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1. Elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizuirea ediției procedurii de lucru: 

OPERAȚIUNEA RESPONSABILI DATA SEMNĂTURA AUTORIZATĂ 

ELABORATĂ Comisia de prevenire a situațiilor de urgență 20.10.2013  

VERIFICATĂ Comisia de evaluare și asigurare a calității 7.11.2013  

APROBATĂ Consiliul de Administrație 22.11.2013  

REVIZUITĂ Comisia de prevenire a situațiilor de urgență 1.10.2015  

 

2. Situația ediției sau a reviziilor procedurii de lucru: 

Ediția Componenta revizuită Modalitatea de revizuire Data de la care se aplică prevederile 

ediției/reviziei procedurii 

1 12. Modificare conținut 6.11.2015 

 

3. Grupul țintă căruia i se difuzează ediția procedurii de lucru sau a reviziilor acesteia: 

Scopul Compartiment Funcții Nume și prenume Dată Semnătură 

Avizare C.P.  

C.E.A.C 

Secretar Prof. Cristina Istrate 5.11.2015  

Președinte Prof. Mirela Bozbici 5.11.2015  

Aprobare Conducere Director Prof. Andrei-Igor Manovici 5.11.2015  

Aplicare 
Cadre didactice Diriginți Diriginți 

6.11.2015 
 

Beneficiari direcți Elevi Elevi  

 

4. Scopul procedurii: 

Prezenta procedură reglementează funcționarea Comisiei tehnice de prevenire a situațiilor de urgență 

(denumită în continuare C.T.P.S.U.) în cadrul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

 

5. Obiectul procedurii: 

Prevederile procedurii se aplică elevilor și angajaților din cadrul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu în 

vederea prevenirii unor situații de urgență și a modului de comportament în cazul apariției unei Situații 

de urgență (incendiu, cutremur, inundații, calamitate, ș.a.) în cadrul unității, precum și modul de 

colaborare cu celelalte instituții într-o astfel de situație. 

 

6. Domeniul de aplicare al procedurii 

Prezenta procedură se aplică la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu și este dusă la îndeplinire 

de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevii unității. 
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7. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

 Legea cu privire la protecția civilă nr. 481/2004; 

 Legea cu privire la apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006 

 O.M.E.C. nr. 3946 din 01.06.2001 privitoare la normele de prevenire și stingere a incendiilor 

specifice unităților cu profil învățământ și educație; 

 O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la construcții și instalații aferente; 

 O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

 Sistemul – cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a 

personalului didactic în județul Vrancea a M.A.I. nr. 11383 din 6.09.2012; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

8. Atribuțiile conducerii unității de învățământ 

a) Stabilește atribuțiile profesorilor și a celorlalți angajați ai unității care constituie C.T.P.S.U. . 

b) Instruiește personalul didactic al unității în vederea cunoașterii prevederilor prezentei 

proceduri. 

c) Informează elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora despre obligativitatea 

respectării reglementările interne privind prevenirea și comportamentul în situații de 

urgență.  

d) Informează părinții sau reprezentanții legali ai elevilor în cazul abaterii elevilor de la 

reglementările prezentei proceduri.  

e) Asigură existența procedurii privind funcționarea C.T.P.S.U. . 

9. Atribuțiile membrilor comisiei 

a) Intocmește prezenta procedură. 

b) Actualizează legislația în vigoare și documentele comisiei. 

c) Elaborează planul tactic de evacuare în caz de situație de urgență. 

d) Asigură sistemele de alarmare, ghidare și intervenție în cazul unei situații de urgență. 

e) Stabilește responsabilitățile fiecărui membru, precum și a celorlalți angajați din cadrul 

unității în cazul apariției unei situații de urgență. 

f) Colaborează cu celelalte instituții abilitate în cazul simularilor sau a unei situații reale de 

urgență. 

g) Stabilește un grafic periodic de simulări de situații de urgență. 
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h) Instruiește periodic  personalul unității și elevii privind prevenirea și comportamentul în 

cazul unei situații de urgență. 

i) Verifică insușirea reglementărilor în vigoare cu privire la prevenirea și comportamentul în 

cazul unei situații de urgență. 

j) Verifică periodic instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare, și 

stingere a incendiilor. 

k) Afișează la loc vizibil planul de evacuare în cazul unei situații de urgență. 

 

10. Atribuțiile personalului didactic 

a) Orice cadru didactic are obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile prezentei 

proceduri. 

b) Toate cadrele didactice cu funcția de profesor diriginte au obligația de a instrui elevii și 

părinții/reprezentanții legali ai acestora în cadrul orelor de dirigenție/întrunirilor periodice cu 

părinții cu privire la reglementările prezentei proceduri și a normelor de prevenire și 

comportament în cazul unei situații de urgență, consemnându-se instructajul în procesul 

verbal specific, cu înregistrarea acestuia în registrul de intare-ieșire al unității și predării 

către responsabilul C.T.P.S.U. . 

c) Orice cadru didactic și elevii obligația de a supraveghea în timpul activității la clasă 

respectarea prezentei proceduri și a normelor de prevenire și comportament în cazul unei 

situații de urgență. 

d) Orice cadru didactic, personalul unității și elevii au obligația de a informa imediat un 

membru al comisiei despre orice situație de încălcare a normelor de prevenire și 

comportament în cazul unei situații de urgență. 

e) Orice angajat al unității are obligația de a alarma prin intermediul soneriei conform codurilor 

stabilite de către comisie de apariția unei situații de urgență. 

f) Dreptul de a alerta instituțiile de intervenție la seviciul 112 în cazul apariției unei situații de 

urgență apartine în ordine și în funcție de prezența în unitate și, respectiv, luarea la 

cunoștință imediat : directorului unității, membrilor comisiei, oricarui alt angajat al unității 

cu asumarea răspunderii în cazul declanșării unei alarme false. 

g) Nerespectarea prezentei proceduri constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează 

conform prevederilor Legii Educației Naționale 1/2011, ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale Regulamentului Intern , precum 

și a celorlalte acte normative în vigoare. 
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11. Atribuțiile elevilor 

a) Să cunoască și să respecte prevederile prezentei proceduri și a reglementărilor privind 

prevenirea și comportamentul în cazul unei situații de urgență; 

b) În calitate de elev de serviciu va verifica respectarea prezentei proceduri și respectarea 

normelor de prevenire și comportament în situații de urgență; 

c) Elevii de serviciu au obligația de informa imediat profesorul de serviciu, un membru al 

C.T.P.S.U. sau orice alt angajat al unității în cazul apariției unei situații de urgență. 

d) Nerespectarea prezentei proceduri constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează 

conform prevederilor R.O.F.U.I.P. ale Regulamentului Intern, precum și a celorlalte acte 

normative în vigoare; 

 

12. Operațiunile presupuse de aplicarea procedurii 

(1) Constituirea C.T.P.S.U. 

a) De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri și la începutul fiecarui an didactic, odată 

cu emiterea deciziilor de catre directorul unității membrilor comisiei aceștia se vor întruni 

într-o ședință tehnică în care se vor stabili responsabilitățile individuale. 

b) Responsabilul C.T.P.S.U. împreună cu membri comisiei vor verifica documentația existentă în 

momentul constituirii comisiei și se va hotărî reactualizarea și, eventual, completarea 

acesteia, cu termene și responsabilități precizare nominal. 

(2) Funcționarea comisiei 

a) Membrii comisiei vor fi informați asupra responsabilităților și a sarcinilor concrete în cadrul 

comisiei. 

b) Angajații unității implicați direct în planul tactic de evacuare în cazul unei situații de urgență 

vor fi informați asupra modului de acțiune și a responsabilităților. 

c) La începutul fiecărui an didactic se va redacta un plan de acțiune pentru anul didactic în 

curs, un grafic de simulari ale unei situații de urgență precum și programul de instruire al 

elevilor și a angajaților unității. 

d) Responsabilul C.T.P.S.U. va verifica și, după caz, actualiza planul tactic de evacuare și va 

solicita avizarea acestuia de către forurile abilitate în cazul modificării. 

e) Periodic comisia va organiza acțiuni de verificare a intalațiilor de detectare, semnalizare, 

alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor. 

f) Periodic sau, după caz, în cazul sesizării unei defecțiuni la una dintre intalațiile de detectare, 

semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor comisia va solicita 
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conducerii unității contactarea unor firme autorizate în vederea verificării sau reparării 

acestora. 

g) Priodic se vor desfășura acțiuni de instruire ale membrilor comisiei, persoanelor angrenate 

în planul tactic de evacuare, angajaților unității și elevilor cu privire la normele de prevenire 

și comportament în cazul unei situații de urgență. 

h) Comisia va solicita sprijinul instituțiilor care intervin în situații de urgență pentru a fi ajutată 

în instruirea personalului unității și a elevilor și în cazul organizării unor simulări, pentru a 

creea un cadru cat mai apropiat de o situație reală. 

i) Conform unui grafic prestabilit se va testa cunoșterea prevederilor de prevenire și 

comportament în situații de urgență prin teste sau prin oraganizarea unor simulări de 

situație der urgență. 

j) Membri comisiei vor verifica permanent respectarea prezentei proceduri și a normelor de 

prevenire și comportament în situații de urgență și, dacă este cazul, vor solicita remedierea 

sau eventual sancționarea nerespectării acestora.  


