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INFORMARE
privind modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ
preuniversitar în anul 2015 – 2016. Măsuri întreprinse de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara
pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă în şcoli

Pentru anul şcolar 2015-2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”
al Judeţului Hunedoara a stabilit următoarele măsuri pentru creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ:
-

desfăşurarea de controale de prevenire conform O.M.A.I. nr. 89/2013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţilor de
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi structurile subordonate;

-

organizarea şi desfăşurarea de instruiri, lecţii deschise şi exerciţii de evacuare care au ca scop
reducerea numărului de victime la incendii din rândul copiilor, creşterea nivelului de siguranţă
a copiilor, asigurarea pregătirii unitare a elevilor şi a întregului personal, pentru formarea unui
comportament adecvat în cazul producerii unei situaţii de urgenţă generată de tipuri de risc
(incendiu, cutremur).

-

desfăşurarea unei convocări cu directorii unităţilor de învăţământ din Judeţul Hunedoara, în
conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 19/2015 privind aprobarea Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2015

-

derularea, în cadrul unităţilor de învăţământ, a campaniilor naţionale iniţiate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, Campania Naţională de Informare şi Sensibilizare „Vreau
să fiu voluntar”, campaniile naţionale de informare preventivă derulate în parteneriat cu E-on
România: „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, campania „R.I.S.C. – Renunţă. Improvizaţiile
sunt catastrofale”, „R.I.S.C. – Siguranţa NU este un joc de noroc” şi campania „Nu tremur la
cutremur”.
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-

desfăşurarea de activităţi de genul ziua porţilor deschise şi puncte mobile de informare
preventivă cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, Zilei internaţionale pentru
reducerea riscului dezastrelor naturale, Zilei Informării Preventive şi Luna Prevenirii
Incendiilor.

-

elaborarea de materiale educative – preventive, specifice unităţilor de învăţământ.
Astfel, în primele 3 luni ale anului şcolar 2015-2016 s-au desfăşurat acţiuni pentru prevenirea

situaţiilor de urgenţă la unităţi de învăţământ sau care vizează creşterea nivelului de siguranţă a
copiilor, conform grilei anexate:
ACŢIUNI PREVENTIVE
1. Forţe participante la activităţi preventive (nr. inspectori)

TOTAL
19

2. Controale de prevenire la unităţi de învăţământ
- Număr controale de prevenire

27

- Număr deficienţe constatate

112

- Număr deficienţe înlăturate

57

- Număr avertismente

41

- Număr amenzi

4

- Cuantum amenzi

22.500

3. Alte activităţi desfăşurate pe timpul controalelor
3.1. Număr exerciţii evacuare

31

3.2. Număr instruiri

30

3.3. Număr lecţii deschise

13

3.4. Participanţi la exerciţii şi instruiri

3.112

4. Activităţi de informare preventivă
- Instruire directori unităţi învăţământ

1

- Activităţi gen ziua porţilor deschise

1

- Participanţi la activităţi gen ziua porţilor deschise

901

- Număr difuzări spot video campania F.O.C. – Flăcările Omoară Copii

8

- Număr difuzări spot video campania R.I.S.C. – Siguranţa nu e un joc de
noroc
- Număr difuzări spot video campania „Nu tremur la cutremur”

12
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Total cădiri ale
Total
unităţilor
Şcoli
şcolare din
Judeţul
Hunedoar
Judeţul
a
Hunedoara
582

287

Numărul clădirilor
care nu necesită
obţinerea autorizaţiei
de securitate la
incendiu conf. Legii
307/2006, Art.30,
alin.1
519

Numărul
clădirilor care au
autorizaţie de
securitate la
incendiu conf.
Legii 307/2006,
Art.30, alin.1
55

Numărul clădirilor
care nu au
autorizaţie de
securitate la
incendiu conf. Legii
307/2006, Art.30,
alin.1
8

DEMERSURI ÎN VEDEREA OBȚINERII
AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA
INCENDIU

Nr.
crt.

UNITĂŢI NEAUTORIZATE DE
CĂTRE ISU HUNEDOARA

1

SEDIUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR
ŞI CASA CORPULUI DIDACTIC

depusă documentaţie la ISU Hunedoara

2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM
STANCA" PETROSANI

în curs de autorizare

3

LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR "
DEVA

4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "I.BUTEANU"
BUCES

5

ŞCOALA PRIMARĂ GLODGHILESTI,
COM. BURJUC

6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CALAN

7

ŞCOALA PRIMARĂ BATIZ

8

COLEGIUL NATIONAL PEDAGIGIC
"REGINA MARIA" DEVA

a fost respinsă documentaţia depusă la ISU
pentru autorizare, se lucrează la completarea
documentaţiei
nu s-a intrat în posesia documentaţiei care a stat
la baza execuţiei lucrărilor de către Primăria
Buceş
nu s-a intrat în posesia documentaţiei care a stat
la baza execuţiei lucrărilor de către Primăria
Burjuc
nu s-a intrat în posesia documentaţiei care a stat
la baza execuţiei lucrărilor de către Primăria
Călan, autorizaţia de construire s-a eliberat fără
solicitarea avizului ISU
nu s-a intrat în posesia documentaţiei care a stat
la baza execuției lucrărilor de către Primăria
Călan, autorizația de construire s-a eliberat fără
solicitarea avizului ISU
a fost respinsă documentația depusă la ISU
pentru autorizare, se lucrează la completarea
documentației, nu se găsește la primărie
documentația avizată în original

INSPECTOR ŞEF
Lt. col.
DEMEAN Viorel
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