MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
”BASARAB I” AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

Nr. 118
Târgoviște, 04/09/2022
Capitan Gabriel GĂTEJ
0722.743.485
irp@isudb.ro
.
.
.
.

DECLARAȚIE DE PRESĂ
Începerea noului an școlar reprezintă un moment important și pentru noi, pompierii și
ne dorim ca elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar să fie în siguranță în unitățile
de învățământ.
În acest an, personal de specialitate din cadrul Inspecției de prevenire a desfășurat
verificări și controalele preventive care vor continua și în perioada următoare atât
pentru asigurarea începerii anului școlar în siguranță, cât și pentru asigurarea
respectării măsurilor de prevenire a incendiilor.
Principalele aspecte urmărite pe timpul controalelor au vizat:
• asigurarea permanentă a condiţiilor de evacuare a persoanelor;
• dotarea cu stingătoare de incendiu și verificarea periodică a acestora;
• funcționarea la parametri proiectați a rețelelor de hidranți și a instalațiilor de
detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor;
• funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuare.
De asemenea, pe timpul acțiunilor desfășurate în unitățile de învățământ au fost
executate peste 100 activități de informare preventivă (instruiri și lecții deschise)
pentru cunoașterea pericolelor și prezentarea regulilor de comportare în unitățile de
învățământ, la care au participat mai bine de 2100 de persoane.
Echipajele de pompieri militari din cadrul subunităților aflate în teritoriu au efectuat
misiuni de recunoaştere în teren la instituții de învățământ, verificând căile de acces la
aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi, mijloace de primă
intervenție şi alte aspecte de interes operativ.
În acest moment, în evidențele noastre există 571 de clădiri de învățământ, dintre
care 123 au autorizație de securitate la incendiu, cu 21 clădiri mai mult față de anul
trecut. Dintre construcţiile de învăţământ 80 nu dețin autorizație de securitate la
incendiu, iar 388 nu necesită obținerea acestui act administrativ.
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În ceea ce privește procesul de autorizare din punctul de vedere al securității la
incendiu, personalul de specialitate din cadrul inspecției de prevenire a venit în
întâmpinarea beneficiarilor pentru soluţionarea situaţiilor existente şi acordarea
asistenţei tehnice de specialitate necesare.
Categoria de construcții cu destinația de învățământ cunoaște o dinamică continuă, care
depinde substanțial de lucrările de modificare care se execută. Important este ca aceste
modificări constructive să fie finalizate și să se întreprindă demersurile necesare pentru
a obține autorizația de securitate la incendiu.
Pompierii vor fi prezenți, ori de câte ori va fi necesar, la activitățile informativeducative dedicate elevilor, profesorilor și factoriilor responsabili cu privire la cele mai
bune măsuri care pot fi luate pentru asigurarea unui grad de siguranță ridicat în
interiorul unităților de învățământ.
Le dorim tuturor preșcolarilor, școlarilor, cadrelor didactice și părinților un an
școlar plin de performanțe!
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