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NOTĂ RAPORT DE ACTIVITATE 

În data de 25,26, si 27 iulie,  în baza Planului de pregătire in domeniul apărării 

împotriva incendiilor pentru anul 2019 și a aprobării managerului, am efectuat 

exercitii la toate cele trei secții ale Spitalului de psihiatrie  cu tema:  Activitatea de 

evacuare  a persoanelor si acțiunea de stingere  a unui incendiu produs în cadrul secției 

spitalului(salon bolnavi).  

Scopul exercitiului : 

- verificarea viabilităţii planurilor de evacuare a personalului; 
- cunoaşterea de către personal a procedurilor de intervenţie în 

cazul producerii unei situaţii de urgenţă, la locul de muncă; 
- verificarea funcţionării mijloacelor de alarmare; 
- verificarea funcţionării mijloacelor tehnice de stingerea 

incendiilor( hidranţi interiori/exteriori, stingătoare); 
- verificarea timpilor de intervenţie. 

Asigurare materială 

-  mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor ( ţevi de 

refulare, furtunuri, stingătoare, etc.) 

-   mijloace de protecţie a personalului; 

-  Planurile de intervenție 

Participanţi: 

-   personalul de pe locul de muncă; 

Scenariul exercitiului: 

  În ziua de 25, 26 si 27.08.2019 s-a produs un început de incendiu la un 

salon de bolnavi de la etajul clădirii.. S–au produs fum şi gaze de ardere. 
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            1.2. Mod de acţiune:  

Asistenta de serviciu(sefa de tură) 

                               - alamează personalul de pe locul de muncă; 

                               - dispune intrarea în acţiune a echipelor de intervenţie de pe locul de 

muncă; 

                               - anunţă evenimentul la conducerea spitalului; 

                               - organizează evacuarea personalului şi acordarea primului ajutor 

medical; 

                               - coordonează acţiunea de stingere a începutului de incendiu; 

  Salariaţii de pe locul de muncă: 

                                - pun în aplicare procedura de acţiune în cazul producerii unei 

situaţii de urgenţă pe locul de muncă; 

                                 - întrerup alimentarea cu energie electrică; 

                                 - ajută la evacuarea persoanelor afectate de eveniment; 

 

 

Evacuarea copiilor la Cronici 3 

                                 - acordă primul ajutor medical celor răniţi; 

                                 - alertează forţele care intervin în sprijin: ( pompieri militari, salvare, 

electrica, distrigaz, etc.); 



                                 - acţionează pentru stingerea începutului de incendiu utilizând 

stingătoarele cu CO2 pentru instalaţia electrică şi stingătoarele cu pulberi pentru 

celelalte zone si cu tevile de apă pentru stingerea incendiilor si protecția vecinătăților; 

 

 

Actiunea de stingere la Cronici 3 

 Managerul/asistenta sefă 

                          - ia măsuri pentru organizarea evacuării tuturor persoanelor; 

                           - preia conducerea şi coordonarea întregii operaţiuni de intervenţie; 

                            -informează permanent conducerea spitalului/forurile superioare, 

asupra evoluţiei evenimentelor; 

2.Scenariul 2 ( situaţia 2) 

            În spital din cauza incendiului s-au prăbuşit parţial elemente din tavan şi 

acoperiş, surprinzând sub dărâmături două persoane din echipa de intevenţie.La fata 

locului sosesc forţele chemate în sprijin   detaşamentul de intervenţie Rădăuți  garda 

Siret şi ambulanța SMURD. 

Mod de acţiune: 

Responsabilii din tura de servici:: 

                               - organizează evacuarea personalului surprins sub dărâmături şi 

acordarea primului ajutor medical; 

                               - coordonează acţiunea de stingere a începutului de incendiu; 



                               - întâmpină forţele sosite în sprijin, le informează cu situaţia creată şi 

se pune la dispoziţia acestora. 

  Salariaţii de pe locul de muncă/ personalul de servici: 

                                 - ajută la evacuarea persoanelor afectate de eveniment; 

                                 - acordă primul ajutor medical celor răniţi; 

                                 - continuă acţionea pentru stingerea începutului de incendiu 

utilizând stingătoarele cu CO2 pentru instalaţia electrică şi stingătoarele cu pulberi 

pentru celelalte zone; 

Managerul/ asistenta șefă/asistenta sefă de tură 

                               - ia măsuri pentru continuarea  evacuării tuturor persoanelor; 

                                -  conduce şi coordonează in continuare întreagia operaţiune de 

intervenţie; 

                               - informează permanent conducerea spitalului/forurile superioare, 

presa sau alte organisme sosite la fata locului asupra evoluţiei evenimentelor; 

                  - cooperează cu forţele sosite în sprijin, le informează cu situaţia creată şi 

etapa în care s-a ajuns, ia masurile ce se impun pentru activarea Planurilor solicitate 

de evoluție. 

Pe timpul exercițiului a fost efectuat un instructaj cu tot personalul de serviciu 

în cadrul căruia s-a urmărit: 

- Transmiterea informațiilor privin organizarea autoapărării 

împotriva incendiilor pe locul de muncă; 

 
Prezentari alături de manager la Cronici 2 

 



Prezentarea stingătoarelor la Cronici 1 

- Cunoașterea stingătoarelor din cadrul obiectivului, modul de 

utilizare al acestora; 

 
Manuirea si prezentarea stingătoarelor la Cronici 1 

 
Prezentare si manuire la Cronici 2 

- Acțiunea practică de stingere a incendiilor cu stingătoarele 

din dotare; 

 
Prezentare la Cronici 3 

 



 
Antrenament cu stingatoarele la Cronici 1 

- Modul practic de utilizare a  hidranților interiori si exteriori 

din cadrul obiectivului; 

 
Lucrul cu tevile la Cronici 3 

Concluzii: 

- Intreg personalul participant a manifestat interes si 

preocupare în desfășurarea exercițiului si îndeosebi în lucrul 

practic cu stingătoarele din dotare; 

- Acțiunea de evacuare a avut efect pozitiv si in rândul 

pacienților, bolnavilor care au acordat atenția necesară 

exercițiului; 

- Se impune periodic desfășurarea exercițiilor privind 

evacuarea bolnavilor datorită fluxului de personal, organizării 

diferite pe turele de serviciu; 

- Stabilirea concretă a responsabililor pe tura de serviciu 

pentru îndeplinirea corectă a atribuțiilor ce revin fiecărei 

persoane; 

- Realizarea unor pliante pentru informarea persoanelor 

privind atribuțiile fiecăruia pe timpul exercitiilor sau 

evenimentelor nedorite; 

Întocmit : 

                                           Responsabil PSI Pavel Petrașciuc  

                                           Cadru tehnic PSI col.(r) Sorin Popovici  


