
1/1                                                                            NESECRET 
   

 

Str. Bistriţei nr. 51, Buzău 120112, tel. 0238-721301;  

fax 0238-713973;  e-mail: isubuzau @yahoo.com;  web: www.isubuzau.ro 

 

                                             

                                                             

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       

                                                                                                                          

     

                                                                

                                                                   

RAPORT, 

privind siguranţa în şcoli în anul 2019-2020 

 

În vederea respectării măsurilor cuprinse în  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,portivit competenţelor, în anul şcolar2019-2020, Inspectoratul 

pentru situaţii de urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău a desfăşurat următoarele 

activităţi, după cum urmează: 

Pentru reducerea numărului de clădiri cu destinația de învățământ, care funcționează 

fără autorizație de securitate la incendiu, la nivelul Inspectoratului au fost luate următoarele 

măsuri: 

 analiza, la nivelul unităţii, a măsurilor posibil a fi luate în acest sens; 

 întâlnire de lucru între inspectorul şef al ISU Buzău şi inspectorul şcolar general al ISJ Buzău, 

cu participarea personalului de specialitate din cele două structuri; 

 informarea unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la documentele necesare emiterii 

autorizaţiei şi la necesităţile de echipare/dotare cu instalaţii şi materiale destinate apărării 

împotriva incendiilor; 

 planificarea şi executarea de controale tematice vizând obţinerea autorizaţiei de securitate la 

incendiu, cu sporirea exigenţei în aplicarea sancţiunilor contravenţionale; 
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 relaţionarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean cu privire la situaţia unităţilor şcolare fără 

autorizaţie de securitate la incendiu; 

 adoptarea unei maniere de lucru deschise în relaţia cu solicitanții; 

 analiza, în şedinţă de comandă, a măsurilor întreprinse şi a progresului înregistrat; 

În perioada supusă analizei, au fost primite şi soluţionate un număr de  118  solicitări de emitere 

avize/autorizaţii de securitate la incendiu şi protecţie civilă , respectiv de acordare a asistenţei tehnice de 

specialitate în domeniul reglementat, după cum urmează: 

 au fost emise un număr de 16 avize de securitate la incendiu, un număr de 14  solicitări fiind 

respinse; 

 au fost emise un număr de 13 autorizaţii  de securitate la incendiu, un număr de  24 solicitări fiind 

respinse; 

 au fost emise un număr de  6  puncte de vedere cu privire la neîncadrarea în prevederile legale ce 

stabilesc obligativitatea obţinerii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu/protecţie 

civilă, după caz; 

 a fost acordată asistenţă tehnică de specialitate , pentru un număr de  45  solicitări;  

 La data intocmirii prezentului raport , la nivelul judeţului Buzău, există 120 clădiri aparţinţinând unui 

număr de 66 unităţi şcolare pentru care este obligatorie solicitatea şi obţinerea autorizaţiei de securitate 

la incendiu. În perspectiva proiectelor de modificare a legislaţiei în vigoare aflate în curs de aprobare ( 

HGR571/2016-pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau 

autorizării privind securitatea la incendiu), estimăm că ulterior aprobării modificărilor legislative, 

pentru un număr de 22 clădiri(din cele 120) nu va mai fi obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate 

la incendiu. 

În vederea creşterii gradului de de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic, instituţia 

noastră a mai desfăşurat următoarele activităţi, după cum urmează: 

 

 - executarea de controale  tematice la obiective de învăţământ cuprinse în lista unităţior comunicată de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău care au organizat examene de evaluare naţională (Capacitate şi 

Bacalaureat) precum şi la unităţile de învăţământ aparţinând unităţilor administrativ teritoriale la care a 

fost executat control de fond. 

 au fost executate un număr de 29 controale, fiind constatate un număr de  65  deficienţe. Faţă de 

neregulile constatate au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale, din  care  62 avertismente şi  

3 amenzi în cuantum de 30.000lei. 

-au fost executate un număr de 3 exerciţii de evacuare şi 3 instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă la 

care au luat parte un număr de 33 participanţi; 



     - au fost executate un număr 6 exercitii ce vizeaza activităţi de pregătire privind intervenţia forţelor 

din cadrul serviciilor profesioniste în vederea limitării efectelor produse de situaţii de urgenţă la unităţi de 

învăţământ. 

-au fost desfăşurate un număr de 22 activităţi de informare preventivă la care au luat parte un număr de 

2174 persoane(elevi şi cadre didactice); 

-au fost diseminate mass-media scrisă/TV  un număr de 93 materiale ce vizează campaniile de informare 

desfăşurate de IGSU şi care privesc domeniul de interes; 

- a fost încheiat un număr de 23 parteneriate de colaborare cu unităţi de învăţământ privitoare la 

desfăşurarea în comun de activităţi ce privesc pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 

Cu deosebită stimă, 

(D)  I N S P E C T O R   Ş E F 

Colonel 

Valeriu ENACHE 

 

Se transmite prin e-mail 

deconcentrate@prefecturabuzau.ro 
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