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Activităţi preventive desfăşurate la unităţile de învăţământ din judeţ
în anul şcolar 2016 - 2017:
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, cadrele Inspecţiei de Prevenire au controlat
98 unităţi de învăţământ (42 grădiniţe, 47 şcoli şi 9 licee), constatându-se 163
deficienţe, din care 22 au fost înlăturate operativ (pe timpul controalelor).
Dintre deficienţele constatate, amintim:
 nu s-au solicitat şi obţinut avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu;
 exploatarea unor instalaţii electrice necorespunzatoare mediului în care
funcţionează sau cu improvizaţii;
 neasigurarea sau nefuncţionarea iluminatului de siguranţă pentru evacuare;
 neasigurarea menţinerii la parametrii optimi de funcţionare a hidranţilor
interiori/exteriori de incendiu (lipsa unor accesorii);
 mijloacele de primă intervenţie nu sunt verificate la termenele scadente precizate
de producator;
 nu se asigură dotarea corespunzatoare cu mijloace tehnice de aparare împotriva
incendiilor;
 nu se asigură mijloace corespunzatoare de semnalizare (acustice şi optice) pentru
alarmarea personalului în caz de incendiu;
 nu este realizată protejarea corespunzatoare a golurilor (capacele de acces în pod)
din elemente de separare a focului;
 deschiderea uşilor se face în sens contrar deplasării oamenilor spre exterior;
 nu se asigură continuitatea sistemului de captare şi scurgere la pământ a
descărcărilor electrice atmosferice (paratrasnet).
 nu s-a efectuat verificarea instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a
incendiilor şi nu sunt întocmite registrele acestora;
Cu ocazia controalelor la unităţile de învăţământ s-au mai desfăşurat:
 activităţi de informare preventivă;
 exerciţii de evacuare pe linia situaţiilor de urgenţă cu întreg efectivul existent
(personal didactic, personal auxiliar, copii şi elevi);
 instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 acordarea de asistenţă tehnică de specialitate.
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De asemenea, s-au planificat şi efectuat controale inopinate de prevenire la toate
unităţile de învăţământ din judeţ, în vederea identificării clădirilor care necesită
autorizaţie de securitate la incendiu, fiind identificate 212 clădiri cu destinaţia
învăţământ (din componenţa a 204 unităţi de învăţământ) care nu au obţinut autorizaţia
de securitate la incendiu, astfel:
- 17 licee cu 18 clădiri fără autorizaţie de securitate la incendiu;
- 126 şcoli cu 131 clădiri fără autorizaţie de securitate la incendiu;
- 61 grădiniţe cu 61 clădiri fără autorizaţie de securitate la incendiu.
Toate subunităţile de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au
efectuat, în perioada anului şcolar precedent, misiuni de recunoaştere la unităţile de
învăţământ din raionul propriu de intervenţie, prilej cu care au desfăşurat şi activităţi
preventive cu personalul didactic, copiii şi elevii din grădiniţe, şcoli şi licee.
Cu ocazia „Zilelor Porţilor Deschise” organizate de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa în cadrul programului național
„ŞCOALA ALTFEL”, peste 3000 de preşcolari, elevi şi însoţitori din instituţiile de
învăţământ dâmboviţene au vizitat cele 11 subunităţi inspectoratului.
Cu acest prilej, copiii şi elevii dâmboviţeni au vizitat aceste subunităţi de
intervenţie, unde au putut vedea tehnica şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri
de intervenţie şi exerciţii demonstrative de stingere. De asemenea, vizitatorii au trecut şi
pe la punctul de informare preventivă, unde au primit diverse materiale informative
(reviste, pliante, flyere) care conţin date despre activitatea pompierilor dâmboviţeni,
măsuri preventive şi modul de acţiune în diferite situaţii de urgenţă, precum şi materiale
informative din cadrul campaniilor naţionale de informare “Nu tremur la cutremur” şi
“R.I.S.C.”.
Tot în cadrul programului „ŞCOALA ALTFEL”, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a desfăşurat activităţi de informare
preventivă şi exerciţii de evacuare în unităţile de învăţământ care au solicitat acest lucru,
unde participanţii au primit informaţii şi materiale informative cu privire la măsurile
preventive şi modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA
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