metalică, 

beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.) 

 BETON ARMAT ŞI ZIDĂRIE 

Personal angajat* 

* număr estimativ 

 70 

Utilizarea clădirii* 

* prezenţa oamenilor în clădire permanent/temporar 

 TEMPORAR 

 

1.2. Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 

1.2.1.- Clădirea - SCOALĂ 



Date constructive   

Stabilitatea la foc * 

*din proiect sau alte documente tehnice 

 Bună (şarpantă din lemn) 

Compartimente de incendiu   

Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* 

* număr, gabarit, marcare/semnalizare 

 2străzi: Alexandru .cel Bun, Samuil Isopescu 

Case de scări (închise/deschise)* 

* număr, gabarit, alcătuire constructivă 

 2scări deschise (aprox.2m lăţime) 

Ascensoare de intervenţie 

* potrivit reglementării 

 Nu este cazul 

Date tehnice   

Sisteme de ventilaţie/climatizare  Ferestre, uşi 

Sisteme de încălzire  Reţeaua oraşului 

Instalaţii electrice  Reţeaua oraşului 

Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.  Reţeaua oraşului 

Iluminat de siguranţă  Da , realizat in 2013 

Sisteme şi instalaţii tehnologice  Nu este cazul 

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor 

fierbinţi 

 Nu este cazul 

Sisteme de detectare a incendiilor  Nu este cazul 

Sisteme de alarmare/avertizare  Sistem de alarmare –instalaţia de sonerie a scolii 

Sisteme de limitare a propagării incendiilor* 

* (uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de 

obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, 

protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) 

 Nu este cazul 

Sisteme de detectare a gazelor  Nu este cazul 

Instalaţii speciale de stingere cu apă* 

* tip (sprinklere, apă pulverizată ele), zone protejate, 

număr capete de refulare etc 

 Nu este cazul 

Instalaţii de stingere cu gaze/ aerosoli* 

* tip, zone protejate, număr capete de refulare etc 

 Nu este cazul 

Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)  Nu este cazul 

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Da, sau montat 2 paratrăsnete in anul 2013 

Stingătoare* 

* pe tipo-dimensiiini 

 19 P6 

Hidranţi interiori/coloane uscate  7 hidranţi 

Hidranţi exteriori  1 hidrant nefuncţional  

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor 

(rezerva de apă, pompe) 

 Reţeaua oraşului 

Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea 

serviciului privat pentru situaţii de urgenţă 

 Nu este cazul 

Stocuri de produse de stingere/neutralizatori  Nu este cazul 

Echipament de protecţie al personalului de intervenţie 

în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative 

ale incendiilor specifice 

 Nu s-a procurat din lipsă de fonduri 

1.2.2.- Clădirea – CĂMIN, CANTINĂ 

Date constructive   

Stabilitatea la foc * 

*din proiect sau alte documente tehnice 

 Bună (şarpantă din lemn) 

Compartimente de incendiu   

Căi de acces, intervenţie, şi evacuare*  2străzi: Alexandru .cel Bun, Tipografiei 



* număr, gabarit, marcare/semnalizare 

Case de scări (închise/deschise)* 

* număr, gabarit, alcătuire constructivă 

 2scări deschise (aprox.1,2m lăţime) 

Ascensoare de intervenţie 

* potrivit reglementării 

 Nu este cazul 

Date tehnice 

  

Sisteme de ventilaţie/climatizare  Ferestre, uşi 

Sisteme de încălzire  Reţeaua oraşului 

Instalaţii electrice  Reţeaua oraşului 

Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.  Reţeaua oraşului 

Iluminat de siguranţă  Nu este executat, (referat pentru acordare de 

fonduri) 

Sisteme şi instalaţii tehnologice  Nu este cazul 

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor 

fierbinţi 

 Da, in cantină, curăţat şi verificat în 2013 

Sisteme de detectare a incendiilor  Nu este cazul 

Sisteme de alarmare/avertizare  Sistem de alarmare –instalaţia de alarma 

Sisteme de limitare a propagării incendiilor* 

* (uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de 

obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, 

protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) 

 Nu este cazul 

Sisteme de detectare a gazelor  Da, s-a montat  în .2013 

Instalaţii speciale de stingere cu apă* 

* tip (sprinklere, apă pulverizată ele), zone protejate, 

număr capete de refulare etc 

 Nu este cazul 

Instalaţii de stingere cu gaze/ aerosoli* 

* tip, zone protejate, număr capete de refulare etc 

 Nu este cazul 

Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)  Nu este cazul 

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului  Da  

Stingătoare* 

* pe tipo-dimensiiini 
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Hidranţi interiori/coloane uscate  10 hidranţi 

Hidranţi exteriori  Nu este cazul  

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor 

(rezerva de apă, pompe) 

 Reţeaua oraşului 

Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea 

serviciului privat pentru situaţii de urgenţă 

 Nu este cazul 

Stocuri de produse de stingere/neutralizatori  Nu este cazul 

Echipament de protecţie al personalului de intervenţie 

în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative 

ale incendiilor specifice 

 Nu s-a procurat din lipsă de fonduri 

 

2.Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) 

 

Denumirea substanţelor periculoase folosite, clasificare* 

* în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al 

substanţelor periculoase, fraze de risc asociate 

 Laborator chimie: 

Mercur, alcool metilic, brom, alcool amilic, alcool 

butilic, sulfură ,de carbon, sulfocianură  de 

potasiu, cianură de potasiu 

Cantitatea existentă în unitate* 

* pentru fiecare substanţă în parte 

 Mercur = 1kg, alcool metilic = 1,500l, brom 

=0,50ml‚, alcool amilic = 800ml, alcool butilic 

=1,500l, sulfură ,de carbon = 400ml, sulfocianură  

de potasiu =500ml, cianură de potasiu = 40g 



Loc de depozitare 

* instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, 

sistem de compresie, conducte etc. 

 Nişă cu ventilaţie naturală 

Mod de operare  Lecţii de chimie 

 

3.Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă 

 

Organizarea alarmării   

Instruirea personalului* 

*dacă este executată periodic, de către cine, dacă este 

persoană atestată 

Personalul didactic şi didactic auxiliar la 3 luni 

Personalul nedidactic – lunar 

Responsabil  PSI. Ing. Crețu Niculina 

Administrator comisie PSI. – Crâşmariu Cătălin 

Nu sunt persoane autorizate 

Control intern de prevenire* 

* dacă se execută, de către cine 

Periodic : 

Dir. adj.ing.Hapenciuc Cristina 

 

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă* 

*dacă există sau este încheiat contract 

 Nu este cazul 

Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* 

*când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au 

fost constatate pe timpul exerciţiului 

 S-au efectuat, conform planificării 

Afişare instrucţiuni specifice  La fiecare nivel în scoală, cămin, cantină 

In săli de clase, laboratoare, ateliere 

Obligaţiile administratorului/conducerii  Există documente 

Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din 

structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/ de 

protecţie civilă 

 Există documente 

Ordinea interioară* 

* reglementări pentru, lucrul cu foc deschis, fumatul, 

depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor 

combustibile, lucrările premergătoare şi pe timpul 

sezonului rece, perioadelor caniculare şi secetoase, sunt 

asigurate căi de acces, de evacuare şi de intervenţie) 

 Există documente 

Documente specifice de apărare împotriva incendiilor* 

* potrivit reglementărilor în domeniu 

 Decizii, atribuţii, planuri  

Documente specifice de protecţie civilă* 

* potrivit reglementărilor în domeniu 

 Potrivit reglementărilor în domeniu 

Reglementarea modului de întreţinere, verificare, reparare 

a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor* 

* persoana juridică atestată 

 SC. AVANTEC - srl SUCEAVA  

Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a 

operatorului economic/instituţiei* (pe fiecare clădire în 

parte) 

* se vor preciza cauzele de incendiu 

 Nu este cazul ( nu s-a produs nici un incendiu în 

unitate) 

 

Întocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

  



 

 

Avizele/autorizat iile de securitate la incendiu, î nsot ite de 

documentat ia vizata  spre neschimbare care a stat la baza emiterii 

acestora. 
Nu este cazul  

 

Registrul pentru evidenţa permiselor de foc   
Nu este cazul  

 

Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru 

mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele 

specifice utilizate; 
Vezi documente 

 



 

      OMAI163/2007 
ANEXA Nr. 1  

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
Locul de muncă – şcoală +ateliere 

Prevenirea incendiilor  

Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.)   

produse din lemn: mobilier şcolar 

produse din hârtie: documente şcolare, etc. 

Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)  

tablouri electrice (tablou general – parter; tablouri principale – demisol, etaj I, etaj II) 

Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi dispozitive etc.)  

echipamente de calcul electronic: parter sala P06 şi etaj I: sala106, sala107, sala 108 

echipamente electrice şi electronice: demisol : atelier electronică, ateliere/laboratoare electrotehnică, sala 109 

Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor etc.)  

decizia nr.27 /10.09.2012: 

Se interzice fumatul în incinta scolii; 

Specificul activităţilor nu impune lucrul cu foc deschis. In situaţii speciale  in care se vor executa activităţi ce necesită lucrul cu foc deschis se va apela la 

personal specializat. 

Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor 

care nu produc scântei etc.) – nu este cazul 

 

Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor  

Mijloace de alarmare/alertare  

telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă  112   

dispecerat/şef tură ..................................  

buton de alarmare amplasat la  parter lângă uşa cancelariei etc.) 

Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la foc, trape) – nu este cazul  

Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie) – nu este cazul  

Personalul care asigură prima intervenţie:  



- stingătoare : paznicul de serviciu, Ambrozie Tiberiu, Georgescu Mihail, Gigica Aurel,  Mucea Constantin (vezi decizie ) 

- hidranţi interiori: personalul echipelor de intervenţie ale ISU –Suceava 

- tablou electric : Ghivnici Bogdan 

- declanşare/oprire instalaţii – instalaţie încălzire – Ghivnici Bogdan 

Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor - Grosu Manuela, Adomnicăi Cristina, Rebenciuc  Simona, Tudose    Roxana, Sovea Angela, 

Crîşmariu Cătălin, Georgescu Mariana, Sofian Vasile. (vezi decizie ) 

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

 

  



 

 
 

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
Locul de muncă cămin+cantină 

Prevenirea incendiilor  

Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.)   

produse din lemn: mobilier camere elevi 

produse din hârtie: documente şcolare,documente arhivă, cărţi bibliotecă etc. 

Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)  

tablouri electrice–parter,etaj I, etaj II şi corp clădire cantină 

Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi dispozitive etc.)  

echipamente de calcul electronic: în bibliotecă şi birou administrator 

echipamente de gătit , cu gaze – corp clădire cantină 

alte echipamente electrice: spălătorie şi sală pentru călcat 

Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor etc.)  

decizia nr.27 /10.09.2012: 

Se interzice fumatul în incinta scolii; 

Specificul activităţilor nu impune lucrul cu foc deschis. In situaţii speciale  in care se vor executa activităţi ce necesită lucrul cu foc deschis se va apela la 

personal specializat. 

Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor 

care nu produc scântei etc.)  

curăţarea coşului de evacuare a gazelor din corp clădire cantină 

montare detector gaze 

 



Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor  

Mijloace de alarmare/alertare  

telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă  112   

dispecerat/şef tură ..................................  

buton de alarmare amplasat la  parter la intrarea in sala de mese din cantină etc.) 

Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la foc, trape) – nu este cazul  

Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie) – nu este cazul  

Personalul care asigură prima intervenţie:  

- stingătoare : paznicul de serviciu, Boghian Viorel, Ambrozie Tiberiu, Georgescu Mihail, Gigica Aurel,  Mucea Constantin, Cozmiuc Marius (vezi 

decizie) 

- hidranţi interiori personalul echipelor de intervenţie ale ISU –Suceava  

- tablou electric: Ghivnici Bogdan 

- declanşare/oprire instalaţie gaze  - Ghivnici Bogdan 

Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor - Paznicul de serviciu, Suciu Silviu, Milici Ovidiu , Personalul  de serviciu din cantină  (vezi 

decizie)  

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

 



Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

 

OMAI163/2007 - ANEXA Nr. 2 

  

PLANUL DE EVACUARE 

a persoanelor/bunurilor 

 

DATE DE IDENTIFICARE: │ 

Denumirea operatorului economic/instituţiei : Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”- Suceava  - corp clădire cămin +cantină   

Sediul, număr de telefon, fax, e-mail: Str.Tipografiei, tel.0230216234, fax 0230222851, e-mail: samoilisopescul@yahoo.com. 

Profilul de activitate : învăţământ 

PLANUL GENERAL AL OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITUŢIEI (la scară), pe care se marchează:  

Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă, precizându-se:  

- numărul de niveluri (subterane şi supraterane);cămin: P+2E;cantină: P 

- numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire; 100 

- tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit; documente şcolare (arhivă), cărţi, mobilier, aparatură. 

- lista cu substanţe periculoase/caracteristici conform fişei de pericol pentru fiecare categorie de substanţă:  nu este cazul. 

Căile de acces, evacuare şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia; conform planului de evacuare  

Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu : curte interioară cămin - faţă 

Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu : curte interioară cămin -spate 

Concepţia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor  

Mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu : telefon, sonerie, acustic 

Nominalizarea persoanelor care au atribuţii în ceea ce priveşte evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte : 

Parter - Paznicul de serviciu; Suciu Silviu 

Etajul I - Paznicul de serviciu; Milici Ovidiu 

Etajul II - Paznicul de serviciu 

Cantină - Personalul  de serviciu din cantină 

 (vezi anexe) 



Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenţi la locul de adunare amenajat şi marcat  corespunzător: ing. Roman Florin 

Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, în funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu:  elevi  de la parter, etaj I, etaj 

II; bunuri  personale , mobilier. 

În cazul substanţelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora – nu este cazul  

Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri  

Se întocmeşte, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schiţa nivelului, pe care se specifică numărul nivelului şi numărul 

maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, încăperile/locurile în care se află 

persoane/substanţe  periculoase sau bunuri de evacuat ;  

Nr. maxim de persoane: P- 20 persoane; E1 -40 persoane; E2- 40 persoane 

Există planuri de evacuare pe fiecare nivel, pe care sunt marcate căile de evacuare şi încăperile in care se află persoane/ bunuri de evacuat. 

Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuţii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor –personalul de serviciu din cămin şi cantină şi persoanele 

menţionate la punctul 3. 

Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele destinate 

evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia pompierilor la stingere; pentru evacuarea elevilor se vor folosi scara principală şi scara 

secundară r, conform planului de evacuare, cu menţiune că întâi vor fi evacuaţi elevii. 

Măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau 

lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se  deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.); -   nu este cazul 

Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării.  – nu este cazul 

Instrucţiuni de urmat în caz de incendiu  - vezi anexa – Comportament corect în caz de incendiu 

Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv – curte interioară cămin - faţă 

Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu – în spatele căminului  

 

Întocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

 

  



 

 

 

 
Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

 

OMAI163/2007 - ANEXA Nr. 3  

PLANUL DE INTERVENŢIE 

- structura-cadru 

 

1. Datele de identificare:  

- denumirea operatorului economic sau a instituţiei; COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” –SUCEAVA  

                                                                                          1- corp clădire şcoală +ateliere;  

                                                                                           2- cămin + cantină  

- adresă, număr de telefon, fax, e-mail; Str. S. Isopescu,nr.19, tel.0230216234, fax 0230222851, e-mail: samoilisopescul@yahoo.com. 

- profilul de activitate. învăţământ  



2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:  

 - amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;  

 - căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;  

 - reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;  

 - rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;  

 - reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;  

 - reţelele de canalizare;  

 - vecinătăţile.  

Există documente 

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:  

 - concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  

 - particularităţi tactice de intervenţie pentru:  

 • evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;  

 • localizarea şi lichidarea incendiilor;  

 • protecţia personalului de intervenţie;  

 • protecţia vecinătăţilor;  

 • înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.  

      În caz de incendiu, intervenţia se va desfăşura fără dificultăţi datorită amplasării şcolii, căminului, cantinei în zone accesibile (străzi largi 

principale, în apropierea Unităţii de Pompieri , aproximativ 2 km) si datorită existenţei surselor de apă şi hidranţilor cu alimentare de la reţeaua 

şcolii şi de pe stradă (Alexandru cel Bun, Tipografiei, S. Isopescu). 

    Evacuarea persoanelor se poate face relativ repede:  

În şcoală nr. maxim de persoane este de aproximativ 550 de persoane dimineaţa iar după amiază aproximativ 250.  

În cămin şi cantină nr. de persoane este de aproximativ 10 -20 de persoane dimineaţa iar după amiaza şi noaptea aproximativ  80. 

În fiecare corp de clădire există 2 căi de evacuare, scările nu sunt blocate şi sunt în permanenţă accesibile; 

Corpul de clădire al şcolii are personal de pază pe toată  durata zilei când în incintă se desfăşoară activităţi, iar noaptea este supravegheată 

video. 

Căminul şi cantina au in permanenţă personal de pază care poate alerta în caz de pericol. 

  



4.Forţe de intervenţie în caz de incendiu:  

- serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare); - nu este cazul  

- servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul 

sau alte mijloace de alarmare şi alertare); - nu este cazul  

- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);- 

Suceava , 2km, str. Universităţii şi str. Alexandru cel Bun 

- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (de exemplu, ambulanţa);  ISU Suceava  tel.112 

 

5.Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:  

- reţele de alimentare cu apă: ale oraşului  

 • debite;- conform normelor de funcţionare  

 • presiuni; ;- conform normelor de funcţionare 

 • amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii; 50 de m faţă de şcoală ( nu este reabilitat) 

- alte surse artificiale sau naturale de apă: - nu este cazul   

 • felul şi capacitatea acestora;  

 • platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.  

      Alimentarea cu apă a obiectivelor se face de la reţeaua de alimentare a oraşului, debitele şi presiunile sunt dimensionate pr in proiectare 

pentru a face faţă şi situaţiilor de urgenţă.  

       În şcoală, cămin , cantină sunt amplasaţi hidranţi interiori şi hidrant exterior (50 de m faţă de şcoală). Sunt necesare fonduri pentru 

reabilitare.  

 

Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:  

 - destinaţia spaţiilor (încăperilor);  

 - suprafaţa construită şi aria desfăşurată;  

 - regimul de înălţime (numărul de niveluri); 1- şcoală: S+P+2E; 2 cămin: P+2E; cantină: P 

 - numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total; scoală : 800 persoane/zi;  ateliere: 50 persoane / zi; cămin 100 

persoane/zi  

 - căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie; - există documente  

 - natura materialelor şi a elementelor de construcţii; beton +zidărie 

 - nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate;-  risc mic de incendiu 

 - instalaţiile utilitare aferente;  



Scoală: apa+canal+curent electric 

Ateliere : curent electric 

Cămin : canal+apa +curent electric  

Cantină: apa+canal +curent electric +gaz metan 

 - instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată; hidranţi +stingătoare  

 - dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.  

 

Şcoală : P+2E = 2992,86mp (997,62mpx3= 2992,86mp) 

P – 7 săli de clasă 

E1 – 9 săli de clasă 

E2 – 9săli de clasă 

Ateliere: 1659,92mp  

Cămin : 1939,08mp (648,38x3 = 1939,08mp) 

Bibliotecă +arhivă+ depozit carte - parter 

10 dormitoare/ nivel (E1 +E2) 

Cantină: S+P 418,57mpx2 = 837,14mp 

  Servirea mesei 

 

 

Intocmit, 

Director adjunct.ing. Cristina Hapenciuc 

  



 
Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu 
 

Nr.

crt 

Data şi ora 

aplicaţiei 

Felul aplicaţiei Sectorul de 

activitate 

Organizator  Observaţi 

AN ŞCOLAR 2012 -2013 

1. 25.09.2013 Exerciţiu de evacuare  din 

clădire a personalului 

didactic şi a elevilor din 

schimbul de dimineaţă. 

Învăţământ  

Corp clădire 

şcoală 

ISU –Suceava 

Insp. PLT.ADJ. 

Roşu Alexandru 

Proces verbal  

nr.1324950/25.09

.2012 

2. .06.2013 

ora 10 

Exerciţiu de evacuare din 

clădire a personalului 

didactic şi a elevilor din 

schimbul de dimineaţă. 

Învăţământ Dir.adj. C. Hapenciuc 

 

Ing. A. Şovea 

Proces - verbal 

AN ŞCOLAR 2013 -2014 

1 22.10.2013 

23.10.2013 

Exerciţii de evacuare in 

cazul producerii unui 

cutremur de pământ 

Învăţământ Dir.adj. C. 

Hapenciuc 

 

Ing. A. Şovea 

S-au trimis 

rapoarte in format 

electronic  către 

ISU.  

2 27.11.2013 Exerciţiu de evacuare  din 

clădire a personalului 

didactic şi a elevilor din 

schimbul de dimineaţă. 

Învăţământ  

Corp clădire 

şcoală 

ISU –SV 

Plt. Aioanei A.  

Plt. Burlui M. 

Proces verbal de 

control 

/27.11.2013 

3. 15.12.2013 Exerciţiu de evacuare din 

clădire a personalului 

didactic şi a elevilor din 

schimbul de dimineaţă 

Învăţământ Dir.adj. C. 

Hapenciuc 

 

Ing. A. Şovea 

La exerciţiu au 

participat. 395 de 

elevi si personal 

didactic, personal 

didactic auxiliar şi 

nedidactic,  

Exerciţiu de 

evacuare a început 

la ora 10
30 

, la 10
37 

toţi elevii erau la 

locul de adunare. 

4 7.02.2014 Exerciţiu de evacuare  din 

clădire a întregului 

personal (elevi, studenţi, 

personal de serviciu) 

Corp clădire 

cămin + 

cantină 

Dir.adj. C. 

Hapenciuc 

 

Ing. A. Şovea 

 

Intocmit, 



 Ing.Angela Şovea 

 
Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

Lista substanţelor chimice existente în laboratorul de chimie , în anul şcolar 2013- 

2014 

Nr. Substanţa chimică Cantitate 

1. Acetat de amoniu 0,500 

2. Acetat de cupru 0,500 

3. Acetat de etil 0,500 

4. Acetat de potasiu 0,600 

5. Acetat de sodiu 0,700 

6. Acetonă 0,250 

7. Acid acetic glacial 1,500 

8. Acid ascorbic 25 gr. 

9. Acid azotic 1,000 

10. Acid baric 0,500 

11. Acid citric 0,500 

12. Acid clorhidric 0,400 

13. Acid formic 1,500 

14. Acid oxalic 0,600 

15. Acid percloric 0,700 

16. Acid solicilic 0,300 

17. Acid succinic 0,300 

18. Acid sulfuric 2,000 

19. Alaun de amoniu 0,600 

20. Alaun de potasiu 0,600 

21. Albastru de bromfenol 7 gr. 

22. Albastru de bromtinol 7 gr. 

23. Albastru de metilen 5 gr. 

24. Alcool etilic 1,500 

25. Alcool izoamilic 0,500 

26. Alcool izopropilic 0,500 

27. Amoniac 1,400 

28. Azotat de amoniu 0,700 

29. Azotat de argint 7 fiole 

30. Azotat de potasiu 0,500 

31. Azotat de sodiu 0,500 



32. Azotit de sodiu 0,700 

33. Bicarbonat de amoniu 0,700 

34. Bicarbonat de sodiu 0,500 

35. Bicromat de amoniu 0,600 

36. Bicromat de potasiu 0,600 

37. Bromură de potasiu 0,150 

38. Carbonat de calciu 0,500 

39. Carbonat de potasiu 0,500 

40. Carbonat de sodiu 0,500 

41. Ciclohexon 0,600 

42. Cloroform 1,500 

43. Clorură cuprică 0,500 

44. Clorură de aluminiu 0,500 

45. Clorură de amoniu 0,600 

46. Clorură de calciu 0,500 

47. Clorură de magneziu 0,500 

48. Clorură de metilen 0,500 

49. Clorură de potasiu 0,500 

50. Clorură ferică 0,250 

51. Clorură mercurică 0,200 

52. Cromat de potasiu 0,700 

53. Fenol tehnic 0,600 

54. Fenolftaleina 20 gr. 

55. Fericianură de potasiu 0,700 

56. Ferocianură de potasiu 1,000 

57. Fluoresceina 10 g 

58. Formaldehidă 0,500 

59. Fuxina bazica  0 g. 

60. Cristal violet 0 g 

61. Glicerină 0,700 

62. Hidroxid de potasiu 1,000 

63. Hidroxid de sodiu 1,000 

64. Indigo carmin 15 g 

65. Iodură de potasiu 0,200 

66. Iodură de sodiu 0,500 

67. Metilorange 150 g 

68. Murexid 50 g 

69. Naftilamina 100 g 

70. Otalat de potasiu 0,500 

71. Oxid de plumb 0,500 

72. Acid pirogalic 0,250 

73. Permanganat de potasiu 50 gr. 

 Permanganat de potasiu - soluţie 0,500 

74. Reactiv Benedict 0,500 

75. Reactiv Nessler 0,500 

76. Sulfat de amoniu 0,500 



77. Sulfat de cupru 0,500 

78. Sulfat de potasiu 0,700 

79. Sulfat de sodiu 0,600 

80. Sulfat feros 0,700 

81. Toluen 0,800 

82. Uree 0,600 

83. Verde de bromcrezol 0 

84. Sodiu  metalic 150 g 

 

  



Loc de depozitare  a substanţelor clasificate drept periculoase 

 

1. Nişă   :  

-  Acid acetic glacial 

- Acid ascorbic 

- Acid azotic 

- Acid baric 

- Acid citric 

- Acid clorhidric 

- Acid formic 

- Acid oxalic 

- Acid percloric 

- Acid solicilic 

- Acid succinic 

- Acid sulfuric 

- Amoniac 

- Cloroform 

- Fenol tehnic 

- Acid pirogalic 

- Permanganat de potasiu 

- Toluen 

- Sodiu  metalic 

 

2. Dulapuri securizate din depozitul laboratorului: 

  

- restul substanţelor 

 

Întocmit:  

Laborant, Adriana Simioniuc 

  



 

 
Aprobat, 

Director, Prof. Amalia Popescu 

 

Graficele de întreţinere, verificare şi reparaţii, conform instrucţiunilor 

producătorului/furnizorului,  pentru diferite categorii de aparate, utilaje, 

sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz 

de incendiu. 
 
Nr.crt Tipul instalaţiei  Data ultimei verificări /reparaţii Cine a efectuat 

verificarea/ 

reparaţia  

Termen de 

garanţie  

1. Stingătoare    .09.2013 SC. AVANTEC - 

SRL SUCEAVA 

2012 -2015 

   

   

   

   

   

   

2 Hidranţi  10.2012   

   

   

   

   

   

   

3 Instalaţii 

paratrăsnet  

 05.2013   

   

   

   

   

   

   

4 Detector  gaze  06.2013   

   

   

   

   

   

   

 

 


