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I. SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea securităţii elevilor , personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic în situaţii speciale (incendiu, cutremur, deteriorarea stării de 

sănătate a elevului, etc.). 

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Aceasta procedură se aplică întregului personal al şcolii, didactic şi nedidactic, precum şi tuturor 

elevilor din şcoală pentru a se elimina riscurile induse de apariţia situațiilor de urgenţă. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

Cadrele didactice prezente la clasa in momentul apariției situației de urgență, profesorul și elevii 

de serviciu, directorul, medicul scolii, psihologul școlar, cadrele Politiei Comunitare arondate 

scolii. 

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 Activitatea educațională desfășurată în cadrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” 

poate fi afectată sau chiar întreruptă în cazul declanșării unor situații de criza provocate de: 

declanșarea unui incendiu, a unui cutremur, defectarea instalațiilor electrice, declanșarea unei 

epidemii. 

In situațiile în care incendiul, cutremurul, defectarea instalațiilor electrice s-au produs în afara 

programului şcolar, conducerea va constatata dacă sunt pagube materiale, amploarea acestora și 

daca ele pot afecta desfășurarea normală a procesului educațional. În funcție de rezultatul 

                                                 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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evaluării, poate fi reluată activitatea, redusă sau poate înceta, până la refacerea condițiilor de 

desfășurare în condiții de siguranță și calitate. 

Conducerea colegiului va nominaliza persoanele care, în cazul producerii situațiilor de criză, 

acordă primul ajutor medical, apelează telefonic “serviciul de urgenţă 112”, precum și înlocuitori 

ai acestora. 

Dacă evenimentele care pot genera situații de criză, se produc în timpul desfășurării procesului 

educațional, se vor lua următoarele masuri : 

În cazul unui incendiu: 

o Prevenirea incendiilor se face prin prelucrarea normelor de protecție a muncii și PSI. 

o Cadrul didactic ce desfășoară ora de curs este responsabil cu supravegherea elevilor pentru 

a se preveni accidentele de orice fel. 

o În cazul în care se declanșează un incendiu, cadrul didactic încearcă să stingă incendiul 

utilizând dotarea spațiului respectiv (extinctoare, nisip, etc.). 

o În paralel are loc evacuarea elevilor și alertarea pompierilor de către profesorul de serviciu 

și elevii de serviciu din incinta respectivă. 

În cazul unui cutremur: 

o Elevii sunt instruiți să se adăpostească sub bănci. Se evita deplasarea în spațiile fără 

elemente de siguranță (holuri, scări). 

o Daca este necesar, după încetarea mișcărilor seismice, cadrul didactic evacuează elevii în 

spații libere evitând producerea accidentelor. 

o În cazul unor vătămări corporale uşoare se acordă primul ajutor de către cadrul didactic 

prezent la clasă, ajutat eventual de elevi, iar în cazul vătămărilor corporale grave se sună la 

“serviciul de urgenţă 112”. 

În cazul unei urgente medicale la clasă: 

o Cadrul didactic de la clasa va alerta profesorul de serviciu și medicul școlii. 

o Medicul școlii va asigura acordarea primului ajutor și va hotărî dacă este necesară 

chemarea ambulanței pentru asistența medicală suplimentară. 

În cazul apariţiei unor tulburări ale liniştii și ordinii în incinta școlii: 

o Cadrul didactic de la clasa apelează la profesorul de serviciu și la cadrele Poliției 

Comunitare arondate școlii pentru gestionarea situației. 

o În cazul unor evenimente de mică amploare aceștia vor aplica sancțiunile prevăzute de 

regulamentul școlar în vigoare. 

o Dacă evenimentele sunt majore, cadrele poliției Comunitare vor alerta conducerea școlii și 

simultan superiorii lor sau ofițerii Secției de Poliție ce au arondată școala precum și 

părinții ori reprezentanții legali ai elevului. 

o În urma întocmirii raportului de către cadrele abilitate se aplica și sancțiunile prevăzute de 

lege. Acestea se evidențiază în fișa psihopedagogică a elevului implicat. 

o Conducerea școlii va cere psihologului școlar să preia pentru consiliere elevii implicați în 

evenimente de tulburare a liniștii și ordinii în școală. 

În cazul declanşării unor epidemii: 

o Conducerea scolii contactează Direcția de Sănătate Publică Bacău, pentru aplicarea 

masurilor stabilite de Ministerul Sănătății Publice, pentru unitățile de învățământ. 

o Se informează elevii și profesorii cu privire la natura și cauzele afecțiunii care a generat 

epidemia, măsurile igienico-sanitare care trebuie luate și obligativitatea consultării unui 

medic, în situația apariției simptomelor afecțiunii. 
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o În cazul în care personalul didactic este afectat de epidemie și orarul normal al 

activităților, nu se poate desfășura în condiții de siguranță și calitate pentru elevi, 

conducerea școlii va decide: restrângerea sau încetarea activității educaționale, până la 

restabilirea condițiilor normale de funcționare, cu informarea în prealabil a ISJ Bacău. 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.A. şi C.E.A.C. Toate persoanele care fac obiectul 

acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

NOTĂ: se va afișa la loc vizibil în fiecare corp de clădire posterul cu numărul de urgență 112. 

 

  

 


