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I.BAZA LEGALĂ

- LEGEA NR. 481/2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 212/2006.
- LEGEA NR 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
- LEGEA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI NR. 1/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
- O.M.A.I. NR. 712 / 2005 PENTRU APROBAREA DISPOZIŢIILOR GENERALE PRIVIND INSTRUIREA SALARIAŢILOR IN DOMENIUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ , MODIFICAT ŞI COMPLETAT DE  O.M.A.I. NR. 786 / 2005 .
- O.M.A.I. NR. 96/2016 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI

DOTAREA SERVICIILOR VOLUNTARE/PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ.
- O.M.A.I. NR.89/2013 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE PLANIFICARE, ORGANIZARE, PREGĂTIRE ŞI DESFĂŞURARE

A ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ.
- ORDINUL INPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NR. 201 DIN 10.01.2017 PRIVIND PREGĂTIREA

PERSONALULUI CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2017.

II.OBIECTIVELE   PREGĂTIRII

OBIECTIVE GENERALE
1. APROFUNDAREA ŞI SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR PRIVIND PROBLEMATICA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE

URGENŢĂ.
2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR MANAGERIALE ALE PERSONALULUI DE COMANDĂ ŞI CONDUCERE PENTRU

DESFĂŞURAREA  ACŢIUNILOR  DE INTERVENŢIE.
3. PERFECŢIONAREA DEPRINDERILOR PRACTICE ÎN REZOLVAREA UNOR SITUAŢII CONCRETE PRECUM ŞI REDACTAREA

DOCUMENTELOR DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE.
4. PERFECŢIONAREA DEPRINDERILOR ŞI ÎNSUŞIREA CUNOŞTINŢELOR NECESARE APLICĂRII METODELOR ŞI PROCEDEELOR

NOI DE SALVARE A VICTIMELOR ÎN CAZUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  SAU ATACURILOR DIN AER.
5. PERFECŢIONAREA LUCRULUI ÎN ECHIPĂ.
6. CONŞTIENTIZAREA CETĂŢENILOR PRIVIND RISCURILE LA CARE S-AR PUTEA EXPUNE LA UN ANUMIT MOMENT ŞI ÎNTR-UN

ANUMIT LOC, PRECUM ŞI PRIVIND MĂSURILE DE PROTECŢIE ŞI COMPORTAMENTUL PE CARE AR TREBUI SĂ LE ADOPTE ÎN
CAZUL PRODUCERII UEI SITUAŢII DE URGENŢĂ.

7. EDUCAREA CETĂŢENILOR PRIVIND MODUL DE ALARMARE ŞI INFORMARE PERMANENTĂ A LOR ÎN CAZUL PRODUCERII
UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ.

8. ASIGURAREA EDUCĂRII POPULAŢIEI PENTRU CUNOAŞTEREA DIFERITELOR TIPURI DE RISCURI, A MĂSURILOR
PREVENTIVE ŞI A COMPORTAMENTULUI DE ADOPTAT ÎN CAZUL PRODUCERII LOR;

9. CREAREA MENTALITĂŢII AUTOPROTECŢIEI ÎN CADRUL COMUNITĂŢILOR LOCALE ŞI AL NECESITĂŢII VOLUNTARIATULUI
CA MOD DE MANIFESTARE A ACESTEIA;



OBIECTIVE SPECIFICE

1. APLICAREA ÎN PRACTICA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ A PREVEDERILOR  LEGISLAŢIEI CE
REGLEMENTEAZĂ ACEST DOMENIU DE ACTIVITATE.

2. FOLOSIREA UNOR PROCEDURI VIABILE DE INTERVENŢIE ÎN CAZUL PRODUCERII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ.
3. ÎNTOCMIREA ÎN MOD CLAR, CONCIS ŞI EXPRESIV A DOCUMENTELOR DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE.
4. MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE A PREGĂTIRII.
5. RIDICAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PENTRU REPREZENTANŢII AUTORITĂŢILOR

PUBLICE LOCALE ŞI AI OPERATORILOR ECONOMICI SURSĂ DE RISC.
6. ASIGURAREA PARTICIPĂRII ÎN MAI MARE MĂSURĂ LA CURSURILE ORGANIZATE ÎN CENTRELE ZONALE A PERSONALULUI CU

RESPONSABILITĂŢI LA NIVEL LOCAL.



V.ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ A JUDEŢULUI
VRANCEA

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017 se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal, după cum urmează:

1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se va realiza
prin cursuri organizate la centrul zonal Bacău din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă, având la bază prevederile Ordinul 89/2013 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, după cum
urmează:

- CU CATEGORII DE PERSONAL CUPRINSE ÎN GRUPELE DE PREGĂTIRE SPECIFICATE ÎN ANEXĂ la Proiectul mai sus menţionat
- curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2-4 ani pe o perioadă de 5 zile,

2. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti 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 se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă (pentru categoria de personal şefi servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă) şi prin convocări,
instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de
serviciile profesioniste subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau de instituţiile/operatorii economici la care sunt
constituite structurile respective după cum urmează:

- convocări, instructaje, cursuri de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, antrenamente de specialitate, şedinţe teoretic aplicative, şedinţe
practic demonstrative, exerciţii de alarmare publică, exerciţii de protecţie civilă pe diferite tipuri de riscuri, aplicaţii cu grupul de judeţe,
aplicaţii cu municipiile, oraşele necuprinse în aplicaţia cu grupul de judeţe astfel:

- CU PREŞEDINŢII ŞI VICEPREŞEDINŢII C.L.S.U. - un instructaj de pregătire anual, a 4 ore, organizat de ISUJ;
- CU CONDUCĂTORII OPERATORILOR ECONOMICI SURSĂ DE RISC – o convocare de pregătire anual a 6 ore condusă de Comitetele

pentru situaţii de urgenţă;
- CU MEMBRII C.L.S.U. - un instructaj de pregătire semestrial 2-3 ore  organizate de C.L S.U.;
- ŞEFII CENTRELOR OPERATIVE CU ACTIVITATE TEMPORARĂ/ INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ/ CADRU TEHNIC CU

ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎNCADRAŢI POTRIVIT OMAI NR. 106/2007- o convocare de
pregătire (6 ore anual ) organizate de C.LS.U şi I.S.U.J., un instructaj de pregătire trimestrial (2 la 3 ore) organizate de C.L.S.U., I.S.U.J. , un
instructaj de pregătire anual a 4 ore organizate de C.L.S.U., I.S.U.J.;

- PERSONALUL CENTRELOR OPERATIVE CU ACTIVITATE TEMPORARĂ- antrenament de specialitate anual (2 la 4 ore) organizat de
C.LS.U;



- PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE, SERVICIILOR DECONCENTRATE ŞI OPERATORII
ECONOMICI – instructaj de pregătire, trimestrial (2-3 ore), organizate de inspectori de protecţie civilă / cadre tehnice cu atribuţii de apărare
împotriva incendiilor;

- PERSONALUL CELULELOR DE URGENŢĂ DE LA OPERATORII ECONOMICI CLASIFICAŢI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
RISCURILOR, un instructaj de pregătire, trimestrial (2-3 ore), organizat de şefii celulelor de urgenţă; o convocare de pregătire, anual (2-4
ore), organizate de operatorii economici; un antrenament de specialitate , anual ( 2-4 ore ), organizat de operatorii economici; o convocare de
pregătire, anual (6 ore) organizate la ISU (numai cu şefii celulelor de urgenţă);

- ŞEFII SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ- un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă (4 săpt.),
organizat la CNPPMSU; o convocare de pregătire, semestrial (6 ore) organizată de I.S.U.J.; un instructaj de pregătire, semestrial (2- 4 ore)
organizat de preşedinţii C.L.S.U.;

- PERSONALUL COMPONENT AL S.V.S.U., o şedinţă teoretic aplicativă (2-3 ore), lunar - municipii şi oraşe, trimestrial la comune
organizate de şefii serviciilor; o şedinţă practic demonstrativă (1-2 ore), lunar - municipii şi oraşe / trimestrial la comune organizate de şefii
serviciilor;

- ŞEFII SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - o convocare de pregătire anual (6 ore), organizată de ISUJ, un
instructaj de pregătire, semestrial (2-4 ore) organizate de conducătorii operatorilor economici.

- PERSONALUL COMPONENT AL SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII  DE URGENŢĂ - o şedinţă teoretic aplicativă (2-3 ore),
lunar - municipii şi oraşe/ trimestrial la comune organizate de şefii serviciilor; o şedinţă practic demonstrativă (1-2 ore), lunar - municipii şi
oraşe / trimestrial la comune, organizate de şefii serviciilor.

3. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
a) instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu – prin activităţi
organizate de inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
- CU CONDUCĂTORII/ DIRECTORII DE UNITĂŢI/ INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PERSONALUL DIDACTIC DESEMNAT SĂ
EXECUTE PREGĂTIREA - o instruire anuală a 4-6 ore condusă de ISUJ şi Inspectoratul Şcolar.
a) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor Protocolului încheiat între
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
- PREGĂTIREA PREŞCOLARILOR – activităţi teoretic aplicative, săptămânal (30 min. – 1 oră) şi un antrenament, lunar (30 min), ambele
fiind organizate de ISUJ împreună cu conducătorii unităţilor de învăţământ;
- PREGĂTIREA ELEVILOR – în cadrul procesului instructiv – educativ şi un antrenament semestrial (30 min. – 1 oră) ambele fiind
organizate de ISUJ împreună cu conducătorii unităţilor de învăţământ;
- PREGĂTIREA STUDENŢILOR - în cadrul procesului instructiv – educativ (conform protocoalelor încheiate între ISU şi inst. de
învăţământ) şi un antrenament semestrial (30 min. – 1 oră) ambele fiind organizate de ISUJ împreună cu conducătorii unităţilor de învăţământ.



VI. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ

VI.1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire – anexa nr. 4
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani;
- organizate la Centrul Zonal de pregătire de Protecţie Civilă;
- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;



VI.2 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare profesională în ocupaţii din
domeniul reglementat de IGSU

Nr.

crt.

Denumire
furnizor

(adresa, date
contact)

Ocupaţie

Tip program

(cf. art.8
alin.(3) din

OG 129/2000,
republicată)

Perioada
desfăşurării
programului

Personal desemnat din cadrul inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă în comisiile de

examinare

Gradul, numele şi
prenumele – funcţia,

compartiment
Data participării

NU ESTE CAZUL



VII. TEMELE OBLIGATORII
PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Anexa 5 TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU SERVICII VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

FEBRUARIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

TEMA NR. 1 (30 min.) - Actele normative care reglementează activitatea in
domeniul situaţiilor de urgenţă.
TEMA NR. 2 (30 min.) – Dezastre, definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire
şi de protecţie individuală şi colectivă.
TEMA NR. 3 (30 min) - Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor
TEMA NR. 4 (30 min.) – Metodologia organizării, desfăşurării şi finalizării
controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei.
TEMA NR. 5 (30 min.) - Organizarea, dotarea şi misiunile echipei de cercetare.
Metode şi procedee de cercetare.

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. ) – Tehnica aplicării pansamentului.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Antrenament în executarea
probelor profesionale (trecerea pe sub capcană, sărituri
peste obstacole).

MARTIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

TEMA NR. 1 (30 min.) – Caracteristicile şi principiile de bază ale intervenţiilor
pentru stingerea incendiilor.

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

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii de stingere
a incendiului la o locuinţă.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Mijloacele de alarmare şi
înştiinţare: verificare şi întreţinere.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Antrenament în executarea
probelor profesionale (escaladări, traversarea bârnei de
echilibru).



întreruperea procesului de ardere.

TEMA NR. 6 (30 min.) – Stingerea incendiilor în condiţii deosebite (lipsă apă, vânt
puternic şi ger).

APRILIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Învăţarea şi antrenament în
executarea probelor profesionale ale concursurilor SVSU
(pista cu obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi
dispozitivul de intervenţie).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – ABC – ul resuscitării (etapele de
acţiune în evaluarea funcţiilor vitale).
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

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi antrenament în
executarea probelor profesionale ale concursurilor SVSU
(pista cu obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi
dispozitivul de intervenţie).
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

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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 de apărare împotriva incendiilor. Focul
deschis şi fumatul.
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - Instalaţii de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor, rezervoare de acumulare, hidranţi interiori şi exteriori.

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi antrenament în
executarea probelor profesionale ale concursurilor SVSU
(pista cu obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi
dispozitivul de intervenţie).
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

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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. ) – Tehnica mânuirii accesoriilor
pentru trecerea apei.



AUGUST

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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 apărare împotriva incendiilor specifice
punctelor de distribuţie a buteliilor cu GPL.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Organizarea SVSU. Misiunile şi compunerea SVSU.

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. ) – 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).

SEPTEMBRIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii simple de
stingere a incendiilor la o unitate şcolară.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Protocoale de intervenţie. Prim-
ajutor de bază.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Transportul răniţilor cu mijloace
improvizate.



OCTOMBRIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Mijloace de protecţie colectivă.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor 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.

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. ) – Mânuirea măştii de protecţie

contra fumului şi CO.

NOIEMBRIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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. ) – Primul ajutor în caz de intoxicaţie
şi contaminare.



Anexa 6 TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU SERVICII PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

FEBRUARIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

TEMA NR. 1 (30 min) – Operaţiuni pentru pregătirea şi
desfăşurarea intervenţiei. (cu aplicare la una dintre ipotezele
conţinute în planul de intervenţie).
TEMA NR. 2 ( 30 oră ) – Activitatea grupei de cercetare în
acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată
radioactiv, chimic sau biologic.
TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Antrenament în executarea probelor
profesionale (trecerea pe sub capcană, sărituri peste obstacole).

MARTIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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. ) - Antrenament în executarea probelor
profesionale (escaladări, traversarea bârnei de echilibru).



APRILIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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, căzute în canale, gropi sau afectate de alte accidente.

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
cu obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi dispozitivul de
intervenţie).

MAI

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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
cu obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi dispozitivul de
intervenţie).
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Acţiunea pentru deblocarea
adăposturilor, sprijinirea zidurilor (plafoanelor) unei clădiri
care ameninţă cu prăbuşirea.

IUNIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi antrenament în executarea
probelor profesionale ale concursurilor SPSU (pista cu
obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi dispozitivul de



exteriori.

TEMA NR. 3 ( 1 oră ) – Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie
pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de dezastre.

intervenţie).
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

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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. ) - Învăţarea şi antrenament în
executarea probelor profesionale ale concursurilor SPSU (pista
cu obstacole pe 100 m, ştafeta 4x100 metri şi dispozitivul de
intervenţie).

AUGUST

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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. ) – Tehnica mânuirii accesoriilor pentru
trecerea apei.

SEPTEMBRIE



Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaţii de stingere a
incendiilor - conform planului de intervenţie al obiectivului.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Protocoale de intervenţie. Prim-
ajutor de bază.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Tehnica aplicării pansamentului.

OCTOMBRIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Mijloace de protecţie colectivă
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor 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.

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. ) – Mânuirea măştii de protecţie

contra fumului şi CO.

NOIEMBRIE

Şedinţa teoretic - aplicativă 1.Şedinţa practic - demonstrativă

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.

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.



VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa şi evaluarea activităţilor pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la Comitetul judeţean este

realizată de către Centrul Operaţional al ISUJ prin Secretariatul Tehnic permanent, Serviciul Pregatire pentru Interventie si
Rezilienta Comunitatilor din cadrul ISUJ, pe baza documentelor de planificare şi pregătire, a registrului de evidenţă a
convocărilor, instruirilor, antrenamentelor, exerciţiilor şi aplicaţiilor pe linia situaţiilor de urgenţă, exerciţiilor de alarmare,
executând semestrial analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor de pregătire

Evidenţa şi evaluarea activităţilor pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la Comitetele Locale este
ţinută de către Centrul Operativ cu activitate temporară, şi de către şeful SVSU, pe baza planurilor de pregătire, a programelor
de desfăşurare a activităţilor planificate, a registrului de evidenţă a convocărilor, instruirilor, antrenamentelor cu personalul
SVSU, activităţilor practice desfăşurate, exerciţiilor de alarmare, organizând şi desfăşurând analize semestriale privind modul
de organizare şi desfăşurare a activităţilor de pregătire, modul de participare a personalului şi populaţiei la activităţile
teoretice şi practice desfăşurate.

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
Resursele bugetare necesare desfăşurării pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă organizate şi desfăşurate de

Comitetul judeţean, prin Centrul Operaţional şi Inspecţia de Prevenire sunt asigurate de către Consiliul judeţean, iar
activităţile organizate de Comitetele locale pentru Situaţii de Urgenţă, Celulele de Urgenţă de la operatorii economici
fondurile bugetare sunt asigurate de către Consiliile locale , respectiv Consiliile de administraţie.

INTOCMIT,
Sbîrciog Mihaela


