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I. BAZA LEGALĂ
În anul 2015, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor,
organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în conformitate cu
prevederile prezentului plan, având la bază următoarele acte normative:
- Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de
pregătire în domeniul apărării civile;
- Hotărârea Guvernului României nr. 547/09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie
civilă;
- Hotărârea Guvernului României nr. 642/29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
- Hotărârea Guvernului României nr. 762/16.07.2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de
prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- Hotărârea Guvernului României nr. 846/06.09.2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung;
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/10.01.2011;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial nr. 554/2008.
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 250/22.11.2010 privind organizarea şi desfăşurarea
programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare
pentru situaţii de urgenţă.
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
786/2005;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 195/2007;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 99/03.07.2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în perioada 2013-2016.
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul naţional de management al
situaţiilor de urgenţă;
- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din
învăţământul naţional preuniversitar şi superior încheiat între M.A.I. (nr. 62170/16.07.2013) şi M.E.N.
(nr. 9647/08.07.20013);
- Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 114/IG din
20.12.2014 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate.
- Ordinul instituţiei prefectului nr. 55 din 21.01.2015 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate.
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II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
OBIECTIVE GENERALE
 Aplicarea unui ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice,
operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul
prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului
împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a
urmărilor acestora concomitent cu asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate;
 Perfecţionarea şi specializarea membrilor CLSU, COAT şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile,
precum şi a personalului SVSU şi SPSU, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi
înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, produse pe timp de pace, în situaţii de criză sau la misiuni
umanitare;
OBIECTIVE SPECIFICE
 Organizarea într-o concepţie optimă a activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru
răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire în situaţii de urgenţă;
 Îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a tehnicii, aparaturii
şi materialelor specifice;
 Informarea, pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de
autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi
modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 Angajarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare, limitării, înlăturării şi asigurării
protecţiei în situaţii de urgenţă;
 Creşterea vitezei de reacţie, prin folosirea unor proceduri viabile, optime, de intervenţie operativă,
în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
 Îndrumarea şi coordonarea activităţilor referitoare la pregătirea şi înzestrarea SVSU şi SPSU;
 Pregătirea preşcolarilor şi elevilor privind modul de comportare în situaţii de urgenţă precum şi
prezentarea prin mijloace audio-video a riscurilor de pe raza judeţului, în cadrul centrului şi
punctelor de informare din judeţ
 Monitorizarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre pe teritoriul judeţului conform anexei nr.
2 la HG 2288/2004, asigurând datele necesare actualizării SRT a actualizării catalogului local de
clasificare a localităţilor, a instituţiilor, a operatorilor economici şi a obiectivelor şi coordonarea şi
îndrumarea CLSU, în actualizarea continuă a „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” în UAT;
III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a CLSU, COAT şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile,
precum şi a personalului SVSU se va organiza şi desfăşura de către preşedintele CLSU, inspectorul şef
al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi conducătorii instituţiilor şi operatorilor
economici.
Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, statuat
în actele normative în vigoare, în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de responsabilitate,
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va fi structurată, astfel:
a. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală;
Pregătirea membrilor CLSU, COAT şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile,
precum şi a personalului SVSU şi SPSU;
b. Pregătirea salariaţilor;
c. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
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d. Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă;
În anul 2015, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii se va avea în vedere ca lunile decembrie şi
ianuarie , să fie utilizate pentru întocmirea documentelor de planificare, evaluarea şi organizarea următorului an de
pregătire.

1. Anul de pregătire va începe la 01.02.2015 şi se va încheia la 30.11.2015, fiind precedat
de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia, astfel:

CLSU de la municipii, oraşe şi comune

•
Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “PODUL
ÎNALT“ al judeţului Vaslui, Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015. După
avizare de către inspectorul şef, planul va fi supus aprobării, prin dispoziţia preşedintelui CLSU.
•
Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “PODUL
ÎNALT “ al judeţului Vaslui, până la data de 15.02.2015, Programul de pregătire profesională anuală şi
lunară în anul 2015, al SVSU;
•
Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “PODUL
ÎNALT“ al judeţului Vaslui, până la data de 15.02.2015, Planul de activităţi în domeniul situaţiilor de
urgenţă în anul 2015;
•
Elaborează până la data de 21.02.2015, Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii
de urgenţă, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015 .
•
Înaintează structurilor din zona de responsabilitate, până la data de 01.03.2015, Planul de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015, avizat şi aprobat prin Dispoziţa preşedintelui
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul
2015 . Responsabilitatea difuzării în raza de competenţă revine comitetului local pentru situaţii de
urgenţă.
•
Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “PODUL
ÎNALT “ al judeţului Vaslui, înainte cu 15 zile de la data desfăşurării activităţii, a documentelor de
organizare şi desfăşurare a exerciţiilor de protecţie civilă organizate la nivelul localităţii.
•
Transmite structurilor din zona de responsabilitate, până la data de 01.03.2015, a precizărilor
privind modul de elaborare a documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă, precum şi
sprijinirea acestora prin personalul de specialitate la desfăşurarea activităţilor de pregătire;
•
Asigură stabilirea şi integrarea măsurilor de protecţie civilă în planul şi programul de dezvoltare
economico-socială ce se elaborează la nivel local.
•
Elaborează planul anual şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
•
Asigură conform legii, resursele financiare şi materiale necesare desfăşurării activităţilor de
pregătire;
•
Verifică, actualizarea şi completarea organizării SVSU.
•
Sprijină şi îndrumă, prin personalul de specialitate, desfăşurarea activităţilor de pregătire la
nivelul localităţii.
•
Organizează şi conduc activităţile de pregătire din zona de responsabilitate.
IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI
FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
1. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se va realiza
prin cursuri organizate de ISU Vaslui având la bază prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor
Interne privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi
a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2013 – 2016;
2. Pregătirea membrilor centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului
de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile precum şi a
personalului SVSU prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi
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concursuri organizate de CLSU, structurile profesioniste, din subordinea Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă sau la nivelul instituţiilor respective.
2.1 Pregătirea inspectorilor şi a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
protecţiei civile de la municipii, oraşe, instituţii publice şi operatori economici cuprinşi în
CATALOGUL LOCAL PRIVIND CLASIFICAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE, INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI se va executa
anual.
2.2 Având în vedere prevederile art. 13, alin (4), personalul de specialitate prevăzut la alin.
(2) din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, asigură permanent coordonarea planificării şi a
realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă, participă la pregătirea SVSU, a salariaţilor şi/sau a
populaţiei şi asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă,
precum şi executarea activităţilor pe linia protecţiei civile.
2.3 Pregătirea şefului COAT, a inspectorilor de protecţie civilă şi a cadrului tehnic cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din responsabilitatea desfăşurării pregătirii de către
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, se va executa anual, la sediile stabilite şi în
conformitate cu Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă privind

pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015.

2.3 Membrii CLSU, a COAT precum şi a personalului component al SVSU vor executa
pregătirea sub conducerea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şefilor centrelor
operative, şefilor celulelor de urgenţă, conducătorului operatorului economic/instituţiei publice
respectiv şefilor serviciilor voluntare şi private, prin şedinţe teoretic-aplicative şi practic-demonstrative
trimestrial la sediile stabilite. Tematica de pregătire este prezentată în anexa nr.4.
3. Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin
instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, în funcţie de
tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi
condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin O.M.A.I. nr. 712/ 2005, modificat şi
completat prin O.M.A.I. nr. 786/ 2005.
4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ
Instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă – se realizează centralizat, prin activităţi organizate de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui .
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se va desfăşura pe baza " Protocolul privind pregătirea în

domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional
preuniversitar şi superior nr. 62170/9647/2013."" , încheiat între M.A.I. şi M.E.N.

Pregătirea elevilor se desfăşoară în orele de dirigenţie, educaţie civică şi de consiliere, în cadrul
disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora, prin programele de activităţi extraşcolare în cadrul
cercurilor de elevi ,, CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA” şi ,,PRIETENII POMPIERILOR”,

precum şi în cadrul Centrului Judeţean de Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din
municipiul Vaslui şi a Punctelor de Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă.

Comunităţile de elevi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice
conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui .
5. Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi
exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile
neguvernamentale de profil, potrivit specificului acestora.
6. Pregătirea personalului SVSU se va executa conform O.M.A.I. nr. 718/2005, modificat cu
O.M.A.I. 195/2007, O.M.A.I. 158/2007 şi O.M.A.I. 160/2007 sub conducerea preşedintelui
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, respectiv a şefului celulei de urgenţă şi precizărilor din
prezentul ordin, prin şedinţe de pregătire, participarea la aplicaţii, exerciţii şi concursuri
profesionale.(anexa nr. 5) .
7. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal
este prezentată în anexa nr. 1.

V. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ
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V.1. Evidenţa participării la activităţi de pregătire
1. Pregătirea personalului angajat din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă se va executa şi prin participarea la cursuri de pregătire, perfecţionare şi specializare cu
scoaterea din producţie, în condiţiile legii.
2. Evidenţa/graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire este prezentat în anexa nr. 2.

VI. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ PRIN APLICAŢII, EXERCIŢII, CONCURSURI DE SPECIALITATE
1. În conformitate cu Planul cu principalele activităţi al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Podul-Înalt” al Judeţului Vaslui se vor organiza şi desfăşura exerciţii de protecţie civilă (

în caz de inundaţii, cutremur, accident chimic şi accident grav de transport).
2. Planificarea pregătirii în domeniul protecţiei civile prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de
specialitate este prezentată în anexa nr. 5.
VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR
PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
1. Tematica privind pregătirea CLSU este prezentată în anexa nr. 4 .
2. Tematica privind pregătirea SVSU este prezentată în anexa nr. 6 .
3. Tematica privind pregătirea copiilor şi elevilor din învăţământul naţional şi preuniversitar este
prezentată în anexa nr.7 .
VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII

1. Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a executat
pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia specifică. Situaţia centralizatoare cu
participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl coordonează se înaintează numeric ( listat şi
în format electronic), semestrial , la eşalonul superior pe categorii de personal şi domenii de
competenţă.CLSU va înainta la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al
Judeţului Vaslui, Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu până la data de 01
iulie şi respectiv 01 decembrie 2015.
2. Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează
pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă se execută, semestrial , sub formă de bilanţ, în şedinţele CLSU.
3. Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde :
a. baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
b. obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
c. gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
d. organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor;
e. calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale;
f. organizarea şi nivelul de înzestrare al serviciilor de urgenţă;
g. gradul de asigurare al bazei materiale;
h.neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
i. concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
Rapoartele de evaluare întocmite se vor înainta la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Podul Înalt” al Judeţului Vaslui (listat şi în format electronic) în cel mult 10 zile de la data executării
evaluării dar nu mai târziu de 01 iulie şi respectiv 01 decembrie 2015.
3. Controlul asupra modului de realizare a „ P l a n u l u i d e p re g ă ti re î n d om e n i u l s i tu a ţi i l or d e
u rg e n ţă , se execută conform art. 78 din Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004 republicată în 2008, art. 28 din
Legea nr. 307/2006 şi a art. 11 lit. j) şi lit. u) din H.G.R. 1492/2004 de către personalul cu atribuţii de
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îndrumare, control şi constatare a respectării legii în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi de
intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al Judeţului
Vaslui - prin Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei şi Serviciul

Prevenire.

IX. LOGISTICA ŞI RESURSELE FINANCIARE NECESARE PREGĂTIRII
1. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să planifice şi să realizeze asigurarea
materială şi financiară pentru situaţii de urgenţă.
2. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a realiza materiale de popularizare a
activităţilor pe linia situaţiilor de urgenţă, emisiuni de radio si de televiziune, precum şi alte activităţi cu
resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
şi al serviciilor de urgenţă profesioniste.
3. Finanţarea cheltuielilor pentru situaţii de urgenţă se asigură, potrivit legii din bugetele locale.
4. Finanţarea SVSU se asigură de către persoanele juridice care l-a constituit.
5. Pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital privind situaţiile de urgenţă pot fi
utilizate, potrivit legii, donaţii, sponsorizări, venituri din prestări de servicii, contribuţii ale societăţilor şi
ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum şi alte surse legale.
6. Bugetul pe titluri de cheltuieli articole şi aliniate pe anul 2015 se va întocmi conform
reglementărilor legale în domeniu.

ÎNTOCMIT,
Sef formatie PSI
Ciubotaru Andrian
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Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal
I. Pregătirea personalului de conducere

Categorii de personal

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

Conducătorul/ Directorul
instituţiei de învăţământ şi
O instruire, anual
personalul didactic
(4-6 ore)
desemnat să execute
pregătirea *

Cine
Ian.
Nivelul la care
Total
organizează
se organizează personal
pregătirea/
pregătirea de pregătit P R
cine răspunde

ISU/Insp.
Şcolar

Judeţ

Feb.
P

Mar.
R

P

R

Apr.
P

R

Mai
P

Iun.
R

P

R

Total sem.I
P

R

Anul 2015
Iul.
Aug
P

R

P

Sept.
R

P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

Dec.
R

P

R

Total sem. II
P

R

Tota
P

1

1

II. Pregătirea membrilor CLSU, a personalului COAT, a inspectoriuluide protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a salariaţilor

Categorii de personal

Membrii CLSU

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

Cine
Ian.
Nivelul la care
Total
organizează
se organizează personal
pregătirea/
pregătirea de pregătit P R
cine răspunde

Un instructaj de
Comitetele
pregătire, semestrial pentru Situaţii
de Urgenţă
(2-3 ore)

Şeful COAT/ inspector
de protecţie civilă/cadru
Instructaj de
tehnic cu atribuţii în dom.
pregătire, anual (4
ap.împ. inc. încadraţi
ore)
potrivit OMAI
nr.106/2007

ISU

Local

Feb.
P

Mar.
R

P

R

Apr.
P

R

11

Mai
P

11

Judeţ / Zona /
Local
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Iun.
R

P

R

Total sem.I
P

11

R

Anul 2015
Iul.
Aug
P

R

P

Sept.
R

P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

11

Dec.
R

P

R

Total sem. II
P

11

R

Tota
P

11

Personalul centrelor
operative cu activitate
temporară

Categorii de personal

Comitetele
Antrenament de
pt. situaţii de
specialitate, anual (2urgenţă / şefi
4 ore)
centre operative
Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata
O convocare de
pregătire, semestrial
(6 ore)

Local

Cine
Ian.
Nivelul la care
Total
organizează
se organizează personal
pregătirea/
pregătirea de pregătit P R
cine răspunde

Feb.
P

Mar.
R

P

R

Apr.
P

R

Mai
P

Iun.
R

P

R

Total sem.I
P

R

Anul 2015
Iul.
Aug
P

R

P

Sept.
R

P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

Dec.
R

P

R

Total sem. II
P

R

Tota
P

Judeţ

1

1

1

1

Preşedinţii
Un instructaj de
comitetelor pt.
pregătire, semestrial
situaţii de
(2-4 ore)
urgenţă

Local

1

1

1

1

O şedinţă teoreticaplicativă, (2-3 ore),
lunar - municipii şi Şefii serviciilor
oraşe / trimestrial comune

Local

50

50

50

50

50

50

50

Personalul component al O şedinţă practicSVSU
demonstrativă, (1-2
ore), lunar Şefii serviciilor
municipii şi oraşe /
trimestrial comune

Local

50

50

50

50

50

50

50

Şeful SVSU

Categorii de personal

Salariaţii de la operatorii
economici / instituţiile
publice

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata
Instructaje de
pregătire (cf.
ordinului
ministrului
administraţiei şi
internelor nr. 712
/2005)

ISU

Cine
Ian.
Nivelul la care
Total
organizează
se organizează personal
pregătirea/
pregătirea de pregătit P R
cine răspunde
conducătorii
operatorilor
economici/
instituţiilor
publice

65

Feb.
P

Mar.
R

P

R

Apr.
P

R

65

Mai
P

Iun.
R

P

R

Total sem.I
P

65

Operatori ec.
Instituţii publice
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R

Anul 2015
Iul.
Aug
P

R

P

65

Sept.
R

P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

Dec.
R

P

R

Total sem. II
P

65

R

Tota
P

65

Un exerciţiu, pe
tipurile de riscuri
specifice, semestrial

65

65

65

65

65

65

Elevi

Doua exerciţii,
semestrial
Activităţi de
pregătire
(cf. protocolului
încheiat între IGSU
şi MECT)
Doua exerciţii,
semestrial
Informare
preventivă

Preşcolari si elevi

Pregătire cercuri de
elevi
Exerciţii de
alarmare/
intervenţie/
evacuare

Populaţia neîncadrată în
muncă, bătrâni, copii

Informare
preventivă

Unităţi de
învăţământ

185

Conducătorii unităţilor de învăţământ/ISU confom Protocolului

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

Unităţi de
învăţământ

454

Conducătorii unităţilor de învăţământ/ISU confom Protocolului

I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ /
I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

639

Conducătorii unităţilor de învăţământ/ISU confom Protocolului

I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

Autorităţile
publice
locale/I.S.U.

Local

INTOCMIT
Sef formatie PSI
Ciubotaru Andrian
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185

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

454

Preşcolari

639

III. Pregătirea preşcolarilor, elevilor, studenţilor şi populaţiei
Activităţi de
pregătire
(cf. protocolului
încheiat între IGSU
şi MECT)

V.1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire
A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
Nr.
crt.
1
2
3
4
1
2
3

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Funcţia
Inspector de protecţie civilă

Şef SVSU

Funcţia
Primar municipiu
Primar oraş
Secretar municipiu

Viceprimar al comunei

Secretar comună

Preşedintele CJ
Vicepreşedintele CJ
Secretar general al CJ
Viceprimar al municipiului
Viceprimar al oraşului
Secretar al municipiului
Secretar al oraşului

Nume, prenume
Haghiac Liliana
Abaza Iosefina
Bejan Mircea
Ţuţu Ion
Leon Cosmin
Micnea Florin
Prună Claudiu Marian

Forma de
pregătire
curs de
pregătire
curs formare
profesională

Perioada
02.03-01.04.2015
02.03-01.04.2015
31.08-30.09.2015
05.10-04.11.2015
02.03-27.03.2015
30.03-30.04.2015
31.08-25.09.2015

B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire Bacău
Forma de
Nume, prenume
Perioada
pregătire
Pavăl Vasile
Constantin Constantinescu
20-24.04.2015
Ciupilan Ioan
Voicu Vasile
Buta Ioan
18-22.05.2015
Lăcătuşu Eduard
Gilca Constantin
02-06.02.2015
Bahnareanu Mihail
Iacomi Ionel
09-13.02.2015
Curs de iniţiere
Prodea Mircea
Lache Vasile
23-27.02.2015
Padureanu Alexandru
Mihalcea Emil
09-13.03.2015
Lungu Mihai
Marcu Daniela
25-29.05.2015
Marcu Anişoara
Dohotaru Viorica-Elena
08-12.06.2015
Tăbăcaru Gabriela
Toderaşcu Ionela Mihaela
Buzatu Dumitru
21-25.09.2015
Mihalache Vasile
Ursulescu Diana Elena
Radu Cătălin Sorin
Petcu Constantin
28.09-02.10.2015
Ciupilan Valeriu
Moroşanu Radu
Borş Mihai
Lăcătuşu Eduard
05-09.10.2015
Haret Cătălin
Dumitraşcu Monica
12-16.10.2015
Faur Felicia
Filiuţă Eugen
Agripina Costel
Livinti Ticu
06-10.07.2015
Coman Viorel
Moldoveanu Nelu
Năstase Dunitru
13-17.07.2015
Avram Constantin
Pavel Gigel
Guzgan Marian
Sluser Maricel
20-24.07.2015
Turlea Aurel
Necula Neculai
27-31.07.2014
Tofan Dănuţ
Filip Laurenţiu

Localitatea
Alexandru Vlahuţă
Ciocani
Iveşti
Muntenii de jos
Măluşteni
Hoceni
Ghergheşti

Localitatea
Vaslui
Bârlad
Huşi
Negreşti
Murgeni
Vaslui
Voinesti
Tatarani
Ibanesti
Hoceni
Garceni
Fruntiseni
Balteni
Puscasi
Creţeşti
Vultureşti
Ştefan cel mare
Găgeşti
Lipovăţ
Vaslui
Vaslui
Vaslui
Vaslui
Bârlad
Huşi
Negreşti
Murgeni
Vaslui
Bârlad
Huşi
Negreşti
Murgeni
Buneşti-Avereşti
Codăeşti
Dăneşti
Soleşti
Dodeşti
Duda Epureni
Epureni
Fălciu
Fereşti
Iana
Iveşti
Lunca Banului
Munteni de jos

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Viceprimar al comunei

Secretar al comunei

Sonea Gelu
Borodea Neculai
Cucu Emanuil
Voinea Vasile
Ciobanu Despina
Dragnea Gigel
Macovei Nicolae
Bocăneţ Titi
Stoica Liviu
Stângu Costică
Iftene Romeo
Paiu Andrei Cătălin
Broşteanu Ionel
Dorobanţ Petrică
Voicu Gabriel
Malanca Vasile
Guţu Valeriu
Butnaru Ioan
Polcovnicu Constantin
Dominteanu Silviu
Burghelea Monica
Gavril Iulia
Pavel Georgeta
Stamatin Andrei
Vrânceanu Alina
Băbuşanu Mihai
Pădineanu Daniela
Raba Valeriu
Filimon Costică
Bita Mihai
Simion Constantin

Curs de
perfectionare

03-07.08.2015

10-14.08.2015

17-21.08.2015

24-28.08.2015

31.08-04.09.2015

07-11.09.2015

19-23.10.2015
26-30.10.2015
02-06.11.2015
09-13.11.2015
16-20.11.2015
23-27.11.2015

Olteneşti
Pochidia
Pogana
Pungeşti
Ştefan cel mare
Şuletea
Văleni
Vinderei
Zorleni
Bogdăneşti
Albeşti
Alexandru Vlahuţă
Băceşti
Blăgeşti
Cozmeşti
Bogdăniţa
Creţeşti
Dumeşti
Tanacu
Voineşti
Muntenii de sus
Fereşti
Albeşti
Banca
Băcani
Băceşti
Buneşti-Avereşti
Codăeşti
Coroeşti
Dimitrie Cantemir
Dodeşti

C. Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al judeţului Vaslui

Cojocaru Dănuţ
Vânătoru Vasile
Matei Constantin
Trofin Lucian
Nistor Dumitrache
Pletea Benone
Postolache Constantin
Tamaş Ciprian Robert
Corciovă Ion
Hultană Paula Denisane
Bahrim Silviana
Neagu Viorel
Pîrciu Liviu
Amanci Monica
Sima Hristache
Gălăţeanu Gigel
Ilieş Gheorghe
Vieru Constantin
Chiriac Petrică
Arteni Sebastian
Scutelnicu Mircea
Ţabără Vasile
Oanea Corneliu
Sonea Iorgu
Lefter Grigore
Creţu Dănuţ
Diaconu Temistocle
Ignat Nicolae

Forma de
pregătire

Perioada

Curs de iniţiere

Nume, prenume

Iulie

Curs de iniţiere

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Funcţia

Primar al comunei

Nr.
crt.

Septembrie

Localitatea
Alexandru Vlahuţă
Banca
Băcani
Epureni
Iveşti
Ibăneşti
Roşieşti
Şuletea
Tutova
Zorleni
Vutcani
Vinderei
Viişoara
Albeşti
Cozmeşti
Creţeşti
Deleşti
Dumeşti
Duda Epureni
Fereşti
Gârceni
Hoceni
Lunca Banului
Olteneşti
Oşeşti
Munteni de jos
Pădureni
Puşcaşi

29
30
31
32
33

Poede Gheorghe
Fânariu Constantin
Moraru Mihai
Pintilie Constantin
Puiu Vasile
INTOCMIT
SEF SVSU
____________________________

Poieneşti
Rafaila
Ştefan cel Mare
Văleni
Vetrişoaia

Anexa nr. 4 la nr 664 din 27.01.2015
TEMATICA
PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă
PREGĂTIRE GENERALĂ

PREGĂTIREA DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA NR.1: CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA
DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR.
TEMA NR.2: STRATEGIA ŞI MISIUNILE PROTECŢIEI CIVILE .
TEMA NR.3: DEZASTRE; DEFINIŢIE, CLASIFICARE, EFECTE, MĂSURI DE PREVENIRE
ŞI DE PROTECŢIE.
TEMA NR.4: PRINCIPALELE DEZASTRE CE SE POT PRODUCE PE TERITORIUL
ROMÂNIEI.
TEMA NR.5: PRINCIPALELE DEZASTRE CE SE POT PRODUCE PE TERITORIUL
JUDEŢULUI VASLUI.
TEMA NR.6: SURSELE ŞI ZONELE DE RISC LA NIVELUL LOCALITĂŢII ŞI ZONELOR
ÎNVECINATE.
TEMA NR.7: REGULI DE COMPORTARE A POPULAŢIEI (PERSONALULUI ) ÎNAINTE,
PE TIMPUL ŞI DUPĂ PRODUCEREA DEZASTRULUI,
TEMA NR.8: REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE INCENDIU.
TEMA NR.9: REGULI ŞI MODUL DE PRIMIRE, DEPOZITARE ŞI DISTRIBUIRE A
AJUTOARELOR PENTRU SINISTRAŢI.

PREGĂTIRE PSIHICĂ
TEMA NR.1: FACTORI PERTURBATORI AI STĂRII PSIHICE PE TIMPUL INTERVENŢIEI,
MODALITĂŢI DE MANIFESTARE,
TEMA NR.2: REZISTENŢA PSIHICĂ. POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE ALE ACESTEIA ÎN
CONDIŢIILE INTERVENŢIEI LA DEZASTRE.

PREGĂTIREA PENTRU
INDUSTRIALE

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA SUBSTANŢELOR

TOXICE

TEMA NR.1 : MIJLOACE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ,
TEMA NR.2 : MIJLOACE DE PROTECŢIE COLECTIVĂ,
TEMA NR.3 : DATE GENERALE DESPRE SUBSTANŢELE TOXICE INDUSTRIALE.

PREGĂTIRE GENISTICĂ
TEMA NR.1: MIJLOACE IMPROVIZATE PENTRU TRECEREA PESTE CURSURILE DE
APĂ,
TEMA NR.2: MIJLOACE SPECIALE PENTRU TRECEREA PESTE CURSURILE DE APĂ.

PREGĂTIRE SANITARĂ

TEMA NR.1: ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE SE IMPUNE ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
SANITAR.
TEMA NR.2: PARTICULARITĂŢILE ACORDĂRII PRIMULUI AJUTOR PE TIMPUL
INTERVENŢIEI LA DEZASTRE.
PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
I. ÎNŞTIINŢARE – ALARMARE
TEMA:
1. Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinţării populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale şi
în caz de dezastre.
2. Înştiinţare şi alarmare, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale.
3. Reguli de comportare pe timpul alarmei publice.
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Mijloace de alarmare pentru protecţia civilă. Clasificare, destinaţie, descriere, întreţinere şi
exploatare.
5. Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici,
mod de întrebuinţare.
II. PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE
TEMA:
1. Sinopticul activităţilor, echipei de serviciu din Punctul de Comandă (conducere) pentru aducerea
acestuia în stare completă de pregătire.
2. Activităţile de punere în aplicare a Planurilor de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile
identificate în sectorul de competenţă .
3. Conţinutul şi modul de elaborare a documentelor pentru conducere şi informare privind
intervenţiile la dezastre.
4. Cooperarea structurilor de protecţie civilă cu unităţi ale M.A.I., M.Ap.N., Poliţia Comunitară şi
Filiala de Cruce Roşie.
5. Riscuri, ameninţări şi pericole cu determinări asupra protecţiei civile.
6. Managementul protecţiei civile pe timp de pace.
7. Aspecte privind psihologia în caz de dezastre.
8. Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale - misiune de importanţă
strategică.
III. ASANAREA TERITORIULUI
TEMA:
1. Reguli privind descoperirea, identificarea şi dezamorsarea muniţiilor rămase neexplodate.
2. Reguli privind transportul şi depozitarea muniţiilor rămase neexplodate.
IV. PROTECŢIE PRIN ADĂPOSTIRE
TEMA:
1. Norme tehnice privind amplasarea adăposturilor de protecţie civilă. Modalităţi de construcţie.
2. Dotare, întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă.
3. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă.
V. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA:
1. Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot afecta teritoriul judeţului.
2. Caracteristicile principalelor surse de risc de pe teritoriul judeţului.
3. Principalele tipuri de baraje de pe teritoriul judeţului şi măsurile de protecţie ce trebuie luate în caz
de inundaţii în aval de acestea.
4. Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de
urgenţe civile.
5. Managementul intervenţiei forţelor de protecţie civilă la dezastre.
6. Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la dezastre.
VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
TEMA:
1. Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii de dezastre.
2. Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre.
3. Logistica protecţiei civile în situaţiile de criză.
4.

INTOCMIT
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Anexa nr 5 , anexă la nr
Nr.
crt.

TIPUL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20

ANTRENAMENTE DE
ÎNŞTIINŢARE,
AVERTIZARE ŞI
ALARMARE DESPRE
SITUAŢII DE
URGENŢĂ A
COMITETELOR
JUDEŢENE, LOCALE
ŞI OPERATORILOR
ECONOMICI

LOCALITATEA /
AGENTUL ECONOMIC

DATA

VASLUI
HUSI
BARLAD
NEGRESTI
MUNTEI DE JOS
MUNTENI DE SUS
GRIVITA
OLTENESTI
ZORLENI
MURGENI
BALTENI
VASLUI
HUSI
BARLAD
NEGRESTI
MUNTENI DE SUS
MUNTENI DE JOS
OLTENESTI
GRIVITA
ZORLENI

04.02.2015
19.02.2015
10.03.2015
25.03.2015
09.04.2015
23.04.2015
14.05.2015
26.05.2015
10.06.2015
23.06.2015
19.07.2015
23.07.2015
06.08.2015
26.08.2015
09.09.2015
24.09.2015
07.10.2015
22.10.2015
11.11.2015
25.11.2015

din 2015

TEMA

Cine conduce

ÎNŞTIINŢARE, AVERTIZARE ŞI ALARMARE DESPRE SITUAŢII DE URGENŢĂ

I.S.U.J.

I. Antrenamente de specialitate

II. Exerciţii
1

HUSI

februarie

2
3
4
5
6
7
8
9
10

NEGRESTI
IVANESTI
GHERGHESTI
VULTURESTI
DELESTI
TODIRESTI
OSESTI
DIMITRIE CANTEMIR
BEREZENI

martie
aprilie
mai
mai
mai
iunie
iunie
iunie
iunie

11

VASLUI

septembrie

Exerciţiu de alarmare publică pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unui cutremur de mare intensitate

12
13
14
15

BANCA
COSTESTI
DODESTI
VETRISOAIA

octombrie
octombrie
octombrie
noiembrie

Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exerciţiu de alarmare publică în caz de inundaţii

16

TANACU

noiembrie

Exerciţiu de alarmare publică pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unui cutremur de mare intensitate

17

SULETEA

noiembrie

Exerciţiu de alarmare publică pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unui cutremur de mare intensitate

18

PERIENI

noiembrie

Exerciţiu de alarmare publică pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unui cutremur de mare intensitate

OCOLUL SILVIC BRODOC

aprilie

Cu deţinătorii de surse
potenţiale de risc nuclear,
chimic şi biologic

MARSEMAR

octombrie

Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui accident chimic

VASTEX

noiembrie

Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui accident chimic

În aval de baraje
hidrotehnice

ACUMULAREA TROHAN
& GIRCENI

noiembrie

Exerciţiu de alarmare publică în caz de inundaţii

19

20
23
24

De alarmare publică

Alte exerciţii, conform
naturii şi frecvenţei
tipurilor de risc
manifestate

Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui accident chimic
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu
Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu

I.S.U.J.

Exercitiu de alarmare publica si interventie pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui incendiu la fondul
forestier
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Nr.
crt.

5

6

TIPUL

Cu tematică de prevenire
şi intervenţie la dezastre

Cu tematică de prevenire
şi stingere a incendiilor

LOCALITATEA /
AGENTUL ECONOMIC

DATA

TEMA

Cine conduce

CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA

Directorul unităţii
şcolare, comitetul
local, I.S.U.J.,
Inspectoratul
Judeţean Şcolar,
Structuri teritoriale
ale Autorităţii
Naţionale pentru
Tineret

III. Concursuri

Unitate şcolară, localitate,
etapă (după caz)
Vaslui
Bârlad
Huşi
Negreşti
Murgeni
Unitate şcolară, localitate,
etapă (după caz)
Vaslui
Unitate şcolară, localitate,
etapă (după caz)
Vaslui

aprilie

Bârlad

PRIETENII POMPIERILOR

Huşi
Negreşti
Murgeni
Faza judeţeană - Servicii voluntare pentru situatii de urgenţă

7

Profesionale, cu serviciile
publice voluntare/private
pentru situaţii de urgenţă
(anual)

Oraşul Murgeni
Comuna Puieşti
Comuna Perieni
Comuna Fălciu
Comuna Codăeşti
Comuna Hoceni
Comuna Lunca Banului
Comuna Drânceni
Comuna Padureni
Comuna Viisoara

iunie

Dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de
intervenţie în situaţii de urgenţă

Directorul unităţii
şcolare, comitetul
local, I.S.U.J.,
Inspectoratul
Judeţean Şcolar,
Structuri teritoriale
ale Autorităţii
Naţionale pentru
Tineret

I.S.U.J.

Comuna Pungesti
Comuna Gagesti
Comuna Dragomiresti
Comuna Berezeni
Faza judeţeană - Servicii private pentru situatii de urgenţă
SC Rulmenţi SA Bârlad
SC Cantemir SA Huşi
SC Vastex SA
Spitalul Judeţean Vaslui

iunie

Dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de
intervenţie în situaţii de urgenţă

INTOCMIT
SEF SVSU
_______________________
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Anexa nr. 6 la nr . 664 din 27.01.2015
TEMATICA DE PREGĂTIRE A SVSU

COMPARTIMENTUL / SPECIALIŞTI DE PREVENIRE
I.PREGĂTIRE A DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA:
1. Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor.
2. Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.
3. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
4. Propagarea incendiilor.
5. Cauze de incendiu.
6. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
7. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
8. Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ teritoriale.
9. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
10. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuare a efectelor acestora. Reguli de comportare.
11. Prevenirea incendiilor la unitatile de învăţămănt.
12. Prevenirea incendiilor la unităţile de cult.
13. Prevenirea incendiilor la unităţi de cultură/săli aglomerate.
14. Prevenirea incendiilor la fondul forestier.
15. Prevenirea incendiilor la amenajări temporare.
16. Prevenirea incendiilor in agricultură.
17. Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică.
18. Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
19. Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare.
20. Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliior cu GPL.
21. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice.
22. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de gaze.
23. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire.
24. Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţie.
25. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
26. Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexe gospodăreşţi din mediul rural.
27. Prevenirea incendiilor în apartamente.
28. Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
29. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
30. Inştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
31. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.
32. Întocmirea documentelor de control.
II. ÎNŞTIINŢARE – ALARMARE
TEMA:
1.
Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinţării populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale şi în caz
de dezastre.
2.
Înştiinţare şi alarmare, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale.
3.
Reguli de comportare pe timpul alarmei publice.
4.
Mijloace de alarmare pentru protecţia civilă. Clasificare, destinaţie, descriere, întreţinere şi exploatare.
5.
Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici, mod de
întrebuinţare.
III. PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE
TEMA:
1.
Cercetarea şi observarea de protecţie civilă, rol, loc şi misiuni.
2.
Sinopticul activităţilor, echipei de serviciu din Punctul de Comandă (conducere) pentru aducerea acestuia în
stare completă de pregătire.
3.
Activităţile de punere în aplicare a Planurilor de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în
sectorul de competenţă .
4.
Conţinutul şi modul de elaborare a documentelor pentru conducere şi informare privind intervenţiile la
dezastre.
5.
Metodologia organizării şi desfăşurării exerciţiilor de protecţie civilă.
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Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze,
termoficare.
7.
Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor, mijloacelor de
transport şi instalaţiilor.
8.
Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului.
9.
Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, arsuri, electrocutări, înec, stopul
respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
10.
Activităţi pentru punerea în aplicare a ridicării prin trepte a capacităţii de protecţie civilă.
11.
Cooperarea structurilor de protecţie civilă cu unităţi ale M.I.R.A., M.Ap.N., Poliţia Primăriei şi Filiala de
Cruce Roşie.
12.
Riscuri, ameninţări şi pericole cu determinări asupra protecţiei civile.
13.
Managementul protecţiei civile pe timp de pace.
14.
Reglementări legislative privind organizarea şi funcţionarea protecţiei civile pe plan extern.
15.
Aspecte privind psihologia în caz de dezastre.
16.
Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale - misiune de importanţă strategică.

6.

IV. ASANAREA TERITORIULUI
TEMA:
1.
Reguli privind descoperirea, identificarea şi dezamorsarea muniţiilor rămase neexplodate.
2.
Reguli privind transportul şi depozitarea muniţiilor rămase neexplodate.
3.
Reguli de comportare în cazul descoperirii muniţiilor rămase neexplodate.
V. PROTECŢIE PRIN ADĂPOSTIRE
TEMA:
1.
Norme tehnice privind amplasarea adăposturilor de protecţie civilă. Modalităţi de construcţie.
2.
Dotare, întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă.
3.
Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă.
4.
Reguli de exploatare şi întreţinere a instalaţii din P.C. şi adăposturi.
VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
TEMA:
1.
Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii de dezastre.
2.
Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre.
3.
Logistica protecţiei civile în situaţiile de criză.
VII. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
DECRETUL nr. 224 din 11 mai 1990 pentru ratificarea protocoalelor adiţionale I şi II la Convenţiile

de la Geneva din 12 august 1949

Emitent : C.P.U.N.
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 14 mai 1990
LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 Legea voluntariatului
Emitent
: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 aprilie 2001
LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecţia civilă
Emitent
: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004
LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de

Management al Situaţiilor de Urgenţă

Emitent : PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea împotriva incendiilor
Emitent : PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 iulie 2006
HOTĂRÂREA nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă

Emitent
: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
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Emitent
: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de

protecţie individuală a cetăţenilor

Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005
HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este

obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează
puncte de comandă

Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 21 iunie 2005
HOTĂRÂREA nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se

identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie
civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul
protecţiei civile

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005
HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor

administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 iulie 2005
HOTĂRÂREA nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din

serviciile de urgenta voluntare

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006
HOTĂRÂREA nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care

sunt implicate substanţe periculoase

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 8 august 2007
ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

Emitent
: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management

al Situaţiilor de Urgenţă

Emitent
: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004
ORDIN nr. 1422 din 16.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de

urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera.

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 638 din 12 mai 2005
MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR Nr. 420 din 11 mai 2005
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 30 mai 2005
ORDIN nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea

planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 31 mai 2005
ORDIN nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor,

validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 20 iunie 2005
ORDIN nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea,

pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 24 iunie 2005
ORDIN nr. 708 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor

produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la
cutremure
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 708 din 20 iunie 2005
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI Nr. 923 din 9
iunie 2005
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 1 iulie 2005
ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005
ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului

administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005
ORDIN nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura

organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005
O.M.A.I. 158/2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi

dotarea

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 01 martie 2007
ORDIN nr. 735 din 22 iulie 2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor

interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005
ORDIN nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din

zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005
ORDIN nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare,

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestată de serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 7 martie 2007
ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva

incendiilor

Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007

GRUPE / ECHIPAJE DE INTERVENŢIE /ECHIPE SPECIALIZATE DE INTERVENŢIE

I. PREGĂTIRE TEORETIC - APLICATIVĂ

A. PREGĂTIREA DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA:
1.
Cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea de protecţie civilă şi apărare împotriva dezastrelor.
2.
Strategia şi misiunile protecţiei civile .
3.
Dezastre; definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi de protecţie.
4.
Principalele dezastre ce se pot produce pe teritoriul României.
5.
Principalele dezastre ce se pot produce pe teritoriul judeţului Vaslui.
6.
Sursele şi zonele de risc la nivelul localităţii şi zonelor învecinate.
7.
Reguli de comportare a populaţiei (personalului ) înainte, pe timpul şi după producerea dezastrului.
8.
Reguli de comportare în caz de incendiu.
9.
Reguli de comportare în cazul descoperirii muniţiilor rămase neexplodate.
10.
Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.
11.
Acţiunea echipei de observare la prealarma şi alarma aeriană. Ocuparea postului de observare,
observarea, consemnarea şi raportarea datelor cu privire la urmările atacului inamicului şi dezastrelor.
12.
Grupa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată radioactiv,
chimic sau biologic.
13.
Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare la prealarmă şi alarmă aeriană.
14.
Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare pentru refacerea avariilor provocate la instalaţiile
telefonice şi sistemul de alarmare.
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Acţiunea subunităţilor sanitare pentru căutarea, acordarea primului ajutor şi transportul răniţilor la
punctul de adunare a răniţilor (PAR).
16.
Acţiunea subunităţilor sanitare într-un raion de intervenţie, în cooperare cu alte subunităţi de protecţie
civilă şi Cruce Roşie, pentru căutarea, acordarea primului ajutor, trierea şi transportul răniţilor (contaminaţilor).
17.
Acţiunea echipei de adăpostire la prealarma aeriană, alarma aeriană, alarma chimică, alarmă la calamităţi
şi încetarea alarmei.
18.
Acţiunea echipei de camuflare a luminilor pentru camuflarea străzilor, clădirilor, halelor industriale şi
mijloacelor de transport. Refacerea sistemului de camuflare avariat.
19.
Acţiunea subunităţilor de deblocare-salvare pentru căutarea şi scoaterea (salvarea) oamenilor surprinşi
sub dărâmături sau la etajele superioare ale clădirilor avariate.
20.
Acţiunea subunităţilor de deblocare-salvare pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor
(plafoanelor) unei clădiri care ameninţă cu prăbuşirea.
21.
Acţiunea subunităţilor energetice şi de instalaţii pentru descoperirea şi remedierea avariilor produse
sistemului energetic şi instalaţiilor gospodăriei comunale.
22.
Acţiunea subunităţilor de decontaminare pentru decontaminarea personalului, echipamentului şi
mijloacelor de transport.
23.
Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a
formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie.
24.
Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi
pachetului individual.
25.
Modul de comportare a populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale de protecţie civilă (la alarma aeriană,
alarmă chimică, alarmă la calamităţi şi la încetarea alarmei).
26.
Activitatea grupei pentru săparea amplasamentului şi adăposturilor pentru tehnică, decontaminarea
terenului, curăţirea drumurilor de zăpadă, etc.
27.
Activitatea grupei pentru amenajarea şi repararea drumurilor.
28.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru
29.
pătrunderea în spaţii înguste ale clădirilor,
30.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru limitarea avariilor produse la
reţele (electrice, gaze, apă, canal, telecomunicaţii, termice),
31.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru executarea deblocării clădirilor
avariate, distruse şi salvarea răniţilor sau persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime,
32.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru executarea sprijinirilor la pereţii
clădirilor ce ameninţă cu prăbuşirea,
33.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru descoperirea, salvarea şi
acordarea primului ajutor persoanelor contaminate ca urmare a unui accident nuclear,
34.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea şi acordarea primului
ajutor persoanelor surprinse într-un raion contaminat ca urmare a unui accident chimic/tehnologic la un agent
economic sau pe timpul transportului substanţelor periculoase pe căi de comunicaţii.
35.
Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea răniţilor şi persoanelor
surprinse în clădirile blocate sau avariate, sub dărâmături şi la etajele superioare ale clădirilor care
ameninţă cu prăbuşirea.

15.

B. PREGĂTIRE PSIHICĂ
TEMA:
1.
Factori perturbatori a stării psihice pe timpul intervenţiei, modalităţi de manifestare,
2.
Rezistenţa psihică. Posibilităţi şi limite ale acesteia în condiţiile intervenţiei la dezastre,
C. PREGĂTIRE FIZICĂ
TEMA:
1.
Alergarea în teren variat şi deplasare rapidă pe distanţă de 2 km.
2.
Trecerea pistei din poligonul de pregătire,
3.
Înotul şi trecerea înot a cursurilor de apă,
D. PREGĂTIREA PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA SUBSTANŢELOR TOXICE
INDUSTRIALE
TEMA:
1.
Mijloace de protecţie individuală,
2.
Mijloace de protecţie colectivă,
3.
Date generale despre substanţele toxice industriale.
E. PREGĂTIRE GENISTICĂ
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1.
2.

TEMA:
Mijloace improvizate pentru trecerea peste cursurile de apă,
Mijloace speciale pentru trecerea peste cursurile de apă.

F. PREGĂTIRE SANITARĂ
TEMA:
1.
Împrejurările în care se impune acordarea primului ajutor sanitar,
2.
Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre
G. PREGĂTIRE IN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
TEMA:
1.
Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriile din dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
2.
Asigurarea intervenţiei Serviciului în localitate:
- măsuri organizatorice şi tehnice
- conceptul de acţiune la intervenţie
- modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie.
3.
Reguli şi măsuri de prevenire la locuinţe şi gospodarii cetăţeneşti ( locuinţe, anexe, bucătarii de vara
4.
Intervenţia la incendii şi la dezastre în mediul rural.
5.
Reguli şi măsuri de P.S.I. la depozite de furaje, magazii, adăposturi de animale;
6.
Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor;
7.
Antrenament în luarea dispozitivului de luptă la utilajele din dotare
8.
Executarea controalelor la gospodăriile populaţiei
9.
Reguli şi măsuri de prevenire specifice perioadei de recoltare a cerealelor precum şi la maşinile agricole
ce participa la campania agricolă.
10.
Reguli si masuri de prevenire la clădiri administrative
11.
Executarea unei aplicaţii la un obiectiv al Consiliului Local
12.
Asigurarea intervenţiei în campania de recoltare a cerealelor păioase
13.
Asigurarea intervenţiei in campania de recoltare a cerealelor păioase.
14.
Reguli si masuri de prevenire la scoli, grădiniţe cămine culturale, dispensare medicale, etc.
15.
Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor
16.
Reguli şi măsuri de prevenire la utilizarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă precum şi la instalaţiile
de încălzit locale şi centrale
17.
Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti
şi depozitele de furaje
18.
Reguli si masuri de psi la operatorii economici. Generalităţi, particularităţi la un operator economic de pe
raza localităţii.
19.
Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece
20.
Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic, etc.)

II. PREGĂTIREA PRACTIC - DEMONSTRATIVĂ
A. SERVANŢI (CERCETARE, CĂUTARE – SALVARE)
TEMA:
1.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.V.S.U.
2.
Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de
dezastre.
3.
Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:
- EXERCIŢIUL NR.1 : Observarea directă şi aprecierea sumară privind amplasarea
distrugerilor şi volumul acţiunilor de intervenţie.
- EXERCIŢIUL NR.2 : Marcarea locurilor periculoase şi luarea celor mai urgente măsuri de
protecţie şi intervenţie.
- EXERCIŢIUL NR.3 : Cercetarea construcţiilor uşor distruse şi a elementelor avariate , uşor
accesibile.
- EXERCIŢIUL NR.4 : Cercetarea elementelor de avarii care prezintă posibilitatea existenţei unor
persoane.
- EXERCIŢIUL NR.5 : Cercetarea spaţiilor goale din cadrul construcţiilor care stau în pozitie
stabilă, a spaţiilor blocate de sub casa scărilor sau la etajele parţial distruse, cât şi a spaţiilor din cadrul
construcţiilor cu elemente în echilibrul instabil sau cu stabilitate scăzută.
4.
Măsuri de protecţie pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotarea grupei de intervenţie.
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5.
6.
7.
8.
9.

Limitarea avariilor la reţele (electrice, gaze ,apă, canal, telecomunicaţii,termice).
Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea salvării răniţilor.
Tehnica executării sprijinirilor de pereţi la construcţii.
Cunoaşterea, mânuirea şi întreţinerea mijloacelor specifice acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor
provocate de inundaţii.
Tehnica salvării persoanelor surprinse la etajele superioare ale clădirilor.
B. SERVANŢI (ASISTENT TRAUMATOLOGIE, SORA DE CRUCE ROŞIE)

1.

TEMA:
Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie în acordarea primului ajutor,

2.

Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,

3.

Primul ajutor şi autoajutorul sanitar, generalităţi,

4.

Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,

5.

Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,

6.

Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,

7.

Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,

8.

Resuscitarea cardio-respiratorie,

9.

Reguli de folosire a trusei medicale de resuscitare cu oxigen,

10.

Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,

11.

Procedee de realizare a bandajelor,

12.

Cunoaşterea fizionomiei omului.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

C. SERVANŢI (BRANCARDIERI)
TEMA:
Procedee de transport a răniţilor fără brancardă,
Procedee de improvizare a brancardei,
Procedee de transport a răniţilor cu brancarda,
Procedee de ducere a brancardei,
Manevrarea brancardei în diferite situaţii,
Aşezarea corectă a unui rănit pe brancardă şi fixarea lui cu ajutorulchingilor,
Poziţia rănitului pe brancardă în funcţie de leziune,
Susţinerea rănitului care merge, ajutat de unul sau doi salvatori, procedee de transport a rănitului pe un
scăunel,
Procedee de transport a rănitului (accidentatului) pe spate de un salvator,
Transportul rănitului cu ajutorul unui scaun susţinut de doi salvatori,
Cunoaşterea mijloacelor de protecţie.

D. SERVANŢI (DEBLOCARE- SALVARE)
TEMA:
1.
Cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă.
2.
Cunoaşterea aparaturii de descarcerare şi modul de folosire.
3.
Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru salvarea de
persoane şi bunuri materiale,
4.
Modalitatea de raportare a datelor pe timpul cercetării şi după executarea ei.
5.
Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care se acţionează,
6.
Metode şi procedee de înlăturare a dărâmăturilor, crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie a
forţelor proprii şi a celor cu care cooperează, a căilor de evacuare a răniţilor şi contaminaţilor.
7.
Metode şi procedee pentru salvarea persoanelor de la înălţime, cunoaşterea dispozitivului de ridicat şi
tractat greutăţi.
8.
Procedee şi metode pentru căutarea şi salvarea persoanelor aflate sub dărâmături.
9.
Procedee şi metode de intervenţie în cazul inundaţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor
materiale.
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10.
Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident chimic la
un agent economic.
11.
Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident rutier,
feroviar, aviatic.
12.
Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu,
13.
Modalităţi de anunţare şi evacuare a populaţiei în caz de dezastru.
14.
Cunoaşterea detectoarelor pentru detectarea eventualilor supravieţuitori aflaţi sub dărâmături.
15.
Cunoaşterea detectoarelor de substanţe toxice industriale şi indicatoarelor de radioactivitate.
16.
Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotare.
17.
Cunoaşterea materialului alpin, a echipamentului folosit pentru salvarea victimelor de la înălţimi.
18.
Cunoaşterea aparatelor electrice de tăiat şi perforat beton şi armături metalice.
E. SERVANŢI (ELECTRICIAN; ELECTROMECANIC)
TEMA:
1.
Cunoaşterea trusei electricianului şi modul de folosire a pieselor din trusă,
2.
Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile electrice şi de
telecomunicaţii.
3.
Cunoaşterea trusei telefonistului (transmisionistului).
4.
Măsuri şi protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile de telecomunicaţii.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

F. SERVANŢI (MECANIC MOTOPOMPĂ)
TEMA:
Cunoaşterea aparatului de descarcerare.
Cunoaşterea grupului electrogen.
Cunoaşterea motopompei.
Cunoaşterea aparatului de sudură.
Cunoaşterea trusei mecanicului.
G. SERVANŢI (INSTALATOR)
TEMA:
Cunoaşterea trusei instalatorului.
Cunoaşterea aparatului de sudură.
Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze, apă, canal, termice, etc.) care pun în
pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale.

C. SERVANŢI (POMPIER)
I.) PREVENIREA INCENDIILOR:

Tema 1:
Cauze de incendiu si prevenirea lor. Clasificarea cauzelor. Starea de pericol si pericolul de incendiu.
Bibliografie:
●P. Balulescu – Cauzele tehnice ale incendiilor si prevenirea lor. Editura tehnica. Bucuresti 1971.
Tema 2:
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice perioadei de recoltare a cerealelor, plantelor tehnice si
specifice la paduri.
Bibliografie:
●Ordinul nr. 551/1475 din 2006 anexa 3- Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a
incendiilor de padure.
Ordinul nr. 1654/2000 privind aprobarea „Normelor de prevenire si stingere a incendiilor din fondul forestier”
Tema 3:
Instalatii de alimentare cu apa, retele de apa, rezervoare de incendiu, hidranti interiori si exteriori.
Bibliografie:
●Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ – NP 08605
(Publicat în Monitorul Oficial 479 bis din 06.07.2005)
Tema 4:
Căi de acces şi evacuare – Prevederi ale actelor normative.
Bibliografie:
●Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163 / 2007 privind normele generale de aparare impotriva
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incendiilor ( Publicat în Monitorul Oficial 216 din 29.03.2007 ).
●Normativ de siguranta la foc a constructiilor , indicativ P118-99
● Indrumătorul Pompierului Civil.

II.) INSTRUCŢIE LA TEH NICA DE INTERVENŢIE:

Tema 1:
Executarea îndatoririlor servanţilor, întrunit, în cadrul unei variante de dispozitiv.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 2:
Instrucţia grupei de salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor în caz de arsuri.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 3:
Instrucţia grupei de salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor în caz de caderi în puţuri, locuri adânci.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 4:
Antrenament în lucrul servanţilor la înălţime, scară.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 5:
Instrucţia grupei de salvare-prim ajutor. Organizarea şi desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.

III.) INSTRUCŢIA TACTICĂ DE SPECIALITATE:

Tema 1:
Organizarea Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă. Misiunile şi compunerea S.V.S.U.
Bibliografie:
●O.M.AI. Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 636/20.07.2005).
Tema 2:
Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 3:
Incendiul şi fenomenele ce-l însoţesc (arderea, căldura, transmiterea ei). Procedee şi substanţe de stingere a
incendiilor.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 4:
Tehnica executării îndatoririlor de către servanţi la incendii. Tehnica deschiderii uşilor şi ferestrelor.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 5:
Dezvelirea, desfacerea şi dizlocarea parţială sau totală a elementelor de construcţie. Ordinea şi metodele de
executare a lucrărilor respective.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 6:
Tehnica evacuării fumului, a întreruperii curentului electric şi a gazelor. Apărarea construcţiilor şi materialelor de
acţiunea distructivă a apei.
Bibliografie:
● Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema7:
Tehnica securităţii servanţilor pe timpul recunoaşterilor, lucrului la înălţimi, la întreruperea curentului electric şi a
gazelor pe timpul stingerilor.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil sau Manualul Pompierului Civil.
Tema 8:
Pagina 9 din 11

Tehnica executării salvărilor şi evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub darâmături şi spaţii înguste, metode,
procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, îndepartarea dărâmăturilor, acordarea
primului ajutor, ridicarea şi transportul ranitilor.
Bibliografie:
●Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare- salvare şi protecţia populaţiei, editura
Telegrafia,
Bucureşti 2003
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 9:
Salvarea în cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate de alte accidente.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema10:
Salvarea şi evacuarea animalelor.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 11:
Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la materiale lemnoase, carbuni, tesaturi şi furaje.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 12:
Stingerea incendiilor la podurile şi acoperişurile clădirilor.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 13:
Stingerea incendiilor la păduri.
Bibliografie:
●Ordinul nr. 1654/2000 privind aprobarea „Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din fondul forestier”

IV.) CUNOAŞTEREA TEH NICII DE INTERVENŢIE:

Tema 1:
Accesorii pentru trecerea apei. Accesorii de protecţie.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 2:
Scări manuale. Accesorii de salvare, tăiere şi demolat.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 3:
Cunoaşterea şi mânuirea stingătoarelor. Clasificarea lor după capacitate, substanţe de stingere, mod de utilizare.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 4:
Substanţe de stingere a incendiilor. Clasificare, compoziţie, mod de utilizare şi eficienţă.
Bibliografie:
●Îndrumătorul Pompierului Civil.

V.) PREGĂTIRE FIZICĂ GENERALĂ:
Tema 1:
Alergare în teren variat. Procedee de alergare. Procedee de alergare rapidă. Exerciţii de gimnastică pentru muşchii
braţelor.
Tema 2:
Alergare de viteză. Alergare 1000 m. şi 3000 m. Exerciţii de gimnastică – pentru muşchii bratelor şi picioarelor.
Tema 3:
Tracţiuni in brate la bara fixa şi urcarea prin răsturnare.
Tema 4:
Căţărare pe franghie.
Tema 5:
Exerciţii la bare paralele.
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Tema 6:
Exerciţii de gimnastica la sol.
Tema 7:
Escaladari (treceri de obstacole).
Tema 8:
Saritura in lungime, in inaltime, cu si fara sprijin.
Escaladări cu sprijin pe o coapsa, cu sprijin pe piept, prin agatare, prin forta si cu ajutor.
Tema 9:
Deplasări (treceri) pe suprafete de sprijin reduse.
Tema 10:
Tehnica escaladarii gardului de 2 m. Exercitii de control: alergare 55 m., escaladarea gardului de 2 m., alergare 55
m., (echipat cu costum de protectie).
Participarea la cursuri de calificare şi atestare:
Participarea la cursuri de calificare şi atestare se face în funcţie de nevoile de pregătire a membrilor Serviciului
Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, plata cheltuielilor fiind asigurată din bugetul Consiliului Local conform
legislaţiei în vigoare.
Participarea la concursurile profesionale:
Participarea la concursurile profesionale a Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenţă este obligatorie,
Consiliul Local având obligaţia să asigure toate condiţiile şi resursele materiale, financiare şi umane necesare.
ÎNTOCMIT
Sef formatie PSI
Ciubotaru Andrian
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Anexa nr. 7 la nr 664 din 27.01.2015
TEMATICA
privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor şi elevilor din învăţământul naţional şi preuniversitar

I. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
1. Efectele focului:
• să înţeleagă efectele distructive ale flăcărilor şi fumului asupra organismului;
• familiarizarea copiilor cu efectele pozitive (benefice) ale utilizărilor focului.
2. Sursele de aprindere:
• să identifice sursele de aprindere cu care vin în contact.
• să nu folosească sursele de aprindere a focului în gospodărie.
3. Urmările incendiului:
• să cunoască urmările incendiilor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii.
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului înconjurător.
4. Ce facem în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată.
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu.
5. Dezastre naturale.
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă
6. Dezastre datorate activităţii umane.
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre
7. Dezastrele din România.
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile;
fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de
teren; incendii; muniţii neexplodate)
8. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant
9. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor
despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112 .
• să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă;
10. Cum acţionăm în caz de dezastru? Igiena individuală şi colectivă după dezastru.
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă
11. Cum acţionăm în caz de dezastru? Muniţiile neexplodate.
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate
12. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după)? Inundaţii, cutremur, alunecări de
teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor

Modalităţi de realizare:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Lectură după imagini: „Incendiul” şi „Copii neascultători”
Convorbire: „Păţania lui Gigel”.
Povestire: „Focul” şi „ Incendiul”.
Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul” şi „Să nu ne jucăm cu chibriturile”.
Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”.
Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă judeţene / mun.
Bucureşti / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.
Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”.
Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor.:
a) „Fereşte-te de foc!”
b) „Cine ştie câştigă”
c) „Micii pompieri”
Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?”
Poveste: „Necazul lui Ionel”
Convorbire „Ce facem în caz de incendiu?” şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei unui incendiu”.
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•
•
•

Cărţi de colorat; desene tematice
Proiecţii de filme educative
Consultare site www.şanseînplus.ro şi www.igsu.ro

II. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

1. Efectele focului:
• să cunoască efectele benefice ale utilizării focului;
• să sesizeze urmările incendiilor.
2. Sursele de aprindere:
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact;
• să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie
3.Care sunt urmările unui incendiu?
• să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii;
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediul înconjurător.
4. Necesitatea asigurării prevenirii incendiilor.
• să-şi dezvolte responsabilitatea pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din jur;
• să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie.
5. Ce face în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată;
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul.
6. Cum poate fi prevenit un incendiu?
• să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un incendiu;
• să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere.
7. Cum poate fi stins un incendiu?
• să cunoască cu ce se poate stinge un început de incendiu;
• să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de incendiu.
8 Ce ştim despre dezastre:
• să identifice principalele tipuri de dezastre
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă;
9. Noţiuni generale despre dezastre;
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii
umane
10. Dezastre naturale.
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă
11. Dezastre datorate activităţii umane.
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre
12. Dezastrele din România.
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile;
fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de
teren; incendii; muniţii neexplodate)
13. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant
14. Cum acţionăm în caz de dezastru? Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de
urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112 .
• să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă;
15. Cum acţionăm în caz de dezastru? Cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre.
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii
16. Cum acţionăm în caz de dezastru? Igiena individuală şi colectivă după dezastru
•
să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă
17. Cum acţionăm în caz de dezastru? Muniţiile neexplodate.
•
să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate
18. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după)? Inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale,
atacuri teroriste:
•
să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte
•
să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor
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Modalităţi de realizare:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Lectură după imagini: „Incendiul” şi „Copii neascultători”
Convorbire: „Păţania lui Gigel”.
Povestire: „Focul” şi „ Incendiul”.
Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul” şi „Să nu ne jucăm cu chibriturile”.
Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”.
Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă judeţene / mun.
Bucureşti / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.
Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”.
Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor.:
d) „Fereşte-te de foc!”
e) „Cine ştie câştigă”
f) „Micii pompieri”
Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?”
Poveste: „Necazul lui Ionel”
Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei unui incendiu”.
Cărţi de colorat; desene tematice
Proiecţii de filme educative
Consultare site www.şanseînplus.ro şi www.igsu.ro

III. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL
1. Focul – prieten şi duşman:
• să cunoască rolul focului în viaţa omului;
• să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului.
2. Sursele de incendiu:
• să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor;
• să fie capabil să identifice sursele de incendiu;
• să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă.
3.Comportarea în caz de incendiu:
• să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu;
• să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri;
• să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu.
4. Stingerea incendiilor:
• să înţeleagă mecanismul stingerii focului;
• să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta împotriva incendiilor.
5. Primul ajutor în caz de incendiu:
• să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii;
• să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor.
6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie:
• să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire a hranei, echipamentelor
electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospodărie.
7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor:
• să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător;
• să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii.
8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă:
• să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din cadrul serviciilor de
intervenţii în situaţii de protecţie civilă ;
• să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.
9. Ce ştim despre dezastre:
• să identifice principalele tipuri de dezastre
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul dezastrelor;
10. Noţiuni generale despre dezastre;
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•
•

să identifice corect principalele tipuri de riscuri
să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii
umane

11. Dezastre naturale.
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă
12. Dezastre datorate activităţii umane
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre
13. Dezastrele din România.
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile;
fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de
teren; incendii; muniţii neexplodate)
14. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant
15. Cum acţionăm în caz de dezastru? Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de
urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă;
16. Cum acţionăm în caz de dezastru? Protejarea individuală.
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală
17. Cum acţionăm în caz de dezastru? Protejarea colectivă.
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă
18. Cum acţionăm în caz de dezastru? Adăpostirea şi evacuarea.
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în diferite situaţii
19. Cum acţionăm în caz de dezastru? Cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre?
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii
20. Cum acţionăm în caz de dezastru? Igiena individuală şi colectivă după dezastru.
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă
21. Cum acţionăm în caz de dezastru? Muniţiile neexplodate.
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate
22 Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după)? Inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale,
atacuri teroriste.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor
23. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre.
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă
24. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă.
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de protecţie civilă;
• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă
25. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul local de acţiune
26. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică.
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•
•

să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul local de acţiune

27. Planul local de acţiune privind radioactivitatea.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
28 Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul local de acţiune

Modalităţi de realizare:

• concursuri tematice;
• întâlniri cu specialişti;
• mese rotunde;
• conferinţe, seminarii;
• vizionări de casete, filme documentare;
• jocuri interactive;
• antrenamente practice;
• exerciţii de simulare;
• demonstraţii practice
• participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie;
• excursii, drumeţii tematice;
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civilă;
• vizite la expoziţii cu tematică specifică
• consultare site www.şanseînplus.ro şi www.igsu.ro

IV. ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (colegiu)
1. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă:
• să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din cadrul serviciilor de
intervenţii în situaţii de protecţie civilă ;
• să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.
2. Ce ştim despre dezastre?
• să identifice principalele tipuri de dezastre
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă;
3. Noţiuni generale despre dezastre.
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii
umane
4. Dezastre naturale
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă
5. Dezastre datorate activităţii umane
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre
6. Dezastrele din România
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea locală (inundaţiile;
fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de
teren; incendii; muniţii neexplodate)
7. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant
8. Cum acţionăm în caz de dezastru? Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de
urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112
Pagina 5 din 7

•
•

să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform specificului acestuia;
să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă;

9. Cum acţionăm în caz de dezastru? Protejarea individuală.
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală
10. Cum acţionăm în caz de dezastru? Protejarea colectivă.
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă
11. Cum acţionăm în caz de dezastru? Adăpostirea şi evacuarea.
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în diferite situaţii
12. Cum acţionăm în caz de dezastru? Cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre?
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii
13. Cum acţionăm în caz de dezastru? igiena individuală şi colectivă după dezastru.
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă
14. Cum acţionăm în caz de dezastru? Muniţiile neexplodate.
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate
15. Cum acţionăm în caz de dezastru(înainte, pe timpul, după)? Inundaţii, cutremur, alunecări de
teren, poluări accidentale, atacuri teroriste.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor
16. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre.
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă
17. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă.
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de protecţie civilă;
• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă
18. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul local de acţiune
19. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul local de acţiune
20. Planul local de acţiune privind radioactivitatea.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
21. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici.
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul local de acţiune

Modalităţi de realizare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

concursuri tematice;
întâlniri cu specialişti;
mese rotunde;
conferinţe, seminarii;
vizionări de casete, filme documentare;
jocuri interactive;
antrenamente practice;
exerciţii de simulare;
demonstraţii practice
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• participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie;
• excursii, drumeţii tematice;
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civilă;
• vizite la expoziţii cu tematică specifică
• Consultare site www.şanseînplus.ro , www.igsu.ro, www.isuvaslui.ro

ÎNTOCMIT
Sef formatie PSI
Ciubotaru Andrian
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA REBRICEA
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Anexa nr. 9 la nr. 664 din 27 .01.2015

APROB
PRIMAR,
Radu Valerica

PLAN DE PREGATIRE PROFESIONALA
a membrilor Comitetului local şi COAT

Nr
crt

Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE

Pregătirea
de protecţie
civilă şi
apărare
împotriva
dezastrelor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T7
T8
T9

Pregătire generală
Pregătirea
Pregătirea
Pregătirea
psihică
pentru
genistică
protecţia
împotriva
substanţelor
toxice
industriale
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T1
T3
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T3
T2
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T1
T3
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T3
T2

Pregătirea
sanitară

Inştiinţare –
alarmare

Pregătirea
pentru
intervenţie

T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2

T1
T2
T3
T4
T5
T1
T2
T3
T4
T5
T1
T3

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T5
T6
T7
T8

Pregătire de specialitate
Asanarea
Protecţie
teritoriului
prin
adăpostire

T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2

T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3

Protecţia
împotriva
dezastrelor

Logistică

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T1
T2
T3
T4
T5
T6

T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA REBRICEA
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Anexa nr.10 la nr. 664 din 27 .01.2015

APROB
PRIMAR,
Radu Valerica

PLAN DE PREGATIRE PROFESIONALA
pe luni şi teme a compartimentului de prevenire

Nr
crt

Luna

1

FEBRUARIE

2

MAI

3

AUGUST

4

NOIEMBRIE

Pregătirea de
protecţie civilă şi
apărare împotriva
dezastrelor
T1,T2, T3, T4

CATEGORII DE PREGATIRE
Inştiinţare – alarmare
Pregătirea pentru
Asanarea teritoriului
intervenţie
T1, T2, T3

T5, T6, T7, T8

T4, T5, T1

T9, T10,T11,T12

T2,T3,T4

T13, T14

T5

T1,T2, T3, T4, T5,
T6
T7, T8, T9, T10, T11,
T12
T13, T14, T15, T16,
T4, T5
T6, T7

Protecţie prin
adăpostire

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T4,T1,T2

T1, T2, T3

T3, T4, T1

T1

T2

PLAN DE PREGATIRE PRACTIC DEMONSTRATIVA
pe luni şi teme a servanţilor din grupe/echipaje de intervenţie/echipe specializate de intervenţie în protecţia civilă

Nr
crt

Luna

1
2

FEBRUARIE
MAI

3

AUGUST

4

NOIEMBRIE

CATEGORII DE PREGATIRE
Servanţi
Servaţi
(brancardieri)
(deblocare- salvare)

Servanţi
(cercetarecăutare, salvare)
T1,T2,T3
T4,T5,T6

Servanţi
(asistenţi sanitari)
T1,T2,T3
T4,T5,T6

T1, T2,T3,T4
T5,T6,T7

T7,T8,T9

T7,
T8,T9,T10,T11
T12

T8,T9,T10

T3

T11

T1,T2,T3,T4,T5,T6
T7,
T8,T9,T10,T11,T12
T13, T14, T15,
T16, T17,T18
T1, T2

Servant
(motopompă)

Sevant
(instalator)

T1,T2,T3
T4,T5,T1

T1,T2,T3
T1,T2,T3

T2, T3,T4

T1,T2,T3

T5

T1

PLAN DE PREGATIRE TEORETIC EXPLICATIVA
pe luni şi teme a grupelor/echipajelor de intervenţie/echipelor specializate de intervenţie

Nr
crt

Luna

1
2
3

FEBRUARIE
MAI
AUGUST

4

NOIEMBRIE

Pregătirea de protecţie civilă
şi apărare împotriva
dezastrelor

T1,2,3,4, T5,6, T7,8
T9,10,T11,12,13,14,15,16
T17,18, 19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
T30,31,32,33,34

Pregătire
psihică

CATEGORII DE PREGATIRE
Pregătirea
Pregătirea
Pregătire
pentru
genistică
fizică
protecţia
împotriva
substanţelor
toxice

Pregătirea
sanitară

Pregătire în
domeniul apărării
împotriva
incendiilor
T1,T2,T3,T4,T5,T6
T7, T8,T9,10,11,12
T13, T14, T15,
T16, T17,T18
T19, T20

T1, T2,T1
T2,T1,T2
T1, T2,T1

T1, T2, T3
T1, T2, T3
T1, T2, T3

T1, T2, T3
T1, T2, T3
T1, T2, T3

T1,T2,T1
T2,T1,T2
T1,T2,T1

T1,T2,T1
T2,T1,T2
T1,T2,T1

T2

T1

T1

T2

T2

PLAN DE PREGATIRE PROFESIONALA
pe luni şi teme a servanţilor (pompieri voluntari)

Nr
crt

Luna

1
2
3

FEBRUARIE
MAI
AUGUST

T1,T2,T3
T4,T1,T2
T3, T4, T1

4

NOIEMBRIE

T2

Prevenirea incendiilor

CATEGORII DE PREGATIRE
Instrucţia la tehnica
Instrucţia tactică de
Cunoaşterea tehnicii
de intervenţie
specialitate
de intervenţie
T1,T2,T3
T1,T2,T3
T1,T2,T3
T4,T5,T1
T4 ,T5, T6, T7
T4, T1, T2
T2,T3,T4
T8, T9, T10, T11,
T3, T4, T1
T12
T5
T13
T2

Sef formatie PSI
Ciubotaru Andrian

Pregătire fizică
T1,T2,T3
T4, T5, T6
T7, T8, T9
T10

