
VOLUNTAR ISU 

În cadrul săptămânii ȘCOALA ALTFEL –SĂ ȘTII 
MAI MULTE SĂ FII MAI BUN, elevii de la clasele a 
XI-a E și a IX-a Ap, coordonați de d-nele prof. Mardare 
Liliana, Irimia Laura și Vlăsceanu Doina, au efectuat 
o vizită de informare la Secția de Pompieri Tecuci. D-
nul comandant Horiceanu și pompierii prezenți au 
prezentat echipamentele pe care le au în dotare.  

 

Activitatea a avut ca obiective următoarele: 

- educarea privind apărarea împotriva incendiilor la instituția școlară şi în familie; 

- dezvoltarea simţului civic şi a unei atitudini de responsabilitate faţă de semeni şi faţă de 

mediul înconjurător. 

- identificarea cauzelor posibile de incendiu; 

- conştientizarea pericolelor datorate focului şi fumului; 

- cunoaşterea  regulilor  de  comportament  în caz  de  incendiu,  a  mijloacelor  de  intervenţie 

adecvate şi a echipamentelor de protecţie corespunzătoare; 

- încurajarea elevilor pentru a se pregăti în situaţii de urgenţă; 

- utilizarea corectă şi rolul numărului unic 112; 

- încurajarea elevilor de a deveni voluntari ISU 

Activitatea „Voluntar ISU” s-a desfăşurat sub forma unei vizite desfăşurate la Detaşamentul de 

Pompieri a Municipiului Tecuci . 

Prima parte a activităţii s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic Elena Caragiani şi s-a 

constituit intr-o vizită a comandantul unității de pompieri Tecuci, Horinceanu, care a discutat 

cu elevii și le-a prezentat o parte din munca de pompier și de voluntar în cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență. 

A doua parte a activității fost mult mai solicitantă și s-a desfășurata la Secția de pompieri 

a Municipiului Tecuci. Pompierii au prezentat cauze posibile de incendiu, au demonstrat modul 

de utilizare a numărului 112, au prezentat mijloacele de intervenţie şi echipamentele de protecţie, 

au demonstrat modul de utilizare al acestora.  

Elevii au putut observa cum se utilizează un stingător, cât de utile sunt mănuşile, cascheta, 

costumul, scara, din ce materiale sunt confecţionate, cum sunt ca şi greutate, dimensiune, au 

putut adresa întrebări, au urcat în maşina de intervenţie, au probat caschete, manuşi, au utilizat 

lanterne, au văzut cu ce este echipată o maşină de intervenţie şi li s-a explicat rolul fiecărui 

echipament de pe maşină. 
 


