
COLEGIUL NATIONAL SFANTUL SAVA   

STR. G-RAL BERTHELOT, NR. 23,SECTOR 1  
  

  

PLAN  DE  ALARMARE SI  EVACUARE  
 În vigoare 2021-2022 

 

 Capitolul 1:  

1.1 Instructiuni privind comportamentul de urmat  în cazul în care este necesară 

evacuarea :  

Instrucţiunile sunt amplasate în salile de clasa, culoarele scolii, casa scării în 

apropierea intrării în şcoală sau lângă stingătoare (culoarea şi textul nu trebuie 

schimbate);  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INCENDIU  

  

  

Comportament în caz de incendiu  

Păstraţi-vă calmul  

      

    Telefon pompieri nr. 112  

1. Anunţaţi incendiul    

  

CINE anunţă?            CROCNAN ELENA  

  

 
  

CE s-a întâmplat?    TIPUL INCIDENTULUI  

  

UNDE s-a întâmplat?   NIVELUL AFECTAT  

  

      

    Salvaţi persoanele aflate în pericol :   

2.Evacuarea în siguranţă     

Colegii aflati in dificultate  

  

  Urmaţi căile de evacuare marcate :de pe holuri si 

scarile de evacuare   din clase,  

  

  

Fiţi atenţi la indicatoare  

  

      

   

3. Stingeţi incendiul Utilizaţi stingătoarele : amplasete pe holurile  

   fiecarui nivel  

    

  

  

  
  

 

 
  
  
  
  



INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPORTAMENTUL IN CAZ DE 

INCENDIU DIN SALILE DE CLASA  
  

  

Comportament în caz de incendiu  

Păstraţi-vă calmul  

      

    Telefon pompieri nr. 112  

1. Anunţaţi incendiul   

Directorului scolii, 
 
 

 sau administratorului CINE anunţă?     PROFESORUL SAU UN ELEV  

 
  

CE s-a întâmplat?    TIPUL INCIDENTULUI  

  

UNDE s-a întâmplat?   NIVELUL AFECTAT  

  

      

    Salvaţi persoanele aflate în pericol :   

2.Evacuarea în siguranţă     

 Colegii aflati in dificultate  

Sub supravegherea 
 
 

profesorului din clasa   Urmaţi căile de evacuare marcate :pe holuri si scarile de evacuare 

  din clase, de  

  

  

Fiţi atenţi la indicatoare  

  

      

   

3. Stingeţi incendiul Utilizaţi stingătoarele : amplasate pe holurile  

   fiecarui nivel  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1.2    Marcarea căilor de salvare şi de evacuare în caz de urgenţă  
  

  

SIMBOLURI PENTRU DIFERITE MARCAJE  

Marcaj cale de evacuare   în 

caz de urgenţă  Marcaj cale de evacuare stânga-dreapta  

Marcaj cale de evacuare urcare    Marcaj acces  

Marcaj cale de evacuare coborâre   Direcţie de evacuare   Punct sanitar  

Hidrant  Stingător  Marcaj direcţie hidrant  Marcaj stingător  



  

                                                      
                                              LOC DE ADUNARE  

  

CURTEA INTERIOARA A SCOLII, TERENUL DE SPORT  

  

Marcajele vor amplasate vizibil, elevii si personalul scolii, didactic si 

administrativ trebuie sa cunoasca traseele optime de deplasare cu grad maxim de 

securitate pana la locul indicat din curtea scolii.  

In functie de locul si amploarea incediului vor fi indicate traseele pe care urmeaza 

sa se deplaseze grupurile de elevi si personalul scolii.  
  

Capitolul 2:  
   

 2.1. Reguli specifice de prevenire a incendiilor Verificarea 

starii instalatiilor electrice.   

Depozitarea corecta a materialelor inflamabile (hartie, lemn, etc.) si interzicerea 

folosirii focului deschis sau a surselor de caldura. Interzicerea fumatului cu 

exceptia spatiilor special amenajate cu respectarea legii.  
  

 2.2 Scenarii de incendiu  



Marcajele vor fi amplasate vizibil, elevii si personalul scolii, didactic si 

administrativ trebuie sa cunoasca traseele optime de deplasare cu grad maxim de 

securitate pana la locul indicat din curtea scolii.  

In functie de locul si amploarea incediului va fi urmat traseul indicat.  

Vor fi organizate actiuni de simulare a activitatii, a modului de actiune si 

verificarea responsabilitatilor  elevilor si personalului scolii in caz de incendiu.  

  

2.3 Căi de evacuare şi salvare  

Culoarele de acces si scarile (3) de evacuare spre curtea interioara a scolii (terenul 

de sport)  
   

2.4 Sisteme de alarmare şi echipamente de stingere a incendiilor Soneria 

de alarmare, alarmarea verbala de catre profesorul de servici sau personalul 

administrativ de la fiecare nivel.  

Echipamentele de stingere care vor fi folosite sunt: stingatoarele amplasate pe 

holuri si gurile hidrant.   
  

2.5 Reguli speciale de comportament în caz de incendiu:  

Prioritatea absoluta in caz de incendiu este evacuarea in siguranta a tuturor 

persoanelor si apoi luarea unor masuri de izolare si stingere a incendiului si 

evacuarea sau protejarea bunurilor materiale.  
    

2.6 Anunţarea incendiului :  

PERSOANA DE PRIM CONTACT : Directorul scolii, sau profesorul de serviciu 

va fi anuntat urgent de existenta, sau pericolul de declansare a unui incendiu, care 

la randul sau va anunta la telefon 112, incidentul, furnizand informatii despre 

incendiu : locul declansarii, natura lui, suprafata afectata etc.  
    

2.7 Semnale de alarmare şi indicaţii :  

Soneria de alarma va fi declansata de urgenta, iar elevii insotiti de profesori si 

indrumati de personalul de serviciu va fi evacuat.  
    
  
  

2.8 Evacuarea în siguranţă   

Deplasarea in timpul evacuarii se va face in siguranta si pe cat posipil rapid fara a 

creea panica. Locul de adunare (CURTEA INTERIOARA A SCOLII, TERENUL 

DE SPORT) trebuie sa asigure siguranta elevilor si a personalului si sa nu 

stanjeneasca interventia eficienta si rapida a pompierilor. Grupele de elevi se vor 

deplasa compact, profesorul va verifica ca toti elevii sa fie evacuati. La locul de 

adunare elevii trebuie sa fie protejati de intoxicatia cu fun, accidente determinate 



de caderea unor materiale sau accidente rezultate de manevrarea masinilor sau 

utilajelor pompierilor de stingere a incendiilor.  
  

  2.9 Stingerea incendiului :  

Primele masuri pentru stingerea incendiului dupa evacuarea elevilor si 

personalului, pana la venirea pompierilor sunt : intreruperea circuitelor electrice 

sau a altor surse de foc (gaze, substante inflamabile, etc.) , utilizarea stingatoarelor, 

hidrantilor, sau a altor surse de apa. Masurile de stingerea incendiului vor fi luate 

de personalul didactic, administrativ sau elevii special instruiti si fara a fi pusi in 

pericol.  
  

Capitolul 3  
  

Obligatiile specifice si atributiile speciale ale personalului :  

Directorul scolii are obligatia sa emita o serie de decizii de autoritate care sa previna 

si sa asigure interventia si actiunea eficienta in cazul unui incendiu, cu sarcini 

speciale pentru intregul personal didactic si administrativ.  

In caz de urgenta principala obligatie a personalului didactic si administrativ 

este evacuarea in siguranta si in totalitate a elevilor.  

Directorul scolii in colaborare cu persoana responsabila cu protectia contra 

incendiilor va elabora planuri de evacuare si alarmare si va supraveghea 

desfasurarea sistematica a exercitiilor de alarmare si evacuare.  

Personalul admnistrativ va fi instruit in legatura cu masurile de prevenire si stingere 

a incendiilor, intreruperea alimentarii cu electricitate, gaze si asigurarii alimentarii 

cu apa si accesul la sursele de alimentare cu apa.  
  
  

Director,  
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 Director,              Responsabil P.C.I.,  

              
  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

 
  



OBLIGATIILE PROFESORULUI DE LA CLASA  
  

1. La auzul alarmei sau in momentul in care este anuntat, intreprinde toate 

masurile pentru evacuarea in ordine si deplina siguranta a elevilor in curtea 

scolii.  

2. Organizeaza colectivul clasei unde preda pentru evacuarea in conditii de 

siguranta, respectand indicatoarele de deplasare spre curtea scolii pe traseul 

cel mai scurt sau cel indicat de personalul didactic sau administrativ al scolii.  

3. Se asigura ca toti elevii au parasit in siguranta sala de clasa supraveghind 

grupul de elevi evitand aglomeratia si panica generata de un eventual 

eveniment (incendiu, cutremur, etc.).  

4. Cu ajutorul elevilor asigura deplasarea celor care au dificultati de deplasare.  

5. Anunta telefonic sau prin personalul scolii directorul sau profesorul de 

serviciu despre incendiu sau focarul de incendiu, locul, stadiul, sau posibilul 

pericol pe care l-au sesizat.  

6. Anunta conducerea scolii si indruma spre punctul sanitar de acordare a 

primului ajutor persoanele cu probleme.  

7. Supravegheaza grupul de elevi pe toata perioada de alarmare si se asigura ca 

starea de sanatate a acestora este buna.  

8. Intervine cu autoritate pentru mentinerea starii de disciplina a grupului de 

elevi, respecta intocmai indicatiile personalului scolii si NU intreprinde actiuni 

care contravin dispozitiilor primite, care ar pune in pericol elevii, pana la 

evacuarea intregului grup in siguranta.  

9. Furnizeaza informatii cu rapiditate in legatura cu eventualele pericole pe care 

le observa personalului scolii.  

10. Decupleaza aparatura electrica din prize .  
  

NOTA :  

1. Profesorii diriginti au obligatia sa efectueze in perioada 28.02 –  

8.03.2013, un exercitiu de evacuare a clasei, in ora de dirigentie.  

2. Profesorii diriginti vor prezenta si discuta in ora de dirigentie, care sunt 

obligatiile elevilor in cazul unei situatii de urgenta. Se vor incheia 

procese verbale cu semnaturile elevilor.  

  
  



  

OBLIGATIILE ELEVILOR IN CAZ DE INCENDIU SAU ALTA 

CALAMITATE  
  

1. La declansarea alarmei de incendiu sau alta calamitate, elevii vor respecta 

intocmai dispozitiile cadrului didactic care se afla in clasa.  

2. Se vor deplasa in ordine si fara a genera panica, pe traseul precizat de cadrul 

didactic. Deplasarea se va realiza in ritm alert , dar fara a alerga si fara a genera 

dezordine.  

3. Elevii NU vor lua cu ei bagaje voluminoase, sau care ar impiedica deplasarea 

rapida.  

4. La indicatiile cadrului didactic vor indeplini diverse sarcini (ajutor acordat unor 

colegi aflati in dificultate, degajarea cailor de deplasare, etc.), fara a se pune 

in pericol.  

5. Vor comunica cadrului didactic eventualele pericole pe care le sesizeaza, fara 

a intreprinde vreo actiune din proprie initiativa.  

6. Se vor deplasa grupat, pana in curtea scolii, in locul precizat de cadrul didactic 

si nu vor parasi zona fara aprobarea acestuia.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



OBLIGATIILE PERSONALULUI ADMINISTRATIV IN CAZ DE 

INCENDIU SAU ALTA CALAMITATE  
  

1. Vor transmite informatiile utile cadrelor didactice si/sau conducerii 

scolii.  

2. Vor supraveghea si indruma deplasarea grupurilor de elevi si vor facilita 

aceasta actiune.  

3. Vor utiliza mijloacele de stingere a incendiilor amplasate la fiecare nivel, 

pentru a limita sau lichida focarele de incendiu, sau alte pericole.  

4. Vor intrerupe alimentarea cu energie electrica sau gaz, pentru limitarea, 

extinderea sau lichidarea focarului de incendiu.  

5. Dupa sosirea fortelor de interventie specializate (pompieri, politie, etc.) 

, sau in cazul in care integritatea corporala le este pusa in pericol, dar 

NU inainte de evacuarea elevilor, vor parasi incinta cladirii scolii.  

6. Vor colabora pentru evacuarea elevilor si stingerea sau limitarea 

incendiului cu angajatii firmei de paza.  

7. Fochistii vor intrerupe alimentarea cu gaze sau electricitate, dupa caz si 

in colaborare cu angajatii firmei de paza si personalul de curatenie, vor 

ajuta si indruma evacuarea elevilor.  

8. Personalul de paza de la poarta institutiei va intrerupe alimentarea 

generala cu gaz a scolii si va anunta cu rapiditate fortele specializate de 

interventie (pompieri, politie, firma de paza, etc.).  

9. Intregul personalul administrativ si de paza va fi instruit in legatura cu 

sarcinile ce le revin in situatiile de urgenta, cu subordonarea activitatii 

lor in situatiile exceptionale aparute, cu modul de actiune si evacuare a 

scolii (utilizarea stingatoarelor, hidrantilor, etc.).  

10. Personalul administrativ trebuie sa cunoasca modul de comunicare 

(seful direct: administrator, sef de tura, etc.) si actiune (forma de 

colaborare) in situatiile exceptionale determinate de incendiu sau alta 

calamitate.   


