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INSTRUCŢIUNI PRIVIND 
COMPORTAMENTUL 
 ÎN CAZ DE INCENDIU 
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Comportament în caz de incendiu 
 

Păstraţi-vă calmul 
 
 
 
 
1. Anunţaţi incendiul 

 
 

 

 

 

Telefon pompieri nr._____112______ 
 

 
CINE anunţă? 
           DIRECTORUL 
 
CE s-a întâmplat? 
 
 
UNDE s-a întâmplat? 
 

 
 
 
 
 

2. Evacuarea în 
siguranţă 

 
 
 

 
 

Salvaţi persoanele aflate în pericol 
 
Urmaţi căile de evacuare marcate 
 
Nu folosiţi ascensorul 
 
Fiţi atenţi la indicatoare 

 
 

3. Stingeţi incendiul 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Utilizaţi stingătoarele 
 
PERSOANELE AUTORIZATE 
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INFORMAŢII PENTRU ELEVI 
 
 
   Comportament corect în caz de alarmare 
 

 

 
 
Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios. 

 
 
 
 
 

 

 
Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre 
exterior din încăperea în care se află.  

 

 
 

 
Toate trecerile, coridoarele şi scările, care, în caz de pericol, sunt 
căi de evacuare şi salvare trebuie să fie menţinute libere. 

 

Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor! In caz de 
incendiu, tâietate are evacuarea clădirii. 
Comportament în instituţii de învâţământ: în caz de incendiu, se 
părăseşte încăperea în ordine şi linişte, dar rapid; nu se iau obiecte 
personale sau de îmbrăcăminte. Profesorul se convinge că nu a 
rămas nimeni în încăpere. 

 

 
 
Ferestrele se închid, dacă mai este timp. 

 

 
 
Uşile se închid, dar nu se blochează. 
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Nu trebuie lăsată lumina aprinsă. 

 

 
 
Nu alergaţi, dar nu mergeţi nici agale. 

 

 
 

 
 

Elevii şi grupele de elevi fără supraveghere se alătură unei clase cu 
profesor şi părăsesc clădirea. 

 

 
In cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă 
(culoare pline de fum sau diverse obstacole pe căile de 
evacuare): vă întoarceţi în clasă şi vă aşezaţi în dreptul ferestrei 
pentru a fi văzuţi de pompieri. 

 

 
 

 
Pe timpul alarmei elevii unei clase rămân împreună. La locul de 
adunare profesorul face prezenţa. Elevii lipsă sunt anunţaţi 
directorului. 

 
 

 

 
Alarma este oprită doar de directorul şcolii. Când semnalul de 
alarmă se opreşte nu înseamnă neapărat oprirea alarmei.  

 
 

 

Ora de sport: In cazul unei alarme de evacuare, ora este 
întreruptă, sala de sport este evacuată; fără a se îmbrăca, elevii se 
îndreaptă împreună spre locul de adunare.  
In condiţii de ploaie sau frig: ora este întreruptă; fără a se 
îmbrăca, elevii se adună în apropierea accesului spre exterior, 
aşteptând noi indicaţii. 

 

 

 
 
De elevii cu handicap se îngrijesc colegii de clasă. Este valabil şi 
pentru cei cu handicap temporar (de exemplu: un picior în ghips). 
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ATENŢIE: 

 

 

La declanşarea intenţionată a unei alarme false, 
autorul va suporta consecinţele determinate de fapta 
sa. Sancţiunea va fi decisă şi aplicată de conducerea 
şcolii (de exemplu: plata cheltuielilor determinate de 
evacuare, scăderea notei la purtare, etc). 
 

 
 
 
 

REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT 
 
In toate şcolile trebuie să 
se realizeze anual 
exerciţii de alarmare, cel 
puţin o dată pe 
semestru.  
 
Scopul acestora este 
exersarea 
comportamentului corect 
în cazul declanşării unui 
incendiu şi a altor 
pericole. 
 
Primul exerciţiu de 
alarmare trebuie să fie 
precedat obligatoriu de 
instruirea profesorilor şi 
elevilor privind reguli de 
comportament. 
 
Elevii trebuie să 
cunoască regulile 
generale de 
comportament. 
 

 
 
 

ì Evacuarea rapidă a şcolii 
 
 
ì Spirijinirea persoanelor 

cu handicap 
 
 
ì Cunoaşterea locului de 

adunare 
 
 
ì Executarea prezenţei  
 
 
ì Moduri de comportare 

specifice în unităţi 
speciale de învăţământ 

 

 
 
 
Cele mai importante activităţi atât pe 
timpul exerciţiilor de alarmare cât şi în 
caz de urgenţă sunt evacuarea rapidă 
a clădirii şi verificarea prezenţei la 
locul de adunare. 
 
 
 
 
 
In acest sens au fost stabilite regulile 
de comportament. Aceste reguli pot fi 
completate cu reguli specifice 
activităţilor derulate în şcoală, vârstei 
şi mobilităţii elevilor. 



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii 
                       “Gheorghe Airinei” 

                                                  Str. Romancierilor nr.1, sector 6, Bucureşti 
                                                  Tel: 413 45 46; Fax: 414 14 13;  
                                                  Web: www.airinei.omad.ro; E-mail: colegiulairinei@gmail.com 
           DPSI 
 

An şcolar 2012 -2013 6 

STINGĂTOARELE 
 

Fiecare profesor trebuie să ştie, 
 

unde se găsesc stingătoarele, 
 

cum se utilizează acestea, 
 

ce tip de stingător este propriu fiecărui tip de 
incendiu, 

 
ce tactică de stingere trebuie utilizată. 

 
De aceea: 
Informaţi-vă unde sunt amplasate stingătoarele în şcoala 
dumneavoastră !  
 
Citiţi indicaţiile de folosire – pe cât posibil chiar acum şi nu abia atunci 
când s-a produs incendiul !  
 
 

 
De câte ori este posibil, în loc de stingător se va utiliza pătura antifoc. 

Computerele şi instalaţiile electrice trebuie stinse cu CO2 sau 
alt agent de stingere cu efecte similare. 

 
Lichidele combustibile, grăsimile şi benzinele nu se sting niciodată cu apă. 
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Clase de incendiu: 
 
 

CLASA A CLASA B CLASA C CLASA D 

   

 

 
Incendii de 

materiale solide, de 
natură organică, a 

căror combustie are 
loc în mod normal 
cu formare de jar 

 
 

Incendii de lichide 
sau solide 
lichefiabile 

 
 

Incendii de gaze 
 
 

 

 
Incendii de  

metale  
 

 
 
 
Stingătoare corespunzătoare clasei de incendiu: 
 
 

A B C D 
Cu apă    

Cu pulberi ABC Cu pulberi ABC Cu pulberi ABC  
 Cu pulberi BC Cu pulberi BC  
   Cu pulberi speciale pentru 

metale 
Cu spumă şi 

produse pe bază de 
apă 

Cu spumă şi 
produse pe bază de 

apă 

  

 Cu CO2  
(cu pâlnie 

conectată la furtun) 

Cu CO2  
(cu pâlnie 

încorporată în 
stingător) 

 

 



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii 
                       “Gheorghe Airinei” 

                                                  Str. Romancierilor nr.1, sector 6, Bucureşti 
                                                  Tel: 413 45 46; Fax: 414 14 13;  
                                                  Web: www.airinei.omad.ro; E-mail: colegiulairinei@gmail.com 
           DPSI 
 

An şcolar 2012 -2013 8 

 
  

UTILIZAREA STINGĂTOARELOR 
 
 
TACTICA DE STINGERE 

FALS INSTRUCTIUNI CORECT 

 

 
Incendiul trebuie atacat 

pe direcţia vântului 

 

 

 
Incendiul se stinge începând  

din faţa focarului 
 

 

 
Dar: incendiile de materiale care 

se topesc sau curg se sting 
atacând de sus şi spre spatele 

focarului  

 

 

 

Intervenţia se face utilizând în  
acelaşi timp stingătoare  

suficiente şi nu unul după altul 
 

 

 
După stingerea incendiului  

controlaţi ca acesta să nu se 
reaprindă  

 

 

Stingătoarele utilizate nu vor fi 
reamplasate la locul lor 

 

Stingătoarele utilizate  
vor fi reîncărcate 

 


