CUPRINS
I. Baza legală
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
- obiective generale
- obiective specifice
III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Pregatirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală.
- Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a
personalului centrelor operative şi a celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă
, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului
de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile,
precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă.
- Pregătirea salariaţiilor.
- Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.
- Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4 (populaţie
neîncadrată în muncă).
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal
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V.1. Evidenţa participării la activităţi de pregătire
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani
- organizate de Centrul Zonal de Pregatire de protecţie civilă Cluj - Napoca
- organizate la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
V.2 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de pregătire
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU.

VI.

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii,
concursuri de specialitate
VII.

Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor voluntare şi serviciilor private

pentru situaţii de urgenţă
VIII.

Evidenţa şi evaluarea pregătirii

IX. Asigurarea logistică şi financiară

I. BAZA LEGALĂ
Acte normative care stau la baza desfăşurării pregătirii
în domeniul situaţiilor de urgenţă

În anul 2011, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul
autorităţilor, organismelor si structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în
conformitate cu prevederile prezentului ordin, având la bază urmatoarele acte normative:

A. LEGI, DECIZII, HOTĂRÂRI ŞI ORDINE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă;
HOTARÂRE 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;
LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată;
LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat şi completat de ORDIN 786 din 02/09/2005
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor
de urgenţă;
HOTARARE Nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
ORDIN Nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă;
ORDIN Nr. 160 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfaşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
HOTARARE Nr. 160 din 14/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul,
descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi

însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă
voluntare/private;
• ORDIN Nr. 158 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
• HOTARÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
• ORDIN Nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
•
HOTARAREA Nr. 642 din 13. iulie 2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici în funcţie de
tipurile de riscuri specifice;
•
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;
•
ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă;
• ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
• ORDIN Nr. 163 din 28 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor;
• ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza şi acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza şi
acoperire a riscurilor;
• ORDIN Nr. 106 din 09 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor
locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic
sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor , elevilor şi
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior ( nr. 250/12.07.2007M.I.R.A / 13527/07.09.2007-M.E.C.T.)..
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 673 din 09 decembrie 2008,,
privind pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală în centrele zonale de pregătire Sibiu, Cluj –
Napoca şi Craiova.
• OMAI nr. 280 din 22.12.2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la OMIRA 673/2008;
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250 din 22.11.2010, privind organizarea şi
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă.
• Precizările privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă în
anul 2011, transmise prin Ordinul I.G.S.U. nr. 63760 din 20.12.2010.

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ

OBIECTIVE GENERALE
1. Perfecţionarea şi specializarea comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru
situaţii de urgenţă, centrelor operative, celulelor de urgenţă, a personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor
situaţiilor de urgenţă;
2. Apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea
competentă şi profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legii de către
factorii responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul
acestora, angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor responsabili la
realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la îmbunătăţirea nivelului de
protecţie a vieţii şi proprietăţii;
3. Creşterea nivelului de pregătire a specialiştilor din componenta preventivă a
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
4. Conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor şi operatorilor economici,
respectiv al autorităţilor publice locale cu privire la beneficiile încadrării şi asigurării unei pregătiri
adecvate pentru personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
şi protecţiei civile;
5. Conştientizarea de către populaţie a fapului că trăieşte în zone expuse la riscuri
multiple şi dezvoltarea unui comportament preventiv şi responsabil al cetăţenilor, prin campani
locale, pornind de la specificul şi prioritatea riscurilor locale;
6. Creşterea nivelului de înţelegere privind riscurile frecvente sau majore – incendii,
accidente tehnologice, inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi a capacităţii individuale de
reacţie a populaţiei rurale şi urbane din România în situaţii de urgenţă;
7. Conştientizarea factorilor decizionali şi consiliilor locale pentru identificarea,
evaluarea şi analiza pericolelor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, creşterea gradului
de operativitate şi reducerea timpilor de răspuns al serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor
publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor cu cercurile de elevi, fazele
judeţene şi acordarea de sprijin pentru participarea la fazele naţionale;
3. Însuşirea principalelor acte normative care stau la baza managementului situaţiilor de
urgenţă;
4. Organizarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă la nivel local pe baza actelor
normative în vigoare;
5. Realizarea legăturilor de conducere şi cooperare pe timpul situaţiilor de urgenţă;
6. Organizarea sistemului de înştiinţarea şi alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă;
7. Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea lor în
vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative ale acestora;

8. Întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
9. Intervenţia oportună a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în
vederea protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum şi a
mediului împotriva efectelor negative a situaţiilor de urgenţă;
10.
Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de
vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de
urgenţă;
11.
Pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastrele specifice,
în scopul reduceri pierderilor de vieţi omeneşti şi de salvare a bunurilor materiale;
12.
Desfăşurarea de activităţi preventive la gospodăriile populaţiei de către serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă prin compartimentul de prevenire pentru reducerea
numărului de incendii;
13.
Informarea oportună a populaţiei despre riscurile locale existente şi modul de
comportare în aceste situaţii;
14.
Dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea sprijinirii celor aflaţi în
suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă;
15.
Cunoaşterea de către populaţie a modului de acţiune la semnalele de alarmare şi
pe timpul situaţiilor de urgenţă sau dezastre;
16.
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de
acţiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea/înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă;

III.

ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop însuşirea cunoştinţelor, formarea
si perfecţionarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale
situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011 se va realiza pe niveluri de
competenţă, structuri funcţionale si categorii de personal, după cum urmează:
1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii
de conducere din administraţia publică locală.
2. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a
personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a
cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a
personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
3. Pregătirea salariaţilor.
4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.
5. Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4

(populaţie neîncadrată în muncă).
Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală se va realiza prin cursuri organizate la Centrul
Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj – Napoca, având la bază prevederile Ordinului
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.673 din 09 decembrie 2008, Ordinului
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 280 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea anexei
nr. 4 la OMIRA 673/2008 precum şi ale Notei-raport nr. 98531 din 05.01.2011 aprobată de
Secretarul de Stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului.
Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a
personalului centrelor operative şi a celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie
civilă , a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă se va realiza prin:
a)
programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori
autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea
profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor
ocupaţionale eleborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din domeniul
reglementat de inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
b)
convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi
concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu sau de instituţiile/operatorii
economici la care sunt constituite structurile respective.
Pregătirea salariaţiilor din instituţiile publice şi operatori economici se realizează prin
instructaje şi antrenamente practice de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor
precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile
de instructaje, principiile, modaltăţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt
stabilite prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat
prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005.
Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ urmăreşte cunoaşterea regulilor de
comportare în situaţii de urgenţă, a semnalelor de alarmare şi acordarea primului ajutor sanitar
şi autoajutorului în diverse situaţii şi cuprinde:
instruirea
persoanelor
cu
funcţii
de
conducere/conducătorilor/directorilor/ cadrelor didactice desemnate să efectueze
pregătirea în domeniu se realizează prin activităţi organizate de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al judeţului Sibiu.
Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se organizează
conform prevederilor Protocolului Încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetăriin şi Tineretului, cu nr. 250/13527/2007.
Fiecare unitate/instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial cel puţin un antrenament
practic privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
(cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în
vecinătate etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi. Planificarea anuală a acestor activităţi se
întocmeste de fiecare unitate/instituţie de învăţământ şi se avizează de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Judeţean.

Periodic se organizează şi desfăşoară concursuri cu tematică de protecţie civilă – „Cu
viaţa mea apăr viaţa”, respectiv de prevenire şi stingere a incendiilor – „Prietenii pompierilor”, pe
baza regulamentelor de organizare şi desfăşurare, elaborate, în parteneriat, de către Ministrul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii sunt prevăzute în anexa nr. 6
Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de
alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de
specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru situaţiide urgenţă, prin intermediul
mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţile neguvernamentale de profil.

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ,
STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL - anexa 1
V. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ
V. 1. Evidenţa participării la activităţi de pregătire - anexa 2
V.2 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează
programe de pregătire profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de
IGSU - anexa 3.
VI . PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ PRIN APLICAŢII, EXERCIŢII, CONCURSURI DE SPECIALITATE anexa 4.

VII.TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR
VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ anexa 5
IX.

EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII

Evidenţa participării la pregătire şi rezultatele obţinute în urma verificărilor se ţine la
nivelul fiecărei entităţi care a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze
documentaţia specifică.
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care
organizează pregătirea şi/sau pe timpul inspecţiilor, controalelor şi concursurilor profesionale.
Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţelor se realizează în
şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă.

Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: baza legală a desfăşurării activităţii de
pregătire; obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a planului
de pregătire; organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor; calificativele obţinute şi
măsura în care în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale; organizarea şi
nivelulu de înzestrare a serviciilor de urgenţă; gradul de asigurare a bazei materiale; nejunsuri
constatate şi greutăţi întâmpinate; concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Rapoartele de evaluare întocmite se vor înainta la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu (listat şi în format electronic) în cel mult
10 zile de la data executării evaluării dar nu mai târziu de 30 octombrie 2011.
Documentele de evidenţă se întocmesc in functie de riscurile la care sunt expuse
localitatile.
Documentele de evidenţă sau de control se găsesc în Anexele 7 şi 8.
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă de la municipii, oraşe şi comune:
- Întocmesc şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru“ al judeţului Sibiu, până la data de 15.03.2011, Planul de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011. După avizare de către inspectorul şef
planul va fi supus aprobării prin dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de
urgenţă.
- Elaborează până la data de 01.04.2010, Dispoziţia preşedintelui comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011.
- Înaintează structurilor din responsabilitate, până la data de 10.04.2011, Planul de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011, avizat şi aprobat prin Dispoziţa
preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, privind pregătirea în domeniul situaţiilor
de urgenţă în anul 2011. Responsabilitatea difuzării în raza de competenţă revine
comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

Anexa 4
TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI
SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

A.

TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU GRUPELE DE INTERVENŢIE ŞI ECHIPELE
SPECIALIZATE DIN SERVICIILE VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

a)Tematica obligatorie pentru SVSU de la comune

FEBRUARIE
1.

Şedinţa teoretic - aplicativă
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Actele normative care reglementează activitatea in
domeniul situaţiilor de urgenţă.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Metodologia organizării, desfăşurării şi finalizării
controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) - Caracteristicile şi principiile de bază ale intervenţiilor pentru
stingerea incendiilor.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Dezastre, definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire
şi de protecţie individuală şi colectivă.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Organizarea, dotarea şi misiunile echipei de cercetare.
Metode şi procedee de cercetare.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Stingătoare. Principii şi parametrii de funcţionare, modul
de utilizare, întreţinere şi simbol.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie
individuală şi a mijloacelor improvizate.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Activitatea grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a
terenului în zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Educaţie fizică generală. Tracţiuni în braţe la bară fixă.

MARTIE

1.

Şedinţa teoretic – aplicativă
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Conţinutul şi modul de elaborare a documentelor de
organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii SVSU.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli de comportare în cazul descoperirii muniţiilor
rămase neexplodate.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Mijloacele de alarmare şi înştiinţare. Clasificare, destinaţie,
descriere, exploatare.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de acordare a primului
ajutor în caz de fracturi, arsuri şi electrocutare.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Substanţe de stingere a incendiilor. Procedee pentru
întreruperea procesului de ardere.
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) – Stingerea incendiilor în condiţii deosebite ( lipsă apă, vânt
puternic şi ger ).

2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la
un grup de locuinţe.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Mijloacele de alarmare şi înştiinţare: verificare şi întreţinere.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Escaladări ( treceri de obstacole ).

APRILIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Conţinutul şi modul de punere în aplicare a Planurilor de
analiză şi acoperire a riscurilor, intervenţie, cooperare şi evacuare.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc ( arderea, tipuri de
ardere, căldura, transmiterea căldurii ).

TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a incendiilor la unităţile de cult
( mănăstiri, biserici, case de rugăciuni, spaţii de cazare şi anexe ).
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Acţiunea pentru căutarea şi scoaterea (salvarea) oamenilor
surprinşi sub dărâmături sau la etajele superioare ale clădirilor avariate.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la
clădiri cu aglomerări de persoane.
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - Logistica protecţiei civile în situaţiile de criză.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Învăţarea şi antrenament în executarea probelor profesionale
ale concursurilor SVSU ( pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 metri şi
desfăşurarea de luptă ).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Acţiunea echipei de transmisiuni alarmare pentru refacerea
avariilor la instalaţiile telefonice şi sistemul de alarmare.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii,
fracturi, stop respirator, stop cardiac şi intoxicare cu substanţe chimice.

MAI
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a
ajutoarelor pentru sinistraţi.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Caracteristicile factorilor de risc ce pot afecta localitatea şi
măsurile de prevenire pentru diminuare a efectelor negative ale acestora.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Aspecte privind psihologia în caz de dezastre.
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor
de incendiu.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Acţiunea echipei de adăpostire la prealarmă aeriană, alarmă
aeriană, alarmă la dezastre şi încetarea alarmei.

2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi antrenament în executarea probelor profesionale
ale concursurilor SVSU ( pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 metri şi
desfăşurarea de luptă ).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Acţiunea pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea
zidurilor (plafoanelor) unei clădiri care ameninţă cu prăbuşirea.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii
la reţelele electrice, apă, gaze şi canal. Măsuri de securitate pe timpul lucrului.

IUNIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Cunoaşterea surselor şi zonelor de risc de la nivelul
localităţii şi zonelor învecinate.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier
( unitate primară de prelucrare a lemnului ).
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Reguli de comportare a populaţiei înainte, pe timpul şi
după producerea dezastrului.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Boli infecţioase şi boli parazitare ce pot apare ca urmare a
producerii dezastrelor.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Reguli şi măsuri p.s.i. Focul deschis şi fumatul.
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - Instalaţii de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor,
rezervoare de acumulare, hidranţi interiori şi exteriori.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la
sectoarele agro-zootehnice, depozite de furaje, depozite de cereale ( SVSU de la
municipii şi oraşe la o unitate de cult, SVSU din zona de munte vor executa
aplicaţia de stingere la un obiectiv de prelucrare primară a lemnului ).

TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Condiţii şi criterii de amenajare a adăposturilor în subsolul
construcţiilor.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Scoaterea, ridicarea şi transportul accidentaţilor.

IULIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Proceduri de intervenţie pentru tipurile de riscuri ce se pot
produce în zona de competenţă.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea
protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale. Semnalele de alarmă. Reguli de
comportare pe timpul alarmei.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a incendiilor la punctele de recoltare a
cerealelor şi obiectivele agricole ( SVSU din zona de munte, măsuri de prevenire a
incendiilor la fondul forestier, locuri de cazare, trasee frecventate de turişti şi
culegătorii de fructe de pădure ).
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la
dezastre.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Transportul, hrănirea, şi cazarea sinistraţilor în caz de
urgenţă. organizarea şi funcţionarea taberei de sinistraţi.
2. Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica salvării persoanelor surprinse la etajele superioare
ale clădirilor avariate.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Executarea controlului de prevenire a incendiilor la
gospodăriile populaţiei.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Deplasări pe suprafeţe cu sprijin
reduse.

AUGUST
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinţării
populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de dezastre.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Dotare întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de
protecţie civilă. Modul de comportare a personalului pe timpul adăpostirii.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Reguli şi măsuri de p.s.i. specifice punctelor de distribuţie
a buteliilor cu GPL.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Normele generale de prevenire a incendiilor ( Ordinul M.A.I.
nr. 163/2007 ).
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Organizarea SVSU. Misiunile şi compunerea SVSU.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica alimentării cu apă a autospecialelor pe timpul
intervenţiilor pentru stingerea incendiilor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Tehnica securităţii servanţilor pe timpul desfăşurării
acţiunilor de intervenţie.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Exerciţii de gimnastică pentru
muşchii braţelor şi picioarelor.

SEPTEMBRIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Metodologia întocmirii planurilor de intervenţie (de răspuns)
în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Reguli de comportare în caz de incendiu.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Epidemii şi epizootii.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor din dotarea SVSU.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la o
unitate şcolară.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli de folosire a trusei de resuscitare cu oxigen.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Săritura în lungime fără sprijin.

OCTOMBRIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii
de dezastre.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli şi măsuri de p.s.i. în sezonul rece la gospodăriile şi
anexele populaţiei.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca
adăposturi de protecţie civilă.
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) - Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii de bază în acordarea primului ajutor, măsuri de
autoprotecţie în acordarea primului ajutor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Condiţii şi criterii de amenajare a adăposturilor în
subsolurile construcţiilor.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Deplasare rapidă 1 – 2 km.

NOIEMBRIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Noţiuni generale referitoare la instalaţiile de încălzire şi
măsurile de prevenire a incendiilor la utilizarea acestora.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Prevenirea incendiilor la lăcaşurile de cult.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Factorii perturbatori ai stării psihice pe timpul intervenţiei,
modalităţi de manifestare.
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi
echipamentelor de intervenţie pe timpul sezonului rece. Pregătirea remizelor pentru
sezonul rece.

2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la
un cămin cultural ( case de cultură ).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care
se acţionează.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Exerciţii la bare paralele.

b)Tematica obligatorie pentru SVSU de la comune

TRIM I
3.

Şedinţa teoretic - aplicativă
TEMA NR. 1 ( 30 min.) - Caracteristicile şi principiile de bază ale intervenţiilor pentru
stingerea incendiilor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Organizarea, dotarea şi misiunile echipei de cercetare.
Metode şi procedee de cercetare.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de acordare a primului
ajutor în caz de fracturi, arsuri şi electrocutare.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Substanţe de stingere a incendiilor. Procedee pentru
întreruperea procesului de ardere.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Stingerea incendiilor în condiţii deosebite ( lipsă apă, vânt
puternic şi ger ).

TEMA NR. 6 ( 30 min. ) – Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc ( arderea, tipuri de
ardere, căldura, transmiterea căldurii ).

4. Şedinţa practic - demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Stingătoare. Principii şi parametrii de funcţionare, modul
de utilizare, întreţinere şi simbol.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la
un grup de locuinţe.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii,
fracturi, stop respirator, stop cardiac şi intoxicare cu substanţe chimice.

TRIM II
3.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Caracteristicile factorilor de risc ce pot afecta localitatea şi
măsurile de prevenire pentru diminuare a efectelor negative ale acestora.
TEMA NR. 4 ( 30 min) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor
de incendiu.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Acţiunea echipei de adăpostire la prealarmă aeriană, alarmă
aeriană, alarmă la dezastre şi încetarea alarmei.
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Cunoaşterea surselor şi zonelor de risc de la nivelul
localităţii şi zonelor învecinate.
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - Instalaţii de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor,
rezervoare de acumulare, hidranţi interiori şi exteriori.
TEMA NR. 1 ( 30 min) - Proceduri de intervenţie pentru tipurile de riscuri ce se pot
produce în zona de competenţă.
4.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Acţiunea pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea
zidurilor (plafoanelor) unei clădiri care ameninţă cu prăbuşirea.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii
la reţelele electrice, apă, gaze şi canal. Măsuri de securitate pe timpul lucrului.

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la
sectoarele agro-zootehnice, depozite de furaje, depozite de cereale ( SVSU de la
municipii şi oraşe la o unitate de cult, SVSU din zona de munte vor executa
aplicaţia de stingere la un obiectiv de prelucrare primară a lemnului ).
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Scoaterea, ridicarea şi transportul accidentaţilor.

TRIM III
3.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinţării
populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de dezastre.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Organizarea SVSU. Misiunile şi compunerea SVSU.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor din dotarea SVSU.
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) - Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
4.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica alimentării cu apă a autospecialelor pe timpul
intervenţiilor pentru stingerea incendiilor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Tehnica securităţii servanţilor pe timpul desfăşurării
acţiunilor de intervenţie.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Principii de bază în acordarea primului ajutor, măsuri de
autoprotecţie în acordarea primului ajutor.
Trim IV
3.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Noţiuni generale referitoare la instalaţiile de încălzire şi
măsurile de prevenire a incendiilor la utilizarea acestora.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Factorii perturbatori ai stării psihice pe timpul intervenţiei,
modalităţi de manifestare.
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi
echipamentelor de intervenţie pe timpul sezonului rece. Pregătirea remizelor pentru
sezonul rece.

4.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor la
un cămin cultural ( case de cultură ).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care
se acţionează.

B.
TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU SPECIALIŞTII DE PREVENIRE DIN
COMPONENTA PREVENTIVĂ A SERVICILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

1. Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.
2. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
3. Propagarea incendiilor.
4. Cauze de incendiu.
5. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
6. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
7. Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ teritoriale.
8. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
9. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuare a efectelor acestora. Reguli de comportament.
10. Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ.
11. Prevenirea incendiilor la unităţi de cult.
12. Prevenirea incendiilor la unităţi de cultură/săli aglomerate.
13. Prevenirea incendiilor la fondul forestier.
14. Prevenirea incendiilor la amenajări temporare.
15. Prevenirea incendiilor în agricultură.

16. Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică.
17. Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
18. Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor.
19. Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL.
20. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de gaze.
21. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice.
22. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire.
23. Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
24. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
25. Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural.
26. Prevenirea incendiilor în apartamente.
27. Ghidul cetăţanului în situaţii de urgenţă.
28. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
29. Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
30. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.
31. Întocmirea documentelor de control.

C.

TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU SERVICII PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

FEBRUARIE

1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Actele normative care reglementează activitatea in
domeniul situaţiilor de urgenţă.
TEMA NR. 2 (30 min) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor
de incendiu, starea de pericol şi pericolul de incendiu.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Incendiul şi fenomenele ce-l însoţesc (arderea, tipuri de
ardere, căldura, transmiterea căldurii, efecte negative ale produşilor de ardere).
Procedee şi substanţe de stingere a incendiilor.
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Dezastre: definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi
de protecţie.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Educaţie fizică generală. Tracţiuni în braţe la bară fixă.
TEMA NR. 2 (30 min) – Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei. (cu aplicare la
una dintre ipotezele conţinute în planul de intervenţie).
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Activitatea grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în
zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.
MARTIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice
de stingere a incendiilor din dotarea operatorilor economici/instituţiilor (stingătoare
carosabile sau portabile cu pulbere, spumă aeromecanică, CO2). Clasificarea
acestora după capacitate, substanţe stingătoare, mod de utilizare, simbol.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) – Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea
fumatului, a utilizării focului deschis şi sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru
lucrări periculoase, obligaţiile ce revin în acest sens personalului component al SPSU.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Organizarea Serviciului Privat Pentru Situaţii de Urgenţă. Misiunile si
compunerea S.P.S.U.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Organizarea grupelor la autospecialele de lucru cu apă şi
spumă. Formaţiile de adunare şi de marş ale grupelor.
TEMA NR. 2 ( 30 min ) – Tehnica evacuării fumului, întreruperii curentului electric şi a gazelor.
Protejarea construcţiilor şi materialelor faţă de acţiunea distructivă a apei.

TEMA NR. 3 ( 30 min ) – Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul
producerii unui accident tehnologic.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Escaladări ( treceri de obstacole ).

APRILIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră. ) - Serviciul de rond şi postul de supraveghere: organizarea şi
atribuţiile membrilor serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) – Clasificarea materialelor din punct de vedere al
combustibilităţii. Riscul de incendiu, categoria pericolului de incendiu şi gradul de
rezistenţă la foc. Noţiuni despre construcţii şi elemente de construcţii.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Salvarea in cazuri speciale – persoane electrocutate, cazute
in canale, gropi sau afectate de alte accidente.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
mijloacelor de protecţie individuală din dotare.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Stingerea incendiilor în condiţii deosebite (Stingerea
incendiilor pe timp de vânt puternic - cu aplicare la una dintre ipotezele conţinute în
planul de intervenţie).
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Învăţarea şi antrenament în executarea probelor
profesionale ale concursurilor SPSU ( pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100
metri şi desfăşurarea de luptă).
MAI
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi
exploziilor la depozitarea materialelor combustibile şi a produselor inflamabile
lichide.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Instalaţii de alimentare cu apă: rezerva de incendiu, staţii de
pompe, hidranţi interiori şi exteriori.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce
pot afecta teritoriul judeţului.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica executării îndatoririlor de către servanţi la incendiu.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Învăţarea şi antrenament în executarea probelor
profesionale ale concursurilor SPSU ( pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100
metri şi desfăşurarea de luptă).
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Acţiunea pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea
zidurilor (plafoanelor) unei clădiri care ameninţă cu prăbuşirea.
IUNIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la clădiri
cu aglomerări de persoane.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) – Instalaţii de alimentare cu apă : hidranţi interiori şi exteriori.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru
limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de dezastre.

2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi antrenament în executarea probelor profesionale
ale concursurilor SPSU ( pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 metri şi
desfăşurarea de luptă).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Condiţii şi criterii de amenajare a adăposturilor în subsolul
construcţiilor.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Scoaterea, ridicarea şi transportul accidentaţilor.

IULIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Proceduri de intervenţie pentru tipurile de riscuri ce se pot
produce în zona de competenţă.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea
protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale. Semnalele de alarmă. Reguli de
comportare pe timpul alarmei.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la
dezastre.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica salvării persoanelor surprinse la etajele superioare
ale clădirilor avariate.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Organizarea grupelor la autospeciale de lucru cu apă şi
spumă. Formaţii de adunare şi de marş ale acestora. Instrucţie la autospeciale.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Deplasări pe suprafeţe cu sprijin
reduse.

AUGUST
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Reguli de prevenire a incendiilor pentru perioadele
caniculare sau secetoase .
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Dotare întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de
protecţie civilă. Modul de comportare a personalului pe timpul adăpostirii.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Normele generale de prevenire a incendiilor ( Ordinul M.A.I.
nr. 163/2007 ).
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Substanţe de stingere : clasificare, compoziţie chimică, mod
de utilizare, eficienţa stingerii.

2.

Şedinţa practic – demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica alimentării cu apă a autospecialelor pe timpul
intervenţiilor pentru stingerea incendiilor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Tehnica securităţii servanţilor pe timpul desfăşurării
acţiunilor de intervenţie.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Exerciţii de gimnastică pentru
muşchii braţelor şi picioarelor.

SEPTEMBRIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Metodologia întocmirii planurilor de intervenţie (de răspuns)
în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Reguli de comportare în caz de incendiu.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) - Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi
exploziilor la producerea, transportarea şi utilizarea gazelor combustibile.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii de stingere a incendiilor - conform
planului de intervenţie al obiectivului.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli de folosire a trusei de resuscitare cu oxigen.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Săritura în lungime fără sprijin.
OCTOMBRIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii
de dezastre.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Reguli şi măsuri de p.s.i. în sezonul rece la secţii şi instalaţii
care prezintă riscuri.

TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca
adăposturi de protecţie civilă.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii de bază în acordarea primului ajutor, măsuri de
autoprotecţie în acordarea primului ajutor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Condiţii şi criterii de amenajare a adăposturilor în
subsolurile construcţiilor.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Educaţie fizică generală. Deplasare rapidă 1 – 2 km.
NOIEMBRIE
1.

Şedinţa teoretic – aplicativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Noţiuni generale referitoare la instalaţiile de încălzire şi
măsurile de prevenire a incendiilor la utilizarea acestora.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) – Instalaţii electrice în mediu cu pericol de explozie. Reguli
specifice de prevenire a incendiilor.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi
echipamentelor de intervenţie pe timpul sezonului rece. Pregătirea remizelor pentru
sezonul rece.
2.

Şedinţa practic – demonstrativă
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea unei aplicaţii simple de stingere a incendiilor
conform planului de intervenţie al obiectivului.
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) – Tehnica securităţii servanţilor pe timpul executării
recunoaşterii, a lucrului la înălţime, la instalaţii în aer liber, în hale industriale mari,
pe timpul stingerii incendiilor.
D.

PARTICIPAREA LA UN EXERCIŢIU DE INTERVENŢIE

Pe timpul exerciţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă desfăşurate în zona de competenţă
sau controalelor.
Anexa nr. 5

DOCUMENTE DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE
CIVILĂ

Nr. crt.

1
1.

2.

3.

4.

5.

Definirea punctuală a ce anume se verifică
pe timpul controlului / inspecţiei / verificării)

documente *
4.1
Dispoziţia de numire a
personalului de
specialitate cu atribuţii
în protecţia civilă
Dispoziţia de
constituirea Comitetului
Local pentru Situaţii de
Urgenţă
Dispoziţia de
constituirea Centrului
operativ cu activitate
temporară
Regulamentul de
organizare şi
funcţionare a
comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii
de urgenţă
Componenţa C.L.S.U.
şi Centrelor operative
cu activitate temporară

în teren *
4.2

Baza legală ***

Sancţiuni aplicabile şi
baza legală de
sancţionare
(act normativ, art., alin.,
lit.)

5

6

*
L 481/2004, art. 13, alin.
(2), (3) pct.d), (4), (5), (6)
şi (7).

L 481/2004, art. 75, lit.
G

HOTÃRÂRE Nr. 1491
din 9 septembrie 2004,
art.4, pct. (4).

L 481/2004, art. 75, lit.
G

HOTÃRÂRE Nr. 1491
din 9 septembrie 2004,
art.7

L 481/2004, art. 75, lit.
G

HOTÃRÂRE Nr. 1491
din 9 septembrie 2004

L 481/2004, art. 75, lit.
g)

HOTÃRÂRE Nr. 1491
din 9 septembrie 2004

L 481/2004, art. 75, lit.
g)

6.

7.
8.

Lista cuprinzând
dotările principale
necesare desfăşurării
activităţii comitetelor şi
centrelor operative
pentru situaţii de
urgenţă (Anexa 2)
Planul de activitati al
CLSU
Planul de apărare
împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi poluărilor
accidentale actualizat
cu codurile de
avertizare pe culori, la
fiecare categorie de
risc

9.
Planul de evacuare în
situaţii de urgenţă

HOTÃRÂRE Nr. 1491
din 9 septembrie 2004,
art. 23, pct. (1).
OMAI 1491/2004 art.10
alin.5
Situaţia mijloacelor şi
echipamentelor de
intervenţie
-Dotare pe tipuri de
riscuri
-Modul de întreţinere
a acestora

- ORDIN Nr. 638/420
din 12 mai 2005
-ORDIN Nr. 823/1427
din 15 august 2006

L 481/2004, art. 75, lit.
g)

Se controlează
locurile de cazare şi
primire evacuaţi,
precum şi dotarea
acestora cu
echipamentele
necesare

O.M.A.I. 1184/2006,
art.2, art.9 pct.e), art. 19
pct. a

O.U.G. 21/2004, art.37,
lit.e)

Ordinul Comun al
Ministerului
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului şi Ministerul
Administraţiei şi
Internelor nr.
1995/1160/2005, art. 7
alin (3) şi art. 8 alin (1).

L 481/2004, art. 75, lit.
g)

L 481/2004, art. 28, alin.
(1), lit. g,lit.l
O.I.G.S.U. nr. 41844 din
04.03.2009

L 481/2004, art. 75, lit.
g), e)

Ordinul prefectului pe
anul în curs

L 481/2004, art. 75, lit.
j)

10.
Planul de apărare în
cazul producerii unei
situaţii de urgenţă
provocată de
cutremure şi / sau
alunecări de teren
11.

12.

Dosarul de înştiinţareavertizare şi alarmare
a populaţiei;
-schema
dispunerii
echipamentelor
de
avertizare – alarmare
şi zonele de acoperire;
-semnificaţia
semnalelor
de
alarmare;
-situaţia
cu
echipamentele
de
avertizare – alarmare
dispuse în zona de
responsabilitate;
-lanţul de alarmare şi
aducere a personalului
propriu la sediul
operatorului economic;
Planul de pregătire:
-decizia privind
aprobarea

L 481/2004, art. 75, lit.
g)

Mijloacele de
alarmare şi avertizare
-Verificarea
funcţionării sirenelor
de alarmare
-Verificarea
funcţionării centralelor
de alarmare

13.

documentelor de
conducere şi a
activităţilor de pregătire
în domeniul situaţiilor
de urgenţă;
-planificarea şi
evidenţa pregătirii în
domeniul situaţiilor de
urgenţă;
-precizări privind
elaborarea
documentelor de
planificare şi
conducere a
activităţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă
Includerea măsurilor
de protecţie civilă în
programele de
dezvoltare economicosocială sau în
proiectele de buget

14.
15.

Adăposturilor de
protecţie civilă (acolo
unde există)
Funcţionarea
mijloacelor de
înştiinţare alarmare

L 481/2004, art. 28, alin
(1), lit. h)

L 481/2004, art. 75, lit.
a)

L 481/2004, art. 28, alin
(1), lit. l)

L 481/2004, art. 75, lit.
i)

L 481/2004, art. 28, alin
(1), lit. l)

L 481/2004, art. 75, lit.
e)

FISA DE CONTROL LA ____________________________________din____
Mapa nr.1
(Responsabil SVSU )
DA
1. Dosarul privind
organizarea si
inzestrarea
serviciului voluntar
pentru situatii de
urgenta.

1.1.Hotararea consiliului local de infiintare, organigrama si numarul de
persoane ale serviciului voluntar.
1.2. Contractele(certificate si legitimatii) de voluntariat incheiate intre
consiliul local si voluntari conform modelului din HGR 1579/2005
anexa 1,2,3.
1.3. Contractele de interventie(cu alte consilii locale;cu operatori
economici de pe raza administrativ-teritoriala;cu alte institutii.)
1.4. Tabel nominal cu personalul, in functie de structurile din care
acesta face parte si modul de instiintare.

1.5. Tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie
de structura serviciului voluntar.
1.6. Tabel cu materialele si tehnica existente in dotare.
1.7. Evidenta referatelor prin care se solicita completarea dotarii cu
tehnica, aparatura si materiale ale serviciului voluntar, intocmite de
seful serviciului.
1.8. Schema legaturilor de comunicatii ale fortelor ce actioneaza in
cazul situatiilor de urgenta.
2. Regulamentul de organizare si functionare a SVSU :
3.1. Planuri de interventie (de raspuns) in functie de riscurile
identificate in sectorul de competenta
3.2. Planuri de cooperare.
3. Dosar privind
interventia SVSU.

4. Dosar privind
pregatirea
personalului

3.3Plan de evacuare în caz de urgenţă
3.3. Planurile sau schitele localitatilor din sectorul de competenta pe
care sunt marcate zonele locuite, amplasarea agentilor economici si
institutiilor, sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile si
vulnerabile la riscuri.
3.5 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
4.1. Planul de pregatire profesională anuală şi lunară, pe teme şi
exerciţii
4.3. Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si
calificativele obtinute
4.4. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor
5.1. Registru cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor

5. Dosar operativ

5.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu
5.3. Raportul de interventie

6. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
7. Registru de control
8. Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de
urgenta la gospodariile populatiei
8.1. Graficul controalelor la gospodariile populatiei
8.2. Carnetele cu constatarile rezultate din controale
8.3 Graficul de informare publică
9. Dosar tehnic

9.1. Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie
9.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare – alarmare

