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I. BAZA LEGALĂ
Legile, hotărârile şi ordinele aplicabile la nivelul administraţiei publice
locale, emise de autorităţile abilitate care stau la baza desfăşurării pregătirii în
domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016 sunt:
1.Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin
Legea nr. 212/2006;
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011;
4. Legea nr. 446 /2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
5. Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi
funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
7. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat
prin OMAI nr. 786/2005;
8. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 718/2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
9. Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 250/2010
privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor
compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de
urgenţă;
10. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 158 / 2007 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă;

11. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/2013 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizarea, pregătire şi desfăşurare a activităţii
de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
12. Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea regulamentului
de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă.
13. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.99 din 3 iulie 2013 privind
pregătirea in domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor
prefectului si a personalului cu funcţii de conducere si atribuţii in domeniul
situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi
deconcentrate, in perioada 2013-2016.
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II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
În anul 2016, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va desfăşura
în sensul îndeplinirii următoarelor obiective:

II.1. Obiective generale:
Perfecţionarea capacităţii de analiză, sinteză şi luare a deciziei de către
structurile abilitate în scopul prevenirii populaţiei, limitării sau înlăturării, după
caz, a consecinţelor dezastrului în toate cele trei faze (înainte de producere, pe
timpul producerii şi în perioada de restabilire a stării de normalitate).
II.2. Obiective specifice:
- Asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi
atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de
urgenţă;
- Crearea unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi
gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi asigurarea unui
răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat;
- Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la riscurile la
care este expusă;
- Asigurarea unui nivel optim de pregătire a structurilor cu atribuţii pe linia
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
- Stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea
planurilor operative.
III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

III.1. Planificarea pregătirii
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016 se va realiza pe
niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, după cum
urmează:
1. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi
locale pentru situaţii de urgenţă, 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 serviciilor
publice voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă.
2. Pregătirea salariaţilor.
3. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.
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4. Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 14 (populaţie neîncadrată în muncă).
Anul de pregătire începe la 01.02.2016 şi se va termina la 30.11.2016 şi
va fi precedat de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia,
astfel:
- întocmirea planului pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul
localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici pentru perioada 01.02. 30.11.2016;
- asigurarea bazei materiale necesare procesului de pregătire.
Pregătirea pe nivelul de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal se va executa prin cursuri, convocări, instruiri, aplicaţii practice,
exerciţii, concursuri conform prezentului Plan de Pregătire.
III.2. Desfăşurarea pregătirii
Organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani:
Categoriile de personal precum şi personalul desemnat să participe la
cursurile organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani sunt nominalizate în anexele
nr. 1 şi nr. 2.
Organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de
Hunedoara" al judeţului Hunedoara:
Categoriile de personal precum şi personalul desemnat să participe la
cursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de
Hunedoara" al judeţului Hunedoara sunt nominalizate în anexele nr. 1 şi nr. 2.
Organizate de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă:
 Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor executa 1
instructaj de pregătire semestrial de 2-3 ore cu membrii comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă;
 Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor executa 1
antrenament de specialitate anual cu durate de 2- 4 ore cu personalul
Centrelor Operative cu Activitate Temporară;
 Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor executa 1
instructaj de pregătire semestrial de 2- 4 ore cu şefii serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă;
Organizate de către Serviciile Voluntare / Private Pentru Situaţii de
Urgenţă:
Şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă vor desfăşura cu
personalul component al serviciului:
- O şedinţă teoretic-aplicativă, (2-3 ore), lunar - municipii şi oraşe /
trimestrial – comune;
- O şedinţă practic-demonstrativă, (1-2 ore), lunar - municipii şi oraşe /
trimestrial – comune.
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Şefii Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă vor desfăşura cu
personalul component al serviciului:
- O şedinţă teoretic-aplicativă, (2-3 ore), trimestrial;
- Un exerciţiu de alarmare/intervenţie, (1-2 ore), semestrial.
Organizate de către operatorii economici clasificaţi cu risc cf. HG
nr.642/2005 :
Conducătorii operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005
vor desfăşura:
- O convocare de pregătire, anual (2-4 ore) cu personalul celulelor de
urgenţă din cadrul operatorilor economici;
- Un antrenament de specialitate, anual (2-4 ore) cu personalul celulelor
de urgenţă din cadrul operatorilor economici;
- Un instructaj de pregătire, semestrial (2-4 ore) cu şefii Serviciilor
Private pentru Situaţii de Urgenţă ;
- Instructaje de pregătire (cf. ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr. 712/2005) cu salariaţii;
- Un antrenament, anual (30 min-1 oră) cu salariaţii.
Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor:
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor
de specialitate incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil.
Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii vor fi înaintate
prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Pregătire preşcolarilor, elevilor şi studenţilor prin exerciţii şi antrenamente
practice se realizează astfel:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă desfăşoară un antrenament practic anual de 30 de
minute la instituţiile de învăţământ;
 Fiecare instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial, minim un
antrenament practic privind modul de comportare şi acţiune în cazul
producerii unei situaţii de protecţie civilă conform protocolului de
colaborare încheiat între M.E.C.T. şi M.A.I.
VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE
VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Formaţiunile voluntare de intervenţie, indiferent de specialitate îşi
însuşesc cunoştinţele prevăzute în programul de pregătire privind protecţia
cetăţenilor împotriva efectelor dezastrelor sau în cazul atacurilor din aer; reguli
de comportare în situaţii de urgentă; noţiuni de prim ajutor şi auto ajutor sanitar;
cunoaşterea aparaturii, tehnicii din dotare şi a modului de întrebuinţare a
acesteia, metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi înlăturare a
efectelor dezastrelor şi/sau atacurilor din aer.
Formaţiunile voluntare de intervenţie vor executa un instructaj metodic de
2 ore lunar la locul de muncă şi un antrenament practic de 30 min. -2 ore lunar.
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CERCETARE – CĂUTARE
TEMA 1. Observarea de protecţie civilă. Organizarea, dotarea şi misiunile
postului de observare.
TEMA 2. Acţiunea postului de observare la prealarma şi alarma aeriană.
Ocuparea postului, observarea, consemnarea şi raportarea datelor cu privire la
urmările atacului inamic.
TEMA 3.
Cercetarea de protecţie civilă. Organizarea, dotarea şi misiunile
grupei de cercetare.
TRANSMISIUNI – ALARMARE
TEMA 4.
Mijloace de alarmare pentru protecţia civilă. Clasificare, destinaţie,
descriere, exploatare, întreţinere.
TEMA 5.
Telefonul şi construcţiile liniilor de cablu. Caracteristici, destinaţie,
compunere, instalare, exploatare, reguli de întreţinere şi depozitare.
TEMA 6.
Acţiunea grupei (echipei) de transmisiuni – alarmare pentru
realizarea legăturilor necesare desfăşurării acţiunilor de intervenţie.
EVACUARE
TEMA 7.
Condiţii şi criterii de amenajare şi dotare a adăposturilor în subsolul
construcţiilor.
TEMA 8.
Reguli de folosire a adăposturilor. Activitatea echipei de adăpostire
la introducerea semnalului de alarmă şi încetarea acesteia.
TEMA 9.
Acţiunea echipei de adăpostire, pentru remedierea defecţiunilor la
instalaţiile existente în adăpost.
DEBLOCARE – SALVARE
TEMA 10. Tehnica sprijinirii clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea. Măsuri de
siguranţă.
TEMA 11. Utilaje şi materiale ce se pot folosi la deblocarea adăposturilor.
Cunoaşterea şi modul de lucru cu acestea.
TEMA 12. Acţiunea grupei de deblocare – salvare pentru căutarea
supravieţuitorilor (sinistraţilor) în caz de dezastre.
TEMA 13. Acţiunea grupei de deblocare – salvare pentru deblocarea căilor de
acces.
ENERGETIC – INSTALAŢII
TEMA 14. Acţiunea grupei energetice (instalaţii) pentru remedierea
defecţiunilor în urma atacurilor aeriene.
TEMA 15. Acţiunea grupei energetice (instalaţii) pentru asigurarea cu aer a
personalului din adăposturile blocate, precum şi pentru evacuarea apei din
adăposturile inundate.
TEMA 16. Modul de remediere a defecţiunilor la aparatura din punctele de
comandă (adăposturi speciale) de protecţie civilă.
TEMA 17. Acţiunea echipei energetice din compunerea subunităţilor de
serviciu pentru izolarea obiectivelor şi închiderea alimentării cu energie.
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SANITAR
TEMA 18. Instrumentarul şi materialele sanitare necesare pentru acordarea
primului ajutor. Conţinut şi mod de utilizare a genţii sanitare.
TEMA 19. Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de rănire.
TEMA 20. Primul ajutor şi ajutor sanitar în caz de hemoragii.
TEMA 21. Primul ajutor şi ajutor sanitar în caz de fracturi.
TEMA 22. Primul ajutor şi ajutor sanitar în caz de arsuri.
TEMA 23. Primul ajutor şi ajutor sanitar la producerea electrocutării şi în caz
de înec.
TEMA 24. Primul ajutor şi ajutor sanitar în caz de intoxicarea cu substanţe
toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
TEMA 25. Mijloace, procedee pentru transportul răniţilor şi contaminaţilor.
SANITAR – VETERINAR
TEMA 26. Metode şi procedee de aplicare a măsurilor profilactice într–un raion
contaminat.
TEMA 27. Leziuni provocate animalelor de către explozii şi mijloace
incendiare. Măsuri de protecţie şi prim – ajutor.
TEMA 28. Acţiunea grupei (echipei) sanitar – veterinare pentru acordarea
primului ajutor în colectivităţile de animale.
CERCETARE N.B.C.
TEMA 29. Acţiunea grupei (echipei) N.B.C. pentru decontaminarea produselor
alimentare şi a apei.
TEMA 30. Mijloace şi dispozitive ce se pot folosi în acţiunile de decontaminare.
TEMA 31. Cunoaşterea, folosirea măştii contra gazelor şi a mijloacelor
improvizate.
TEMA 32. Cunoaşterea, întrebuinţarea trusei sanitare, pachetului de
decontaminare individual.
SUPORT LOGISTIC
TEMA 37. Principii, reguli şi cerinţe privind asigurarea logistică cu apă şi hrană
a formaţiunilor, pe timpul intervenţiei.
TEMA 38. Măsuri şi reguli de protecţie a materialelor, alimentelor şi a apei în
punctele de aprovizionare.
TEMA 39. Reguli şi procedee de organizare a punctelor de odihnă a
personalului formaţiilor de protecţie civilă care acţionează la intervenţie.
PREVENIREA INCENDIILOR
TEMA 40. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a
situaţiilor de urgenţă.
TEMA 41. Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor; Conţinutul schemei
riscurilor şi a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
TEMA 42. Metodologia executării controlului de prevenire.
TEMA 43. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurate de către serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă;
TEMA 44. Forme şi metode de informare publică utilizate de serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă.
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TEMA 45. Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ;
TEMA 46. Legislaţie specifică de protecţia mediului la distrugerea prin ardere a
miriştilor şi a unor deşeuri sau reziduuri combustibile
TEMA 47. Managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii – manualul
primarului
TEMA 48. Prevenirea incendiilor la cămine culturale şi unităţi de cult(biserici)
TEMA 49. Prevenirea incendiilor pe timpul transportului, depozitării,
comercializării şi utilizării buteliilor cu gaze petroliere lichefiate.
TEMA 50. Prevenirea incendiilor la gospodării cetăţeneşti.
TEMA 51. Întocmirea documentelor de control.
VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării la pregătire şi a rezultatelor 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 sau pe timpul inspecţiilor şi
controalelor efectuate de personalul desemnat din cadrul serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă. Evaluarea pregătirii în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţelor se realizează în şedinţele comitetelor
pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde: baza legală a
desfăşurării activităţii de pregătire; obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a
acestora; gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;
organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;
calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale ale personalului; organizarea şi desfăşurarea programelor de
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU; gradul de
asigurare a bazei materiale şi documentare; neajunsuri constatate şi greutăţi
întâmpinate; concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
Fiecare Unitate administrativ teritorială, instituţie, operator economic va
prevede în bugetul pe anul 2016 fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii
a procesului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Cursurile, convocările, instruirile organizate şi desfăşurate de structurile
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sunt gratuite, cheltuielile
legate de transport, cazare şi hrănire vor fi suportate de Unităţile administrativ
teritoriale, instituţiile şi operatorii economici planificaţi să participe la pregătire.
X. DISPOZIŢII FINALE
Pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
(specialişti din compartimentele pentru prevenire) este reglementată de
O.M.A.I. nr.250/2010 şi se va regăsi distinct în planul anual de pregătire
(planificare numerică).
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Având în vedere posibilităţile limitate de pregătire şi cazare ale Centrului
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă, programele de formare profesională organizate în ocupaţia inspector
de protecţie civilă vor fi dedicate cu prioritate personalului din cadrul instituţiilor
publice, companiilor naţionale, regiilor autonome şi operatorilor economici cu
capital majoritar de stat. De asemenea, personalul planificat pentru programele
de formare profesională de perfecţionare trebuie să deţină, în mod obligatoriu,
competenţele profesionale dobândite ca urmare a absolvirii programelor de
iniţiere în aceeaşi ocupaţie.
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V.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)

1

S.C.AUDIOMED SRL
( Sediu social : Uricani,
Aleea Teilor, Bl.Vila
C, parter) Filiala
Petroşani, Str.
Aviatorilor, Bl.19 E,
parter
J20/1586/2008
C.U.I. 24588294
tel:0767321316
fax:0254504574

OCUPAŢIE

TIP PROGRAM
(CF. ART.8 ALIN.(3)
DIN OG 129/2000,
REPUBLICATĂ)

PERIOADA
DESFĂŞURĂRII
PROGRAMULUI

COR 541104Servant Pompier

Curs de iniţiere

19.10-13.11.2015

PERSONAL DESEMNAT DIN CADRUL
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ ÎN COMISIILE DE EXAMINARE
Gradul, numele şi prenumele
Data participării
– funcţia, compartiment

Mr. Voicu Gheorghe
21.11.2015
Lt.Ştefănie Adriana

1

IV. 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

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

Feb.
P

R

Mar.
P

R

Apr.
P

Secretari generali ai
judeţelor

Un curs de
pregătire cu
Secretari ai municipiilor
scoatere de la
Centrul Zonal
şi oraşelor
locul de muncă, o
de Pregătire
dată la 2-4 ani
(5 zile)
Secretari ai comunelor
Preşedinţii şi
vicepreşedinţii
comitetelor pentru
situaţii de urgenţă
Conducătorii operatorilor
economici sursă de risc
incluşi în P.A.A.R. (şi
şefii celulelor de
urgenţă)

11

Judeţ

O convocare de
pregătire, anual
(6 ore)

ISU

Judeţ

ISU/Insp.
Şcolar

Judeţ

ISU

5

Zonal

ISU

Administratorii/
Conducătorii operatorilor
economici care
O instruire, anual
desfăşoară activităţi
(2-3 ore)
specifice în zona de
competenţă a I.S.U.J. **

P

R

Iun.
P

1

Instructaj de
pregătire, anual
(4 ore)

Conducătorii/ Directorii
de unităţi / instituţii de
O instruire, anual
învăţământ şi personalul
(4-6 ore)
didactic desemnat să
execute pregătirea *

R

Mai

Judeţ

8

9

4

R

Anul 2016
Iul.
Aug

Total sem.I
P

R

P

R

P

R

Sept.
P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

Fier Vechi
unităţi de
cult
unităţi
sanitare
unităţi de
turism
agricultură
silvicultură

20

P

R

Total sem. II
P

P

1

9

9

28

1

5

5

2

13

41

69

69

22

22

113

113

20

20

20

20

R

Total an

1

69

22

R

Dec.

113

20

20

20
20

30
20

30

30

20

20

R

II. 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 şi a salariaţilor

Categorii de personal

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

Un curs de
Şefii centrelor operative
pregătire cu
cu activitate temporară în
scoatere de la
conformitate cu OMAI
locul de muncă
nr. 99/2013
(5 zile)
Inspector de protecţie
civilă.
Cadru tehnic cu atribuţii
în domeniul apărării
împotriva incendiilor.
Şefi servicii
voluntare/private pentru
situaţii de urgenţă
(conform OG
nr.129/2000)

Program de
formare
profesională cu
scoatere de la
locul de muncă

Un instructaj de
Membrii comitetelor
pregătire,
pentru situaţii de urgenţă semestrial (2-3
ore)

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

Centrul Zonal
de Pregătire

Zonal

CNPPMSU

Naţional

Comitetele
pentru Situaţii
de Urgenţă

Local

Şefii centrelor operative
cu activitate temporară/
inspector de protecţie
civilă/cadru tehnic cu
atribuţii în dom. ap.împ.
inc. încadraţi potrivit
OMAI nr.106/2007

Instructaj de
pregătire, anual (4
ore)

ISU

Judeţ / Zona /
Local

Instructaj de
pregătire,
trimestrial
ore)

ISU

Judeţ

Personalul centrelor
operative cu activitate
temporară

Antrenament de
specialitate, anual
(2-4 ore)

Comitetele
pt. situaţii de
urgenţă / şefi
centre
operative

Local

(4

Şefii celulelor de
O convocare de
urgenţădin cadrul
ISU
operatorilor economici pregătire, anual (2clasificaţi cu risc cf. HG 4 ore)
nr.642/2005
Instructaj de
pregătire,
Şefii celulelor
trimestrial
de urgenţă
Personalul celulelor de (2-3 ore)
urgenţă din cadrul
O convocare de
operatorilor economici
Operatorii
pregătire, anual (2clasificaţi cu risc cf. HG
economici
4 ore)
nr.642/2005
Un antrenament
Operatorii
de specialitate,
economici
anual (2-4 ore)

Local

1

Feb.
P

R

Mar.
P

R

Apr.
P

R

Mai
P

R

Iun.
P

R

Anul 2016
Iul.
Aug

Total sem.I
P

R

P

R

P

R

Sept.
P

11

8

9

6

4

38

1

5

2

1

1

1

5

11

1

1

R

Oct.
P

5

R

Nov.
P

2

R

Dec.
P

R

Total sem. II
P

R

Total an
P

13

51

2

13

0

55

55

110

55

55

55

55

55

110

220

0

48

48

48

Local

0

Local

0

Local

0

R

Categorii de personal

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

O convocare de
pregătire,
semestrial
Şefii serviciilor voluntare (6 ore)
pentru situaţii de urgenţă Un instructaj de
pregătire,
semestrial (2-4
ore)

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

Feb.
P

R

Mar.
P

R

Apr.
P

R

Mai
P

R

Iun.
P

R

Total sem.I
P

R

Anul 2016
Iul.
Aug
P

R

P

R

Sept.
P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

R

Dec.
P

R

Total sem. II
P

R

Total an
P

ISU

Judeţ

Preşedinţii
comitetelor pt.
situaţii de
urgenţă

Local

0

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

Local

0

O şedinţă practicdemonstrativă, (1Personalul component al 2 ore), lunar Şefii serviciilor
municipii şi oraşe
serviciilor publice
/
trimestrial
voluntare pentru situaţii
comune
de urgenţă

Local

0

Curs de pregătire
a specialiştilor
pentru prevenire
din SVSU Membrii
Componenta
preventivă
Exerciţiu de
alarmare/
intervenţie cu
SVSU***

Şefii serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă

Convocare de
pregătire,
semestrial
(6 ore)
Un instructaj de
pregătire,
semestrial (2-4
ore)

ISU

Local

ISU

Local

ISU

Judeţ

Conducătorii
operatorilor
economici

Operatori ec.

69

69

69

69

25

25

138

25

0

30

30

30

30

60

R

Categorii de personal

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata

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

Feb.
P

R

Mar.
P

R

Apr.
P

R

Mai
P

R

Iun.
P

R

Total sem.I
P

R

Anul 2016
Iul.
Aug
P

R

P

R

Sept.
P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

R

Dec.
P

R

Total sem. II
P

O şedinţă teoreticaplicativă,
Şefii serviciilor Operatori ec.
(2-3 ore),
trimestrial
Personalul component al Un exerciţiu de
serviciilor private pentru alarmare/
intervenţie, (1-2
situaţii de urgenţă
ore), semestrial
Exerciţiu de
alarmare/
intervenţie cu
SPSU***
Instructaje de
pregătire (cf.
ordinului
ministrului
administraţiei şi
internelor nr. 712
Salariaţii de la operatorii
/2005)
economici / instituţiile
Un exerciţiu, pe
publice
tipurile de riscuri
specifice,
semestrial
Exerciţiu de
alarmare/
intervenţie/
evacuare
Cadre tehnice/inspectori Convocare de
de protecţie civilă pregătire, anual
prestatori de servicii
(6 ore)

Operatori ec.

conducătorii
operatorilor
economici/
instituţiilor
publice

Operatori ec.
Instituţii
publice

P

0

Şefii serviciilor Operatori ec.

ISU

R

Total an

0

14

15

29

0

0

ISU

Operatori ec.
Instituţii
publice

ISU

Judeţ / Local

0

16

16

16

R

III. Pregătirea preşcolarilor, elevilor, studenţilor şi populaţiei

Categorii de personal

Preşcolari

Elevi

Studenti

Forma de
pregătire/
periodicitatea/
durata
Activităţi de
pregătire
(cf. protocolului
încheiat între
IGSU şi MECT)
Un exerciţiu,
semestrial
Activităţi de
pregătire
(cf. protocolului
încheiat între
IGSU şi MECT)
Un exerciţiu,
semestrial
Activităţi de
pregătire
(cf. protocolului
încheiat între
IGSU şi MECT)
Un exerciţiu,
semestrial
Informare
preventivă****

Preşcolari, elevi, studenţi Pregătire cercuri
de elevi
Exerciţii de
alarmare/
intervenţie/
evacuare****

Populaţia neîncadrată în
muncă, bătrâni, copii

Informare
preventivă
Exerciţii de
alarmare publică

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

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

Feb.
P

R

Mar.
P

R

Apr.
P

R

Mai
P

R

Iun.
P

R

Total sem.I
P

R

Anul 2016
Iul.
Aug
P

R

P

R

Sept.
P

R

Oct.
P

R

Nov.
P

R

Dec.
P

R

Total sem. II
P

R

Total an
P

0

Unităţi de
învăţământ

0

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

0

Unităţi de
învăţământ

0

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

0

Unităţi de
învăţământ

0

I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ /
I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

Autorităţile
publice
locale/I.S.U.
Autorităţile
publice
locale/I.S.U.

12

12

12

12

6

54

16

16

16

11

59

113

0

12

12

12

12

6

54

16

16

16

11

59

113

Local

0

Local

0

* Personalul menţionat poate fi înlocuit de cadre didactice desemnate
** Domenii de activitate specifice, vizate: unităţi de cult, unităţi de turism, agricultură, silvicultură, colectare deşeuri metalice etc.
*** Se vor planifica exerciţii de alarmare/intervenţie la toate serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă
**** Se va asigura desfăşurarea a cel puţin unei activităţi de informare preventivă şi a unui exerciţiu de alarmare/intervenţie/evacuare la toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică.

R

V. Evidenţa participării la activităţi de pregătire
1. A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani

Nr.
crt.

Funcţia

Nume, prenume

1

Inspector P.C.

PAVEL MARIANA

2

Inspector P.C.

BOLD ALEXANDRU

3

Inspector P.C.

CETEAN OVIDIU

4

Inspector P.C.

ROB DORIN

5

Inspector P.C.

MORARU VASILE

6

Inspector P.C.

MUNTEANU IONEL

7

Inspector P.C.

BARBU OCTAVIAN

8

Inspector P.C.

MOGA ADRIAN

9

Şef SVSU

10

Forma de pregătire
Curs de formare ,, inspector de protecţie
civilă'' a personalului de specialitate de
la instituţiile publice şi operatori
economici cu capital majoritar de stat,
servicii publice deconcentrate, regii
autonome şi companii naţionale,
operatori economici cu capital majoritar
privat factor de risc - INIŢIERE
Curs de formare ,, inspector de protecţie
civilă'' a personalului de specialitate de
la instituţiile publice şi operatori
economici cu capital majoritar de stat,
servicii publice deconcentrate, regii
autonome şi companii naţionale,
operatori economici cu capital majoritar
privat factor de risc - PERFECŢIONARE

Perioada

Instituţia publică /
operator economic /
localitatea

21.03-20.04.2016

S.N. ÎNCHIDERI MINE S.A.

27.06-27.07.2016

SANATORIUL
PNEUMOFTIZIOLOGIE Brad
HEIDELBERG CEMENT
ROMÂNIA - Chişcădaga

ENEL ROMANIA S.A. - P.L.
Deva
06.06-17.06.2016
COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA
S.C. HIDROCONSTRUCŢIA SA 18.07-29.07.2016
P.L. Haţeg

29.02-14.03.2016

PHILIPS ROMANIA - Orăştie

15.02-16.03.2016

Primăria mun. Orăştie

ŞTEF FLORIN

18.01-12.02.2016

Primăria Comunei Balşa

Şef SVSU

POSTOLACHE NICOLETA

25.04-20.05.2016

Primăria mun. Vulcan

11

Şef SPSU

MIHĂESCU DUŢĂ

23.05-17.06.2016

S.C.SARMISMOB SA Deva

12

Şef SVSU

BUDĂU PAULIN

27.06-22.07.2016

Primăria Com. Vaţa de Jos

13

Şef SVSU

TERCHIA OVIDIU

05.09-30.09.2016

Primăria Com. Crişcior

Curs de formare ,, inspector de protecţie
civilă'' a personalului de specialitate de
la localităţi - INIŢIERE

Curs de formare ,, şef serviciu voluntar /
privat pentru situaţii de urgenţă''

1. B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă - Cluj - Napoca
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

Funcţia

Nume, prenume

Secretari gen. ai judeţelor STEFONI DUMITRU SORIN
SĂRBU LAURA
SPIRIDON PANTELIMON
Secretari ai municipiilor şi
VALENTIN PASCONI
oraşelor
VULPE STELIAN IOAN
GHEORGHE SIMION NELU
BARB CAMELIA COSMINA
FIRIDON IONELA
MAZARE CRISTIAN
GHIURA ELENA
JIANU SIDONIA
GIURGIU SANDA
LUTCHI AUREL
STOICA JENICA
GROŞAN ANTONIU
RASA REMUS CIPRIAN
STOICA JENICA
ARMEANCA ANGELICA
MACRA IULIANA
MATEI SEBASTIAN TEODOR
Secretari ai comunelor
CERISERI ADRIAN FLORIN
URSU DOINA
OPÂRLESCU ALIN
BULEA EMILIA
MARIAN ARGENTINA
GĂLDEAN GHE. ADRIAN
MUNTEAN GHEORGHE
POPON DRAGOŞ
LIHOACĂ MELANEA
ROMOŞAN LILIANA
PUŞCA ANIŞOARA
BOGDAN LOREDANA
FAUR DANIELA ELENA
ENE CAMELIA

Forma de pregătire

Perioada

Localitatea

09.05-13.05.2016

Deva
Deva
Hunedoara
Haţeg
Călan
Aninoasa
Bătrâna
Beriu
Boşorod
Brănişca
Bretea Română
Buceş
Cerbăl
Cârjiţi
G-ral Berthelot
Lelese
Ghelari
Hărău
Şoimuş
Teliucu Inferior
Topliţa
Lăpugiu de Jos
Lunca Cernii de Jos
Orăştioara de Sus
Vorţa
Pui
Bunila
Mărtineşti
Turdaş
Rapoltu Mare
Râu de Mori
Densuş
Bulzeştii de Sus
Ilia

09.05-13.05.2016
16.05-20.05.2016
01.02-05.02.2016
08.02-12.02.2016
15.02-19.02.2016
Curs de iniţiere în
pregătirea personalului
cu atribuţii de conducere
din administraţia publică
locală

22.02-26.02.2016
29.02-04.03.2016
07.03-11.03.2016
14.03-18.03.2016
21.03-25.03.2016
28.03-01.04.2016
04.04-08.04.2016
11.04-15.04.2016
18.04-22.04.2016
25.04-29.04.2016

Nr.
crt.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Funcţia

Nume, prenume

ADRIAN NEGOE
Secretari ai municipiilor şi BĂLOI MARIUS CLAUDIU
oraşelor
PETER RODICA MARIANA
CIMPOEŞU MARIA
MICULA DORINA
PAUL CODRUŢA SABINA
RUSU LUCIA
TĂTULEA SILVIU PETRU
BECUŞ CAMELIA SIMONA
ŞTEF IOAN
Secretari ai comunelor CSATLOS MIHAELA
BISTRIAN SAMUIL
POLVEREA DANIELA
STOICA RODICA
VASINCA FEDI
BORZA LIVIA
TAT MARIA

Forma de pregătire

Perioada

13.06-17.06.2016
27.06-01.07.2016
04.07-08.07.2016
Curs de perfecţionare
în pregătirea
personalului cu atribuţii
de conducere din
administraţia publică
locală

05.09-09.09.2016

12.09-16.09.2016
19.09-23.09.2016
26.09-30.09.2016
03.10-07.10.2016
10.10-14.10.2016
17.10-21.10.2016
Curs de iniţiere în
pregătirea personalului 24.10-28.10.2016
cu atribuţii de conducere 31.10-04.11.2016
din administraţia publică 07.11-11.11.2016
locală
14.11-18.11.2016

Localitatea

Petroşani
Lupeni
Vulcan
Geoagiu
Baia de Criş
Bucureşci
Luncoiu de Jos
Balşa
Baru
Băcia
Romos
Gurasada
Blăjeni
Băniţa
Sântamaria Orlea
Vaţa de Jos
Veţel

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de specialitate
Nr.
crt.

TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA /
AGENTUL ECONOMIC

DATA

TEMA

Cine conduce

I. Antrenamente de specialitate

1

Avertizare/alarmare/
alertare SVSU-SPSU /
evacuare /adăpostire / primajutor

69 localităţi

29 operatori economici

Acţiunile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă,
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, pentru
01.02-30.11.2016 înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei, precum şi
Inspectoratul pentru
acţiunea inteprinsă în scopul limitării şi înlăturării urmărilor
Situaţii de Urgenţă
unei situaţii de urgenţă
"Iancu
de Hunedoara"
Acţiunile celulei de urgenţă şi a serviciului privat pentru situaţii
al
judeţului
Hunedoara
de urgenţă pentru înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
01.02-30.11.2016
populaţiei, precum şi acţiunea inteprinsă în scopul limitării şi
înlăturării urmărilor unei situaţii de urgenţă

II. Exerciţii

Orăştie

Haţeg

2

MARTIE

Acţiunile Comitetului Local pentru
Serviciului Voluntar pentru Situaţii
înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
acţiunea inteprinsă în scopul limitării
unei situaţii de urgenţă. -INUNDAŢII

Situaţii de Urgenţă,
de Urgenţă, pentru
populaţiei, precum şi
şi înlăturării urmărilor

NOIEMBRIE

Acţiunile Comitetului Local pentru
Serviciului Voluntar pentru Situaţii
înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
acţiunea inteprinsă în scopul limitării
unei situaţii de urgenţă- CUTREMUR

Situaţii de Urgenţă,
de Urgenţă, pentru
populaţiei, precum şi
şi înlăturării urmărilor

IUNIE

Acţiunile Comitetului Local pentru
Serviciului Voluntar pentru Situaţii
înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
acţiunea inteprinsă în scopul limitării
unui situaţii de urgenţă - INUNDAŢII

Situaţii de Urgenţă,
de Urgenţă, pentru
populaţiei, precum şi
şi înlăturării urmărilor

AUGUST

Acţiunile Comitetului Local pentru
Serviciului Voluntar pentru Situaţii
înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
acţiunea inteprinsă în scopul limitării
unei
situaţii
de
urgenţă
CONSTR.HIDROTEHNICE

Situaţii de Urgenţă,
de Urgenţă, pentru
populaţiei, precum şi
şi înlăturării urmărilor
ACCIDENT

De alarmare publică
(o dată la 3 ani)

Petrila

Uricani

I.S.U.J.

Nr.
crt.

TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA /
AGENTUL ECONOMIC

Băniţa

2

3

De alarmare publică
(o dată la 3 ani)

În aval de baraje
hidrotehnice

DATA

TEMA

Cine conduce

I. Antrenamente de specialitate
MAI
Risc Incendiu de padure

Bătrâna

IUNIE

Risc Alunecare de teren

Blăjeni

IUNIE

Risc Inundaţie

Buceş

SEPTEMBRIE

Risc Inundaţie

Bulzeştii de Sus

MAI

Risc Incendiu de pădure

Bunila

IULIE

Risc Alunecare de teren

Burjuc

IULIE

Risc Alunecare de teren

Crişcior

MARTIE

Ghelari

IUNIE

Ilia

FEBRUARIE

Risc Inundaţie

Luncoiu de Jos

OCTOMBRIE

Risc Alunecare de teren

Pui

OCTOMBRIE

Risc Incendiu de pădure

Răchitova

AUGUST

Risc Incendiu de padure

Râu de Mori

NOIEMBRIE

Sălaşu de Sus

AUGUST

Teliucu Inferior

NOIEMBRIE

Tomeşti

MAI

Turdaş

IULIE

Risc Cutremur

Vălişoara

DECEMBRIE

Risc Cutremur

Zam

DECEMBRIE

Risc Cutremur

SISTEMUL HIDROTEHNIC
INDEPENDENT PETROŞANI Barajul Valea de Peşti
SGA HUNEDOARA - Barajul
Cinciş

Trim. III
Trim. IV

Risc Inundaţie
Risc Alunecare de teren
I.S.U.J.

Risc Inundaţie
Risc Incendiu de padure
Risc Accident constr. hidrotehnice
Risc Alunecări de teren

Acţiunile celulei de urgenţă, CLSU şi a serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă pentru înştiinţarea,
avertizarea şi alarmarea populaţiei, precum şi acţiunea
inteprinsă în scopul limitării şi înlăturării urmărilor unei
situaţii de urgenţă generată de un accident construcţii

I.S.U.J.

Nr.
crt.

TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA /
AGENTUL ECONOMIC

DATA

TEMA

Cine conduce

Evaluarea gradului de pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă la cercurile de elevi "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
I. Antrenamente
de specialitate

4

Unitate şcolară, localitate, etapă
Cu tematică de prevenire şi (după caz)
Faza localitate
intervenţie la dezastre
Faza zonă
Faza judeţ

5

6

Unitate şcolară, localitate, etapă
(după caz)
Cu tematică de prevenire şi Faza localitate
Faza zonă
stingere a incendiilor

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

Martie
Aprilie
Aprilie
Mai
Martie
Aprilie
Aprilie

Faza judeţ

Mai

Faza interjudeţeană

Iunie

Fază judeţeană

Iunie

Fază interjudeţeană

Iulie

Evaluarea gradului de pregătire a cercurilor de elevi
"Prietenii pompierilor!"

Evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de
intervenţie a Serviciilor publice voluntare / private pentru
situaţii de urgenţă

Directorul unităţii
şcolare, comitetul local,
I.S.U.J., Inspectoratul
Judeţean Şcolar, Structuri
teritoriale Autoritatea
Naţională pentru Tineret

I.S.U.J.
I.S.U.J., I.G.S.U.

