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I. Baza legală 

 

   În anul 2016, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul 

autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii  în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în 

conformitate cu prevederile prezentei Dispoziții, având la bază următoarele acte normative: 

- LLeeggeeaa  nnrr..  448811//22000044 privind protecţia civilă, republicată în anul 2008; 

- LLeeggeeaa  nnrr..  330077//22000066 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

- LLeeggeeaa  nnrr..  666644//22000066 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Protocolul încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale 

nr. 9647/62170/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi 

studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior; 

- HHoottăărrâârreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..  330088//11999955  privind organizarea şi funcţionarea 

activităţii de pregătire în domeniul apărării civile; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2013 privind pregătirea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere 

şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi 

deconcentrate, în perioada 2013-2016; 

- O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

--  OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  771122//22000055 privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I.  nr. 786/2005;     

- OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  771188//22000055  pentru aprobarea Criteriilor 

de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, 

modificat şi completat cu O.M.I.R.A. 195/2007; 

- OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  8899//22001133  pentru aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor 

de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordine; 

- DDiissppoozziiţţiiaa  IInnssppeeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  nnrr..  11112222//II..GG..//2233..0099..22000055 pentru aprobarea Metodologiei 

de elaborarea documentelor de organizare planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de 

pregătire din subordinea Inspectoratului General; 

- Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 

87030 din 30.12.2014 şi Ordinul nr. 114/IG din 20.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea 

pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- O.M.I.R.A. nr. 250 din 02.12.2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de 

pregătire a specialiştilor  pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

  

II.1. OBIECTIVE GENERALE 

- Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind 

managementul situaţiilor de urgenţă; 

- Creşterea rolului şi competenţei Sistemul de management pentru situaţii de urgenţă judeţean în 

gestionarea riscurilor existente în zona de competenţă; 

- Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea  probabilităţii de 

apariţie a lor şi consecinţele pe care le presupun pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale; 

- Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv la locuinţe şi gospodării şi 

comportamentul de adoptat în caz de incendiu şi alte situaţii de urgenţă; 

- Perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză şi de risc cu 

implicaţii în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
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- Analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor asupra evoluţiei 

acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, propunându-se măsuri 

pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării situaţiei; 

- Perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză şi de risc cu 

implicaţii în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 

- Redimensionarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă la nivel local şi judeţean; 

  - Pregătirea pentru intervenţia a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

            - Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a populaţiei, salariaţilor, elevilor şi  studenţilor; 

 

II.2 OBIECTIVE SPECIFICE 

- Operaţionalizarea Serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi dotarea 

corespunzătoare a acestora, funcţie de riscurile existente şi categoria lor; 

- Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind problematica în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

- Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de măsuri organizatorice 

de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- 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;  

- Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea lor în vederea 

luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative ale acestora; 

- Întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

- Dezvoltarea capacităţilor manageriale ale personalului de comandă şi conducere pentru 

desfăşurarea  acţiunilor  de intervenţie; 

- Perfecţionarea deprinderilor practice în rezolvarea unor situaţii concrete precum şi redactarea 

documentelor de conducere a acţiunilor de intervenţie; 

- Însuşirea cunoştinţelor despre metodele şi procedeele noi de salvare a victimelor în cazul 

situaţiilor de urgenţă,  dezastrelor  sau atacurilor din aer; 

- Cunoaşterea de către populaţie a principalelor modalităţi de protecţie în diferite situaţii de 

urgenţă sau dezastre; 

- Perfecţionarea lucrului în echipă. 

- Aplicarea în practica pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a  legislaţiei ce reglementează 

acest domeniu de activitate. 

- Folosirea unor proceduri viabile de intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă sau 

dezastrelor. 

- Întocmirea corectă şi la timp a documentelor de conducere a acţiunilor de intervenţie. 

- Modernizarea bazei materiale a pregătirii. 

 

 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

 

III.1. Scopuri privnd pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă 

- Organizarea activităţii de prevenire şi intervenţie în cazul producerii de situaţii de urgenţă în 

zona de competenţă în vederea asigurării unei coordonări unitare, de natură să asigure 

functionalitatea optima si eficienta a elementelor de dispozitiv si a capabilitatilor, precum si un 

control real, efectiv, asigurat de o conducere realizată de persoane cu experienţă în materie; 

- Reducerea numărului situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă prin implicarea factorilor 

decidenţi din administraţia publică locală în activităţile de monitorizăre permanentă şi evaluarea 

factorilor de risc, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, precum şi coordonarea gestionării situaţiilor 

de urgenţă; 

- Operaţionalizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi îndrumarea activă a 

personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte informarea 
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preventivă a populaţiei asupra riscurilor existente şi desfăşurarea de activităţi specifice în scopul 

reducerii numărului de  incendii la gospodăriile populaţiei. 

- Creşterea rezilienţei societăţii civile, la nivel local, faţă de producerea dezastrelor naturale şi 

asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al forţelor de intervenţie; 

- Cunoaşterea noilor reglementări legale apărute în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- Asigurarea pregătiri unitare a copiilor, elevilor şi a întregului personal din unităţile de 

învăţământ pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii unei situaţii de 

urgenţă; 

- Dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de şituaţiile de 

urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor 

corespunzătoare în rândul salariaţilor, copiilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă. 

 

 

III.2. Modul de organizare şi realizare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

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 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). 

 

III.2.1 Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de 

conducere din administraţia publică locală : Se va realiza prin cursuri organizate la centrele zonale 

Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă, având la bază prevederile Ordinului comun al ministrului 

afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

nr.99/2914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor 

prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 

administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016, precum 

şi ale Notei-raport nr. 85001 din 06.01.2014 aprobată cu nr. 1525/13.01.2014 de Secretarul de Stat din 

Ministerul Afacerilor Interne. 

 

III.2.2. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă şi a 

celorlalte categorii de personal nominalizate la punctul nr. 2 se realizează după cum urmează: 

a)  prin 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 elaborate şi aprobate 

potrivit legii pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de  Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă ; 

b) 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. 

 

III.2.3.Pregătirea salariaţilor : din instituţii şi operatorii economici se realizează prin 

instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, 
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adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi 

de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi 

condiţiile organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin Ordinul 

ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005, modificat şi completat prin  Ordinul ministrului 

administraţiei şi internelor nr.786/2005. 

 

III.2.4.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; 

b) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform 

prevederilor Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între Ministerul Afacerilor şi Interne şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

III.2.5. Pregătirea populaţiei 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 situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul 

mass-media ori prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor 

încheiate cu  inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. 

Pentru organizarea eficientă a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă localităţile 

desfăşoară următoarele activităţi: 

a) înaintează la Inspecţia de prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” 

al judeţului Sălaj, Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016, în două 

exemplare. După avizarea de către inspectorul şef al ISU Sălaj, exemplarul nr.1 va fi restituit pentru a fi 

supus aprobării prin dispoziţia primarului; 

b) informează în scris Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, 

asupra modului de organizare şi desfăşurare a pregătirii pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

c) organizează şi conduc activităţi de pregătire, conform competenţelor legale; 

d) asigură participarea personalului planificat la cursurile organizate la Centrul Naţional de 

Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi centrul zonal Cluj-Napoca; 

e) controlează şi evaluează, prin personalul de specialitate desemnat, desfăşurarea activităţilor de 

pregătire la nivelul localităţii; 

f) elaborează şi înaintează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj raportul de evaluare a 

pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de 

personal : 

Planificarea nominală a personalului din administraţia publică locală planificat la 

pregătire în cadrul Centrului Zonal Cluj Napoca 

 

- seria 28/ 07.11-11.11.2016    

Nr. 

crt. 
Localitatea Numele şi prenumele 

Funcţia 

administrativă 
Obs 

1.  DOBRIN Vegh Hajnal Juliana secretar P 

 

V. Documente de evidenţă   
 

V.1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire ( conform anexei III) 

- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 

Urgenţă – Ciolpani 

- organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă  Cluj-Napoca 

- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Porolissum” al judeţului Sălaj. 



P L A N U L  DE  PREGĂTIRE  ÎN  DOMENIUL   SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ  AL  COMUNEI DOBRIN-2016 

 

                                                                                - 2016 -                                                                 7/10 

 

V.2 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare 

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU (conform anexei IV). 

VI.  Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, 

exerciţii şi concursuri de specialitate (conform anexei II). 

VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă 

VII.1. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare 

pentru situaţii de urgenţă 

- Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor. 

- Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.  

- Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 

- Propagarea incendiilor. 

- Cauze de incendiu. 

- Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. 

- Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 

- Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale. 

- Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 

- Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare. 

- Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ. 

- Prevenirea incendiilor la unităţi de cult. 

- Prevenirea incendiilor la unităţi de cultură/săli aglomerate. 

- Prevenirea incendiilor la fondul forestier. 

- Prevenirea incendiilor la amenajări temporare. 

- Prevenirea incendiilor în agricultură. 

- Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică. 

- Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire. 

- Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare. 

- Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL. 

- Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice. 

- Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de gaze. 

- Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire. 

- Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii. 

- Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. 

- Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural. 

- Prevenirea incendiilor în apartamente. 

- Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă. 

- Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

- Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă. 

- Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

VII. 2.  Întocmirea documentelor de control. 

VII.2.1. Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare  

 VII.2.1.1. Şedinţe teoretice : 

1. Reguli  şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece. 

2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti. 

3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 

4. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 

5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier. 

6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a 

cerealelor păioase. 

7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii 

înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea 

dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor). 

8. Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în Situaţii de Urgenţă, existente. 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.  
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- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată.  

- H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor.  

- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

- O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru 

aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă”.  

- H.G.R. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 

voluntare.  

- O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat cu 

O.M.A.I. nr. 195/2007.  

- O.M.A.I. nr. 160/2007 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.  

- O.M.A.I. nr. 166 /2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente; 

- O.M.A.I. nr. 2338 din 05/08/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva 

incendiilor la obiective de cult; 

- O.M.A.I. nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement; 

- O.M.A.I. nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 

împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii; 

- O.M.A.I. nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 

împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; 

- O.M.A.I. nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea 

împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ; 

-  O.M.A.I. nr. 579 din 15 septembrie 2008 pentru   aprobarea   Dispoziţiilor   generale  de  apărare 

împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi 

resturi vegetale; 

- O.M.A.I. nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber 

9. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform OMAI 160 din 

2007. 

10. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate. 

11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor. 

VII.2.1.2 Şedinţe practice demonstrative: 

1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, APCT, ATI . 

2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii 

3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei “ Pista de îndemânare şi viteză“( prezentarea 

demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, verificarea 

încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB) 

4.Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă 

neexplodată 

5.Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier 

6.Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, silozuri 

sau pe terenurile unde sa terminat recoltarea 

7.Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub dărâmături şi din 

spaţii înguste. 

8.Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului 

9.Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ 

10. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetăţenească 
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11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la 

gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje  

12. Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, 

vânt puternic, etc. 

VII.2.2 Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor private  

VII.2.2.1 Şedinţe teoretice : 

1. Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă: 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.  

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată.  

- H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor.  

- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

- O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea 

„Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă” . 

- O.M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 

dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.  

- O.M.A.I. nr. 160/2007 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.  

- Normative şi norme de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului sau ramurii de activitate. 

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor de către serviciile private 

pentru situaţii de urgenţă. 

3. Serviciul de rond şi postul de supraveghere; modul de organizare şi atribuţiile pompierilor civili. 

4. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. 

5. Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. 

6. Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea utilizării focului deschis şi 

sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru lucrări efectuate în spaţii cu pericol de incendiu. 

Obligaţii ce revin în acest sens pompierilor civili. 

7. Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la depozitarea materialelor şi a 

produselor inflamabile lichide. 

8. Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică. 

9. Date generale despre substanţele toxice industriale. 

10. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă. 

11. Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea salvării răniţilor. 

12. Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru salvarea de 

persoane şi bunuri materiale. 

13. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotare. 

 

VII.2.2.2 Şedinţe practice demonstrative:  

1. Instrucţia grupelor de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, APCT, ATI. 

2. Instrucţia grupelor de la autopompa de primă intervenţie, autospeciala de stingere a incendiilor 

cu pulbere, motopompa  remorcabilă, electro şi hidrogenerator. 

3. Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor. 

4. Cunoaşterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici tehnico-tactice, 

descriere, funcţionare şi întreţinere). 

5. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei „Pista de îndemânare şi viteză”. 

6. Instrucţia pentru salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri. 

7. Organizarea si desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată. 

8. Tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături si spaţii 

înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea 

dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportul răniţilor. 

9. Salvarea în cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate de alte 

accidente. 
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10. Alergare de viteza. Alergare 1000 m. si 3000 m. Exerciţii de gimnastica – pentru muşchii 

braţelor şi picioarelor. 

11. Tehnica escaladării gardului de 2 m. Exerciţii de control: alergare 55 m., escaladarea gardului 

de 2 m., alergare 55 m., (echipat cu costum de protecţie). 

12. Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării. 

NOTĂ : Şefii Serviciilor pot completa tematica 

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 

judeţului 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 

Asigurarea logistică pentru dotarea şi echiparea structurilor pentru situaţii de urgenţă se execută 

pe baza normelor de înzestrare, de către persoanele juridice care au constituit aceste structuri, avizate de 

I.S.U. „POROLISSUM” al judeţului Sălaj şi aprobate de prefect. 

Finanţarea cheltuielilor se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din 

bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor economici, după caz. 
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