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RAPORT  

privind siguranţa în şcoli în anul 2017-2018, realizat în baza Planului teritorial comun 

de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar  

                         

În vederea îndeplinirii ac iunilor privind siguran a în şcoli în anul 2017-2018, în 
baza Planului teritorial comun de ac iune la nivelul jude ului Buz u pentru creşterea 
gradului de siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar, la nivelul 
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Neron Lupaşcu” al jude ului Buz u, au fost 
desf şurate urm toarele activit i:  

I. Pe linie operaţională 

Structurile profesioniste pentru situa ii de urgen  au acordat o aten ie deosebit  

pentru asigurarea managementului tipurilor de risc generatoare de situa ii de urgen  şi 
creşterea capacit ii de reac ie în situa ii de urgen  în unit ile de înv mânt.  

În acest sens, toate subunit ile de interven ie din subordinea inspectoratului au 

planificat şi executat în permanen  ac iuni de recunoaşteri asupra obiectivelor din 

categoria unit ilor de înv mânt.   
De la începutul anului de înv mânt şi pân  în prezent au fost executate 27 de 

misiuni de recunoaşteri, 66 activit i de educare şi instruire la obiectivele din categoria mai 

sus men ionat , ocazii cu care au fost actualizate datele necesare pentru eficientizarea 

posibilelor interven ii ca urmare a producerii unor situa ii de urgen . 
Pe timpul activit ilor respective, pentru testarea modului de ac iune al personalului 

din unit ile de înv mânt în cazul producerii unei situa ii de urgen , au fost executate 13 

exerci ii de interven ie. 

Monitorizarea şi adoptarea m surilor specifice pentru prevenirea producerii unor 
eventuale situa ii de risc pe timpul desf şur rii Examenului Na ional de Bacalaureat şi 
Evaluarea Na ional  2018.                
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II. Pe linia activităţii de prevenire 

Personalul Inspec iei de Prevenire, în baza planific rilor a organizat şi desf şurat 
urm toarele activit i specifice, astfel: 

- în perioada septembrie 2017 – iunie 2018 au fost executate 18 controale 

preventive, cu urm toarele rezultate: 
- deficien e constatate: 41; 

- deficien e remediate pe timpul controalelor: 7; 

- sanc iuni aplicate – 34, (avertismente). 

Pe timpul controalelor au fost desf şurate 29 de activităţi de prevenire, constând în 
inform rii, înfiin area sau complectarea cu materiale specifice a panourilor de informare şi 
exerci ii de interven ie şi evacuare în caz de incendiu sau cutremur (1436 participan i). 

La aceast  dat , în conformitate cu baza de date existent  la nivelul structurii cu 
atribu ii în domeniul aviz rii-autoriz rii din cadrul inspectoratului, cu privire la situa ia 
autoriz rii unit ilor de înv mânt existente în jude , situa ia se prezint  astfel: 

- exist  un num r de 153 unit i de înv mânt, cu 783 de cl diri, din care: 
- 145 de cl diri sunt neautorizate;  

- 112 de cl diri sunt autorizate;  

- 526 de cl diri nu necesit  autorizarea. 
În perioada analizat  au fost efectuate 70 controale la obiective de investi ii (unit i 

de învî mânt) în vederea emiterii autoriza iei de securitate la incendiu. Au fost emise un 

număr de 30 autorizaţii de securitate la incendiu, iar 40 solicit ri au fost respinse . 

III. Pe linia rezilienţei comunităţilor 

 Activit ile desf şurate în cadrul unit ilor de înv mânt au urm rit derularea unui 
num r cât mai variat de activit i de informare preventiv , un accent deosebit acordându-se 

însuşirii deprinderilor practice de evacuare în cazul producerii unei situa ii de urgen .   
 Cu ocazia activit ilor executate dar şi la solicitare, personalul a asigurat asisten  

de specialitate pentru organizarea şi desf şurarea activit ilor de preg tire în domeniul 
situa iilor de urgen . 

 Un accent deosebit a fost pus pe însuşirea teoretic  a regulilor şi m surilor de 
comportare în cazul producerii unei situa ii de urgen , pentru tipurile de risc specifice 
zonei, cât şi pe formarea deprinderilor practice necesare prin exercişii practic-

demonstrative.  

 Pentru anul de înv mânt 2017-2018, între Inspectoratului pentru Situa ii de 
Urgen  „Neron Lupaşcu” al jude ului Buz u şi unit ile de înv mânt, au fost încheiate 
22 parteneriate în baza c rora pe parcursul anului şcolar au fost desf şurate diferite 
activit i de informare preventiv  cu preşcolarii, elevii şi cadrele didactice din unit ile 
respective. 

 O aten ie sporit  s-a acordat, derul rii campaniei na ionale de informare şi educare 
“R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale”, “Nu tremur la cutremur” şi 
campaniei na ionale de informare şi sensibilizare “Vreau să fiu voluntar”. 
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 Cu prilejul desfasurarii acestor activitati au fost distribuite materiale documentare 

cu tematic  specific  (afişe, flyere, pliante) iar pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor 
practice necesare privind modul de comportare în cazul producerii unei situa ii de urgen , 
în unit ile de înv mânt au fost organizate şi  s-au desf şurat activit i practic-

demonstrative de preg tire a personalului (exerci ii de interven ie şi evacuare pe diferite 
tipuri de risc – incendiu, cutremur, inundatii, fenomene meteorologice periculoase). 

În parteneriat cu unit ile de înv mânt, cu prilejul derul rii programului 
educa ional, extraşcolar „Şcoala Altfel  - Să ştii mai multe, să fii mai bun! ”, cu ocazia 

anivers rii zilei de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului sau cu prilejul altor activit i 
desf şurate, s-a urm rit derularea unui num r cât mai variat de activit i de informare 
preventiv : vizite la subunit ile inspectoratului unde au fost organizate expozi ii cu 
tehnica de interven ie din dotare, exerci ii practic-demonstrative de alertare a personalului 

şi preg tirea acestuia pentru interven ie, prezentarea unor lec ii de informare preventiv  cu 
privire la tipurile de risc specifice jude ului, a regulilor şi m surilor ce trebuie însuşite şi 
aplicate pe timpul producerii unor situa ii de urgen , înfiin area unor puncte de informare 
preventiv , preg tirea  cercurilor şi echipajelor de elevi pentru participarea la concursurile 
cu tematic  de prevenire şi stingere a incendiilor  „Prietenii pompierilor”, respectiv cu 

tematic  de protec ie civil  „Cu viaţa mea, apăr viaţa”. 
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