
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

64. PROIECT

DISPOZIŢIE 
privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă 

al comunei Gorgota, judeţul Prahova 

Primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile Ordinului 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 
situatii de urgenţă. 

Ţinând seama de AVIZUL emis de M.A.I. - Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă 
„SERBAN CANTACUZINO" al judetului Prahova nr. 4003250/04.03.2021 înregistrat la 
Comuna Gorgota sub nr. 4684/19.08.2021; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.1. Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgen,tă al comunei 
Gorgota, judeţul Prahova, conform anex ei la prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată, prin grija secretarului general al 
comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Prahova şi tuturor instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

PRIMAR, 
Ionuţ- Nicolae Dumitru 

Gorgota, 
Nr ........ /19.08.2021 
Red/Dact A.D./3ex. 

Întocmit/Redactat, 
SECRET AR GENERAL, 

Anca Dănilă 

�/. 
Qlj_J V 



MTNISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PE TRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GE ERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
,.SERBAN CANTACUZINO" AL JUDEŢULUI PRAHOVA 

Către, 

NESECRET 

Exemplar nr. 1 /2 

Nr. 4003250 

PRIMĂRIA COMUNEI GORGOTA 
DOMNULUI PRIMAR 

Urmare a solicitării dumneavoastră privind avizarea planului propriu de pregătire 

în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021, vă înaintăm Planul de pregătire 

pentru situa/ii de urgenţă, avizat, cu următoarele recomandări: 

✓ verificarea periodică a executării activităţilor de pregătire ale personalului propriu

precum şi ale celorlalte instituţii şi operatori economici din unitatea administrativ 

teritorială, în conformitate cu prevederile art. 27, lit. (l) din Legea 481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată; 

✓ verificarea raportării semestriale, a situaţiei centralizatoare cu participarea

personalului la activităţile de pregătire, conform modelului din anexa nr. 5, din planul 

de pregătire. 

Vă asigurăm de sprijinul permanent În solufionarea tuturor problemelor ce 

intră În sfera de competenfă a institufiei noastre. 

Cu respect, 
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BAZA LEGALĂ ..... · .......................................... , .............................. . 
OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAllILOR DE 
URGENŢĂ 

- Obiective generale .. · .............. .-.· .............. : .................. : ................. -............. . 
Obiective specifice .................................. . , ..... ..................................... . 
ORGANIZAREA PREGĂ TIRU ÎN DOMENIUL SlTUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ ................. ·· ............ : ........... · .......................................... ,. 
PLANIFICAREA ,PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, 
STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORii" DE PERSONAL 
ORGANIZA TE:DE: 

- IV .1. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătiti,i pentru Managementul
Situaţiiior de Urgenţă şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă
Bacău: ................................. , .............. ·: ...... , ...... : .. '. .......... :.: ........ ; ... . 

- IV.2. Inspectoratul p.entru Situaţii <le Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului
Prahova, comitetele' pentru situaţii de urgţnţă, centrele operative, celulele de
urgenţă, serviciile vol.untare şi private ·pentru situaţii de urgenţă, instituţiile publice
şi operatorii economici care desfăşoară .activităţi ipecifice în j,udeţul·
Prahova ......................................... ·.-.:; ........ : ................... · .. · ........... � .. . 

V. PLANIFICAREA-PREGĂTIRII ÎN DO�NIUL SITUA,ŢIILOR DE
URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII $I CONCURSURI DE
SPECIALITATE .................................... : ... ; .................................... . 

VI. TEMELE ORIENT A TIVE PRIVIND PREGĂ TJREA SERVICIILOR
VOLUNTARE ŞIPRJVATE PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ.:.: ............................................ ·: ............................... : .... . 

VII. FURNIZORII ;\UTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, CARE ORGANIZEAZĂ
PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII DfN
DOMENIUL REGLEMENTAT DE
I.G.S.U ..... ' .......................................... : ............. -· .• : ........................ . 
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ANEXE: 

Anexa nr. 1 

Anexa nr. 2 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4 

Anexa nr. 5 

' 
- Planificare[! pregătirii pe 13iveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii

de personal; " :.
- Planificarea reprezentanJilor instituJiei prefectului, a personalului cu Junc/ii d�

conducere şi atribuJii în domeniul situa/ii/or de urgenJă din administraţia publică
locală servicii des_centralizate şi deconcentrate, la cursurile de pregătite în anul
202],, · ..

- Planificarea pregatirii în dQmeniul situa/ii/or ţie urgenţă prin antrenamente,
.exerciJii·ş-i concursuri de specialitate;. _ ·

- Tematica _orieritativă de pregătir·e a ser.viciilor voluntare şi privale pentru situa/ii de 
urgenţă;

. . 
-· Evaluarea activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenfă desfăşurată în

anul2021
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( 

( 

✓

✓

✓

✓

I.·BAZA LEGALĂ

Activitatea d'e planificare� organizare şi. desfăşurare a pregăţirii personalului cu 
. . 

' 

atribuţii· ÎÎ1 domeniul situaţiilor de urgenţă se .va executa. pe parcursul anului 2021 în 
conformitate cu preved�rile l�gale ale următoarelor ·acte no·nnative: 

Legea nr. 307/2006 privind .apărarea împotriva in�endiilor, cu modificările �i completările 
ulterioare; I

Legea nr.48 l /2004 privirid protecţia civilă, cu modificările_Ji� completările ulterioare;
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului României nr. 1491 din 09.09.2804 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind structu.Fa organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comiţetelor şi 
centrelor operative pentru situ::ţţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernul�j României nr.308/1995, privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 
pregătire în'domeiliul apărării civile; '' 

.Ordon�ţa de l:Jrgenţă nr. 21 din 15.04.2004 p�ivind ·sistemu]. Naţional de Management al 
. . . . . 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;· 

· · 
✓ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instru_irea salariaţilor în

✓ 

• 

domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat ·şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei
şi Internelor nr.786/2005;
Ordinul Ministrului Afacerilorinterne nr. 75/20,19 pentru aprobarea Criteripor de �erforinanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor vol\!-Qţare şi a seryiciilor private pentru
situaţii de urgenţă;

✓ Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 din 18.06.�013privind aprobarea Regulamentului

✓ 

✓

✓ 

✓ 

• 

de planif
i

care, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a sitti�ţiilor de
urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile ·subordonate;
Ordinul Ministrului, ,-Administraţiei şi Intefl}elor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea
Normelor_ privind organizarea şi asigurarea activităţii qe evacua�e în situaţii &e urgenţă;
Ordinul Ministrului 'Aciministraţieî şi Inte�elor. nr. · 1259 din .10.04.2006 pentru aprobarea� 

. . . ' ' 

Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de•înştiinJare, avertizare, pre-alarmare şi
alarmare în situaţii ele pro,tecţie civilă;

. 
' 

O.I.O. nr.· 2/IG din 04.0l.2019privind aprobarea structurii-cadru _a Plamilui de pregătii:e în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
O.LG. nr. 1/IG din 07.01.2021 privind pregătirea în �omeniul situaţţilor deJ urgenţă a
reprezentanţilor instituţiilor prefectultii -şi a personalului ,G�,funcţii de cqndlicere şi atribuţii în
domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia -publică ·locală, serviciu descentralizate şi 
deconcentrate în anul 2021 ; 

✓ ,,Protocolul privind pregătirea în ·domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, el_evilor şi
studenţilor din învăţământ�} n�ţional preuniversitar şi superior", încheiat întrţ M.A.I. şi M.E.N'.
cu nr. 62170/964 7 /16.07.201.3.

. . 
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II. OBIE.CTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢilLO� DE URGENŢĂ 

OBIECTIVUL GENERAL 
. 

. . 

,· 

( 

C�oaşter�â caracţeristicilor şi formelor de manifestare· a riscurilor, realizarea în 
timp scurt, în mo·d organizat şi printr-o con�epţie· unică, a măsurilor de intervenţie 
necesare, ·credibile, realiste şi adecvate de protecţie � populaţiei în cazul apariţiei 
situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării -sau limitării pierderi1or de vieţi,omeneşti, 
valorilor materiale şi _de.-mediu . 

OBIECTIVE SPECIFICE 

► asigurarea educării popu_laţiei privind cunoaşterea diferitelor tipuri dţ riscuri, a"' 
. .. 

măsurilor preventive. şi a comp�rtamentului de adoptat îu cazul producerii lor;
► formarea şi ·dezvoltarea abilităţilor privfod modul de comportare/şi de acţiune în

perioada premergătoare, pe timpul. manifestfu-ii· şi pentru limitarea/înlăturarea
t • • 

efectelor situaţiilor de urgenţă; · ,
► asigurarea unui management adecvat al situaţiilor ·de.urgenţă la nivel. local;
► ridicarea · nivelului de pregătire în' domeniul situaţiilor de . urgenţă pentru

reprezentanţii autorităţilor publice lo�ale şi_ a.i opera,tori'lor·economici sursă, de ri,sc;
► crearea- mentalităţii autoprotecţiei .în cadrul comunităţilor locale şi a consolidări.i

� � voJuntariatului ca mod de manifestare a acest�i_a; · , ' '.• 
► diminuarea factorilor distructivi prin asigurarea 9nui management adecvat de

înştiinţare, alarmare şi.la _nevoie, evacuarea populaţiei din zonele de risc;
► utilizarea adecvatâ a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatar�â

infrastructurilor şi a măsurilor-· de prev,enire, intetveriţie şi reabilitare a zonelor
. . . . . . . ..., 

afectate; · · 

► menţinerec,1 .un:or activităţi economice minimale şi asigurarea condiţiilor necesare
. 

' 
. 

suprâvieţuirii populaţiei în zonele grav afectate; . . 
·

► organizarea. pregătirii personalului din, servidile voluntare şi private pentru situaţii
de urgenţă, co�forrn reglementărilor e�istente;

• 
• 

• I 1 

► dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi sttid_eq.ţilor de a se protejaHn situaţii ·
• d_e urgenţă; ._ . . · .. . 

. · . ·. , i I'.'·
._ '.� · 

. . 

. 

. 

. 

► · alocarea în bugetul local a fondurilor necesare pentru pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă; · '

► pregătirea şi pa�iciparea la concursurile profesionale cu serviciile voluntare ş1
private, precum şi desfăşurarea _de acţjuni educat.ivţ cu cercurile tehnico-aplicative

l • • 
• 

din şcoli; ·· 

► informarea cetăţenilor asupra riscurilor specifice care. hf pot afecta viaţa şi
pr6prietatea:, inclusiv prin creşterea rolului Sţrviciilor �oluntare pentru situaţii de
urgenţă;
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► ' cr�şterea gradului de participare a personalului_ cu responsabilităţi la nivel local, 1.
cursurile organizate de către Centrul Naţional de· Perfecţionare a Pregătirii pentn
Managementul S�tuaţiilor de Urgenţă Ciolpani, Centrul Zonal de Pregăti�e Bacău ş. 
Inspectoratul pentru Situaţii de l!rgenţă „Şerban C�tacuzino" al Judeţului Prahova;_ 

► îmbunătăţir�a calităţii fluxului" informaţional şi a relaţiilor de ,cooperare între
factorii cu respo_nsabilităţi în managementul situaţii.lor de urgenţă la nivel judeţean şi

. . 
. 

local; · • 

► orientarea acţiunilor preyentive către promovarea măsuriior de reducere a riscului la
dezastre, _crearea mentalităţii pro-active a· societăţii civile privind răspunsu_} ş1
comportamentul în cazul producerii dezastr�lor.,

• ' ' � 

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENTĂ . I 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca- scop ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale a personalului de cortducere ·-c;u atribuţii• în acest sens,� a îmbunătăţiri•i 
nivelului de pregătire a(şefilor serviciilor voluntare şi private, precu� şi cunoaşterea şi 
._aplica�ea legiţo,r, hotărârilor şi ordinelor care reglementea�a activitatea � domeniul 
·situaţiilo·r de urgenţă.

În �nul 20�1, pregătirea se va realjza pe niveluri de compe.tenţă, structuri 
funcţionale ş1 categorii de personal, fiind structurată astfel: 

pregatirea per-sonalului cu funcţii de conduc·ere din administraţia pub�ică lo(tllă; 
pregătirea membrilor .comitetului judeţean şi. ·comittt,ţlor locale_ pentru situ�ţii de 
'urgtnţă, a personalului centrelor operative şi celulţlor de urgenţă, a inspectorilor de 
protecţie civilă, a cadrelor tehnice sau personalu.lui 'de specialitate cu .at�ibuţii în 
domeniul apărării _îrţ1po't:riva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor-public� 
voluntare şi privat� p�ntru ;ituaţii _ de urgenţă; --
pregătirea în unităţi şf instituţii de învăţământ. , :· 
Pregătirea pe"rşona-lului de conducere din '.admin1sţraţia publică locală a 

_memtiriJor comitetului judeţean şi comitetelor loca.le, �-• membrilor celulelor de 
urgenţă,a inspectorilor şi, personalului de specialitate cu· atribuţ�i în domeniul 
situaţiilor de urgenţă prec�m şi a şefilor de servicii voluntare şi" private pentru 
situaţii.de urgenţă se va execută prin: . . . , 
- cursuri organizate în cadrul Centruţui Naţiohal de';Perfecţionare. a Pregăth-ii p�ntru '

�anagementul Situaţiil�� de Urgenţă � Ciolpa�i - '�i 'Geintrului Zonal ·de Pregătire d�
Proiecţie Civilă Bacău; · · · 

. 
. . . ' 

- convocări, instruct�je, �ntrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri 
organizate de comitetele ·penţru situaţii de urgenţă şi structurile profeşion-iste din 
cadrul Inspectoratuh.ţţ· pe_ntru Situaţii de �rgenţă „Şerban_ Cantacuzi7;0" al judeţului 
Prahova. 

. . 
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Această pregătire are . c·a scop realizarea deprinderi�or · şi aptitud.inilor sp�cifict 
pe�sorlalului din conducere şi a membrilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă 
celulelor de urgenţă în managementul situaţiei şi gestionarea optimă a resurselor umane: 
materiale şi financiare pentru a limit':1 şi înlătur<;¼ efectele produse ca urmare a 
manifestării unor situaţii. de urgenţă:. 

Pregătirea în unităţi.·şi instituţii de învăţământ cuprinde: ' ? 

. ' . . 

preşătirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice_ ,.desemnate să efect�eze
pregătirea 'în domeniu, centralizat� printr-o instruire . · semestrialăorganizată de 
Inspectoratul pentru ·situaţii de Urgenţă „Şerban Ccintacuzino "al judeţului Prahova; 

. . . 
- pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilorseorganizează şi se desfăşoară conform

Protocoluluinr. 62170/9647/2013încheiat Jptre Mini�terul Afacerilor pteme şi .
Ministerul Educaţiei Na.ţionale. .

. . . . . . t'. ,-�J ·� i" . • 

i:>re�ătirea preşco_larilor şi elevilor se desfăşoară·' prin parcurgerea temelor de 
·speciaptate şi prin activităţi extraşcolar� inclus_e în .caprul programelor şţ planurilor
activităţilor de profil, în �cţie de particularităţile ·de vârstă specifice nivelu_rilor de
învăţământ. '· ' 

Studenţii se instruiesc•.în cadrul disciplinelor de învăţământ cu respepţarea autonomiei
. ' . . . . 

universitare, prin i�tegqrrea cunoştinţelor de specia�it_�te şi prin . activităţi de antrenare
privinfi modul . de protecţie şi de acţiune în cazul I?roduc_erii situaţiilor de urgenţă
. . . 

. ' 

generate de principalele tipuri de risc. 
Elevii şi studenţii se instruiesc şi prin I?articipa�ea la exerciţiile şi activităţile practice 

organizate şi conduse de Inspecţoratul pentru Situaţii de Urgepţă „Şerban Cantacuzino"
• • • • 

I 

al judeţului Prahova. • 
]n. an�I 2021,la. stabilirea bugetelor de timp . alocate� pregătirii, ._ lunile ianu�rie ş·i 

decembrie sunt prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare şi evaluare: 
respectiv pentru organizarea următorului an de pregătire. ' 

Pentru buna orgat;iizare a· sistemului de pregătire, Inspectoratul pentru . Situaţii de 
Urgenţă „Şerban Cantacuzin'o'' al judeţul�i Prahova v� qesfăşura următoarele activităţi:. 
- transmite structurilor''<lin zona d� competenţă ·precizări p�ivind modul de ela�orare a

documentelor de planificare, org�izare, desfăşt1rare·şi evidţnţă. privind pregătirea;
.- orglnizeazâ şi conduce activităţile de-pregătire din z0na d�·competenţă;, 
- avizează 

.
-planurile· de pregătire în domeniul sittfaţiilor de urgenţ� de la nivelul

localităţilor, instituţiilor publice şi operatoril01� economici sursă risc; 
colaborează cu instituţia prefectului, autor_iţăţile ş� instituţiile de pe plaf focal în
vederea asigurării parţi_cipării la .cursuri a pţrso�alului planific.at la · sesiunile 
brgfnizate la Centrul Naţional de. Perfecţ1ortar� . ;- ;Pf�gătirii peritru Managementul 
Situaţii-lor de Urgenţă şi Centrul Zonal Bacău; . , 
sprijină, îndrumă, contr?lează, acordă asistenţă de specialitate ş1 evaluează 
desfăşurarea activi'tăţilor de pr�gătire la nivelul judeţului; 
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Cursuri de pregătire organizate în cadrul Centrului Zonal de -Pregătire de. 
Protectie Civilă Bacău 

. ·. \ - ... . . 

! Inspectorii de protecţie civilă, cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii
şi stingerii incendiilor, şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă vor 
participa la un progr,arp. de formare profesională cu scoatere de la. locul d� muncă, î� 
anul de învăţământ 2020 - 2021; după cu� urmează: .. 

1. 

Şef SV,SU/SPSU 
Inspector protecţie civilă 

I O -· 28.05..2021;
06 - 24.09.202L' 

. ' 

Primarii municipiilor şi_ oraşţlor vor .participa la un curs de pregătire cu scoatere de 
la locul de murică în luna martie şi aprilie io21; 

2. • Viceprimarii municipiilor ş1 oraşelor vor ·participt la un curs de pregătire cu
s�oatere de la locul de muncă în luna martie io21; 

3. Secretarii municipiilor şi o�aşelor vor participa la un curs de pregătire cu scoatere
de la locul de mun� îri luna martie 202 ţ;

4. Primarii comuneior vor participa la un curs de pregătii:e,cu scoaţere de la locul de
�ufJ.că în. l�nile aprilie şi ·iunie 202 l; ' 

· 
· · · 

.
. 

. 

5. Viceprimarii comunelor vor participa la un curs d_e pr,egătire cu scoatere de la locul

6 •. 

de· muncă în lunile octombrie şi noiembrie 202·1; , ,
• ' ••• �J 

. ..:�.,�,,. . ..

Sfecretarii comunelor vor participa la un curs de pregătire cu scoatere de Ia locul de
n;iuncă în lunile februarie şi martie 2.021; · , 

7. Inspectoratul p·entru Situaţii de Ur�enţă „Şerban Cantacuzinon al judeţului . ·
Prahova va organiza; . · 1 

- o şedinţă de ipstruire .anual, cu preşedinţii co.m.itetelor locale pentru situaţii de
utg�nţă, în-luna martie; · • 

,
- convocare de pregătire'anual, cu şefii celulelor de urgenţă din cadiul operatorilor

, . ' 
economiyi-clasifi.?.aţi cu risc conform H.G. rir. 642/2005, în luna aprilie;

- convocări semesţriale de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă - în lunile aprilie şi octombrie; · ·. 

' · • 

• - convocări semestriale �u şefii serviciilor private ·Pentru situaţii de u�genţă, în .lunile
· aprilie şi octombrie; · · 

• • I 

� un instructaj anual d� pregătire cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/ 
inspector de prot�cţie civil�cadru tepnic cu atribµţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor încadraţţ potrivit OMAI nr. J-06/2007, în, luna martie; 
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- o convocare anuală, cu _c�:mducătorii operatorilor economici_ sursă de risc incluşi îr
PAAR, în luna mai; . 

- o şedinţă de instru�r� anual, cµ cond�căţorli instituţiilor pu0lice/oberat�rilor
� eyonomici care desfăşoară activităţi - specifice în -�ona de competenţă a ISU 

Prahova, în luna mai; 
• I 

- o· şedinţă de instruire anual, cu personalul clerical şi cel asimilat "al cultelor 
. 

. 
. 

recunoscute, care are ·atri_buţii de. conducere .. la nivelul obiectivelor ·de cult 
religioase/parohial�, în luna iunie; 

- o instruire �nual; cu directorii/conducătorii ţnstituţiilor de învăţăniânt şi personalul
djdactic desemnat să execute pregătirea, în lunaciprilie; . ;
e�etciţii d� alarmare(ii)tervenţie c·u personalul . component al serviciilor publice

. . . 

voluntare I?ţnti:u situaţii de urgenţă;

7. Preşedinţii. comitetelor pentru situaţii d�- urg�nţij vor organiza: • 
- un instructaj �e pregătire, semţstrial, cu �eÎ'tlbţ"ji comitetelor pentru situaţii de
. . - - ..... ,..._ ., . 

' Uţgenţă, în lunile aprilie si octombrie; · · 

- un. antrenament de specialitate cu personalul ce�relor operative pentru situaţii de
urgenţă, în luna aprilie; . ·

\ ' . ' 

- un instructaj de pregătire, semestrial', cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, în Junii� aprilie şi octo�brie.· •. · · ·

�- do�ducătorii �peratorilor economici sursă:de risc voiexecuta: 
- un instructaj de pregătire, trimestrial, cu personalul. celulei de urgenţă;
- o convoc_aFe de pregăti;e,_ anuală, cu personalul celulei de urgenţă; în luna mai;
- un antrenament de specialitate, anual, cu personalul celulei de urgenţă,,în luna mai;

• 
, •• ',,. • • I , 

• • ' 

. .. . , . t)·, .. ; . , . 

9. • Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de u·rgenţâ vor executa:
- câte o şedinţă teoretic-aplicativă cu p·ersonalu1 component al serviciului, lu�ar;

• I 

.., câte o şedinţă practic-deg1onstrativă," cu personalul component al serviciului, lunar;
, . 

- un exerciţiu de alarmare/intervenţie, lunar.

,, 

10. Şefii servicii_lor private pentru situaţii de urgenţă v(}r ex�cuta:
- Cf te o şe�i�ţă teoretic-aplicativă cu personalul cofuponţqt al serviciului, _lunar;._
- câte o şedinţă practic-demonstrativă cu personalul'component al serviciului, lunar;
- uh· exerciţiu de ai�rmar;/intervenţie, I1;1nar. : 

· · · · · 

11. Conducătorii instituţiilor·/ unităţilor de-învăţământ vor executa_ urrpătoarele .
forme de pregătire: . .-

• 
. 

. ··••\"-t""�-:. :a) pu preşcolarii: 
- ex_erciţii <;le evacuare, un exerciţiu semestrial; • ,
- exerciţiu practic-de simµlare privind modul de comportare în cazul unei sîţuaţii de
urgenţă, două ei.e�citii semestrial. · ·
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b) _cu elevii, pe lângă tematica prevăzută în pro·cest1Î fnstructiv-educativ:
- exerciţii _de .. evacuare, u� exerciţiu semestrial;
- exerciţiu practic de simulare· privind modul de comport<ţre în cazul unei situaţii de

• 
• I t • •

urgenţă, două exerciţii semestrial. ' 
• c) cu studenţii: . , , � 
. - ekerciţii de evacuare, un exerciţiu semestrial; ·

- exerciţiu practic de sim11:lare privind modul ·de comportare în cazul unei situaţii de
urgenţă, două exercitîi semestrial.

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENTĂ,
_STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL 

ORGANIZATE.DE: 

1. Centrul Naţional de Perfe9ţionare a Pregătirii pentru, Managementul Situaţiilor de
Urgenţă - anexa nr. 1 şi anexa nr. 2; · • ,

. . \ ' � . 

2. · In$pectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova
- �nexa nr. 1. • I 

V. PLANIFICÂREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENTĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCITII'SI CONCURSURI DE. 

SPECiALITATE 
. 

I I • • • • •• 

batele referito��e la tjpul exerciţiilor şi antrenamentelor, periodicitatea şi lc,caţia 
acestora sunt prezentate în anexa nr. 3.

În conformitate cu O.M.A.I. nr. 236 .. din' 02.10.2012, în anul 20ll vor fi . 
organizate şi se vor desfăşura concursurile profesionale ale serviciilor voluntare ş-1 

i pdvatf pentru situaţii de �genţă astfei: . · . · '' .. · · · 
a: f�a judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi pri,:vate pentru 

situaţii de urgenţă ale operatorilor economici, instituţii publice şi localităţi se va 
desfăşura în I una' iunie;. . . 

. .

b. faza naţionaţă a concursur�lor profesionale ale servici_ilor. v·oluntare ;Şi private pentru
situaţii de urg�nţă . se va desfăşura conform· _planificării .stabilite de ·către de
In$pectoratul General pentru Situaţii_ de Urgenţă, în perioada Ol -15.08.1021.

. . . --� . . 

Elevii cl�elor · V-�lll vor participa la concursurile cercurilor de elevi 
,,PRJETENII fOMPIERJLOR", etapa judeţeană,' în luna iunie.

Elevii claselor V-VIil . respectiv IX-XI y_or participa la etapa _judeţeană a 
concursurilor cercurifor de elevi „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA", tn. luna ftiai.

. ,_.:: c·-�, �-. 

. ' ·, ..
; 
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. . 
VJ. TEMELE ORIBNTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR. 

. VOLUNTARE ŢI PRIVATE 'PENTRU SITUAŢii DE URGENTĂ 
J . . • 

Tematica orientativă privind pregătirea. �erviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 
cuprinzând: 

- tematica de pregătire a specialiştilor pentn.i' pr�venire din cadrul serviciil�r;
• - _tematica de pregătire„ a membrilor serviciilor. VQlµntare prin . şedinţe teqretic� 

aplicative şi şedinţe practic-demonstrative. 
Tematica orientativă privind pregăti_rea · servicii'lor private pentru situaţii ·de_ �genţă 
cuprinzând: 

- şedinţe teoretic-aplţcative;
- şedinţe practic-demonstrative.

Conţinutul acestor_-tematici sunt prezentate în anex,a �r. 4. 
! . . 

� 

. ' ' . ' -

VII. FURNIZORII AUTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, CARE ORGANIZEAZA

Nr. 
crt. 
• 

I. 

2. 

3 

4 

5 

• 
; 

6 

7 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII DIN 
I 

DOMENIUL REGLEMENTAT DE I.G.S.U .. 
.... Ţip p�ogram· 

Denumire furnizor •. , .. 

(adresa, da_te contact}' 
Ocup�ti,! (c(. art.8 alin:(3) din OG 

· . \ � ...... · 129/2000, republicată)'

'f CAMERA DE COMERŢ ŞI cadru tehnic cu atribuţii în domeniul fNPUSTRJE PRAHOY A Iniţiere/perfecţionare
Str. Cuza Vodă, nr.8, Ploieşti prevenirii şi ·stingerii incendiilor 

S.C.HSEQ CONSUL T.fNG S.R.L cadru tehnic cu atrrbuţii în domeniul PLOIEŞTI prevenirii şi stingerii incenditlor; str. Nicolae Iorga nr. 5, .floieşti, . . Iniţiere/perfecţionare 
Prahova

- şef SV-SU/SPSU; ? 

tel, 0244576619.-
- specialist pentru· prevenire

.. 
)S.C. WNR fNTERNA TIONAL - cadru tehnic cu atribuţii în do�eniul Perfocţionar� SJt.L prevenirii şi stingerii'incendiilor 

.

S.C. MEDA. G_ONSULTING
, - cadru tehni� cu atribuţii în domeniul

S.R.L. - prevenirii şi stingerii incendiilor; Iniţiere 
- servant pompier

S.C. DRYS INVEST S.R.L. cadru tehrijt cu atribuţii în <!omeniul 
' -
lnitere PLOIEŞTI prevenirii şi sţiµ�ţtrii incendiilor 

CENTRUL NATlONAL DE \ ·- �
·, PERFECTIONAREA PREGĂTIRII cadru tehnic ct1 atribuţii în domeniul-
PENTRU MANAGEMENTUL prevenirii şi stingerli in�endiilor; Iniţiere/perfecţionare 

,SITUATIILOR DE URGENTĂ inspector prote�ţie-civilă . -
CIOLPAN] 

SC NOESIS SOLuhoN SRL - servant pompier .. Iniţiere 

. VIII. i:VID.ENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII� 

iEvidenţ�. participării şi rezultatelor obţinute se· ţine J� nivelul fiecărei stru�turi 
'care a· organizat pregătirea,_, de către personalul dese!11Ilat să gestioneze documentaţia 
necesară (comitetele pentru situaţii de urgenţă, operatorii economici, inspectoratul 
pentru situaţii de urgenţă, cenţrul operati�: serviciile voluntare şi private pentru situaţii 

. . 

de urgenţă). , . . . 4 
• . Situaţia centralizatoare cu participarea la· .preg�ţîfi a .personaluiui propriu_ şi pe

cate îl!coordonează .se înaintează numeric; semestrial, la Inspectoratul pentru Situaţii de 
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Urgenţă „Şerban Cantcicuzin.o"al judeţului Prahova, pe categorii de personal şi domenii 
. . 

\ . 
' 

de competenţă, în lunile ·iunie şi noiembrie . 
Jtiecare 'instituţie/operator care organizea�ă pFegăti'r�a pentru structurile·. din 

competenţa nemijlocita, prei.rede prin planul de pregătirţ termenele la c�re se vor primi 
situaţiile . · · 

Documentele de evidenţă, planificare şi :organi�are' care se întocmesc la ni:"elul 
comitetelor locale/instit.uţi_il_or publice/operato;ilor e,cpnomici şi termen�le de�întocmire · 
sutit upnătoarele : · · · .. - '·. � 

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţăşioP.eq1torii economici sursă de risc
incluşi în Planul de ap.ali:z;ă şi acoperire � riscuri:lor, prin inspectorii de specialitate vor 

. . 

întocmi: t · 
a) Planul pregătir:ii În domeniul situ�ţiilor de nrgenţă pentru anul 2021- se

. . 
p . 

prezintă spre aviz,are 1_nspectorului şef al.Inspectoratuiui pentru Situaţii de. Urgenţă 
"Şerb�n Cant<ţcµzinb" al Judeţului Prahova până la data de 26.02.2021; .·. 

b) Situaţia centralizat9are cu participarea· ta p�egăţi;e În domeniul situa�iilor
de urgenţă a p�_rsonalului propriu În an.1'I 2021; 

c) Raport de evaluare a _pregătirii În domeniul situ�ţiilor de urgenţă pentru
anul 2021. Acesta. va fi Înaintat ·semestrial· (30 iunie şi . 01 'd�embrie), · 
Inspectoratului pent�u. Situaţii de. Urge�ţă -�'Şf!��.;.� Cantacuz,in�" al Judeţul�i 

. . . . 
. . . . . 

_Prahdva pentru Întocmirea raportului de evaluare la· nivelul judeţului; 
. . ' 

d) Documentele de organizare şi desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de 

urgenţă - pentru acpyităţile conduse nemijlocît.. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţîi a .activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
se vor lua următoarele rhăsur_i: · · · · ·. , ' .- . 

- emiterea dispozjţiilor/deciziilor · -de pregătire • în domeniul situaţiilor de urgenţă de
către. preşedi�ţii comitetelor locale/manager{i operator_H°or economici, · prin , grija
inspectorilor/per�oiialuhji de specialitate;

' 

- actualizarea bazelor de daţe. c_u factorii de risc şi a documentelor pe linie de situaţii
de urgenţă; . . ' · :· . , 

- ver'ificarea şi întreţin���a sist'e1I1u)ui .de t�şţţ�ţ�e. 'şi : alarmare al_ locahtăţil�.r ş_i ·
! operatorilor eco·nomici sursă de risc; · · 1 r, .. ' ·� ., • · ·. · . ·.

al6carea de fon.duri · necesare pregăt
.
irii pentru situaţii de urgenţă prin cursuri

. 
. � I 

organizate · la dţferit� ·nivele, înzestrării,· pregătirii şi dotării punctelor de
comandă/locurilor ·de condu�ere, adăposturilor, sălilor de pregătire, serviciilor de 
urgenţă voluntare şi,private; . . , . .

. . • 
p 

Evaluarea programelor de pregătire se real.izează permanenţ prin· analiza modului 
. de or�zare ,şţ desfăşi{rare a activităţilor şi a rezul�t�lor 09tinute de către _eşaloanele 
·care organizează pregăţirea şau pe timpul inspecţiilor _şî controalelor. • 

. . � . 

Evaluare�·- pregătirii în domeniul _s�tuaţiilor de urgenţă . se analizează de către

fiecare autoritate ·publică/instituţie/operator economic în pcţrte sub formă de bilanţ, în 
şedinţele ·comitetelor/celulelor penţ1u situaţii de·,urgenţă. 

· 
4 

R';Portul de evaluare � pr.egătirii cuprinde: .. '. . ·. ·. __ : 1�:r�·- :
·,
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a. baza legală a pesfăşurării activităţii de pregătire;.
b. oqiectiveie propuse şi modul de îndeplinire a acestora; '
c. gradul de îndeplinire al planului de pregătire;
d. organiz.area şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale;
e. calificativele obţinute şi măsura în care. s-a asigurat dezvoltarea competenţelor

profosionale; 
. 

' 

• f. organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciilor de,urgenţă;
g. gradul de asigurare al bazei materiale;
h. neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
1. concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

IX.ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
. . 

Finanţarea cheltuielilor se asigură, potrivit legii,. din bugetul de stat, din bugetul 
Consiliului Local Gorgota, finanţate integral sau parţial din venituri proprii. 

Finanţarea • cheltuielilor . curente şi de capital aferente . activităţii Serviciului 
V ol untar pentru Situaţii de Urgenţă Gorgota se asigură • din bugetul · . local, al 
Consiliului_ Local Gorgota. 

· 
I 

.Contractarea şi aprovizionarea cu tehnică şi materiale .. se asigură de Consiliul .Local 
Gorgota contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare se asigură şi diri 
âonaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite: 

ÎNTOCMIT 

CctCl-Ltc k��tt( -� � l.' 
. �lttLvi: r 
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Categorii de 
personal 

Prefecţi 

Subprefecti 

Inspector 
protecţie civilă 

Cadru tehnic 
cu atribuţii în 

domeniul 
prevenirii şi 

stingerii 
incendiilor 

· Şef serviciu
' voluntar/ privat

pentru situaţii 
de urgenţă. 

Preşedinţi ai 
consiliilor 
judeţene 

Vicepreşedinţi 
ai consiliilor 

judeţene 

Secretari 
generali ai 
judeţelor 

Anexa nr. 1 � Planificarpq 
- -

,gătirii pe niveluri de-competenţă, struct•u 1ncţionale şi categorii de personal 

I. Pregătirea prin cursuri organt __ ,te în cadrul CNPPMSU Ciolpani şi Centn ........ i Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău 

Forma de 
pregătire/ 

pctlfid icitatea/ 
durata 

Un curs de 
pregăti re cu 

scoatere de la 
locul de 

muncă, o dată 
la 2-4 ani 
(5 zile) 

Program de 
formare 

profesională cu 
scoatci:e de la 

locul de muncă 

. ' 

Ufi curs de 
pregătire cu 

scoaiere de la • · 
locul de 

muncă, o dată 
la 2-4 ani 
(5 zile) 

Cine 
organizează Total 
pregătirea/ personal de lan. 

cine pregătit 
răspunde 

p R 

o 

CNPPMSU 
Ciolpani 

.. 

o 

l 

CNPPMSU 
Ciolpani 

3 

o 

Centrul· 
Zonal de 

. 

Pregătire o 

Bacău 

o 

AN li L2021 

Sem. I Feb„ Mar. Apr. Mai. lun. 
total .. lui. Aug. 

p R p R p R p R p R p R p R p R 

I.I. Centrul Naţional de Perfeclionarc a Prcgiltirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgentă

< 

.. 

3 

1.2. Centru Zonal de Pregătire de Protecţie Civila Bacllu 

,· 

<· 

r--. 

-� . .:...-
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total 
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Primari ai 
municipiilor şi 4 

oraşelor 

Viceprnnari ai 
munioipiilor şi 3 

oraşelor • 

Sccrelari ai 
municipiilor şi 4 

oraşelor 

Şefi ai 
centrelor 

opcra1ivc de la o 

municipii ş1 
oraşe 

.. 

Primari ai 
24 comunelor 

Viceprimari ai 
25 comunelor 

Secretari ai 
20 comunelor 

Şefi ai 
centrelor 

o operative de la 
comune 

Reprezentanţii 
serviciilor 

deconcentrate 
şi o 

descentralizate. 
ale ministerelor 

în teritoriu 

-· -

I 
4 

3 

. . 

4 

.. 

12 

J I 
9 

.. 

9 

. ' 

• 

) 

.. 

. . 

3 

12 13 

' 

II. �regiltin;a organizatll 111 nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţll, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţii, centrelor operative şi celulelor de urgenţii, serviciilor voluntare şi private pentru sit un ţii de urgcnţll, institnfi
. " şi oper�torilor economici care desflişoarll activitllli spccifiEe în zona dţ competenJll . 

Preşedinţii . . . 
comitetelor Oinstruirc ISU Prahova/ 

I pentru situa\ii anual (2-4 ore) COJ 
de urgenţa 

Membrii • Un ins1ructaj Comitetele 
comitetelor de pregătire pentru - -

pentru situa\ii semestrial (2-4 situa\ii de 11 

de urgcn\a orc) urgen\ă 
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Şefii centrelor Un instructaj operative de pregătire ISU Prahova/ I pentru situaţii COJ 
• de urgen\ă anual (2-4 orc) 

Personalul Comitetele 

c�ntrclor Antrenament pentru ··• . . . 

opcrauve de specialitate situaţii de 
� pentru situaţii anual (2-4 ore) · urgen\ă/ şefii 

centrelor de urgen\ă operative 

O convocare 
ele pregătire ISU Prahova/ I setlles1rial (2-4· SPJRC 

Şefii serviciilor ore) 
voluntare 

pen·tru situaţii .. .. . . 
Preşedinţii 

de urgen\ă Instructaj de comitetelor pregătire pentru I semestrial (2-4 situa\ii de ore) urgenţă 

O şedinţ/1 
teoretic Şefii 

3o aplicativă lunar serviciilor 
(2-3 ore) 

Personalul 
compo11ent al O şedinţă 

serviciilor practic- Şefii 
35" voluntare · de�1onstrativă, serviciilor 

pentru situa(ii lunar (1-2 ore) 
de urgen\ă 

Exerciţiu de 
alannarc/ IS U Prahova/ 

i 5" i111erven\ie cu COJ; SPIRC ,. 
; 

svsu 
-

Şefii serviciilor Convocare de ,· ,· 
priv�te pentru pregătire ISU Prahova/ - -

' 
- " 

sinia\ii de semestrial (2-4 SPIRC 
. . 

urgenţă ore) 
. . .. . 

Cadre tehnice 
cu atribuţii în O convocare !SU Prahova/domeniul de pregătire lnspecţia de I I prevenirii şi 

stingerii anual_ (2-4 ore) Prevenire

incendiilor 
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Inspectori 
proteqie civilă 

Conducătorii 
operatorilor 
economici 

sursa de risc 
incluşi în 

PAAR 

·Conducătorii 
institu\iilor 

publice/
operatorilor

economici care
desfăşoară 
activită\i 

specifice în 
zona de 

competen\ă a 
ISU Prahova 

Personal 
clerical şi cel 

asimilat al 
cultelor 

recunoscute, 
care are 

atribu\ii de · 
conducere la 

nivelul 
obiectivelor de, 
cult religioase/ 

parohiale 

Salaria\i de la 
instituţii 
publice / 
operatori 

economici 

I 
O convocare 
de pregătire 

anual (2-4 ore) 

O convocare 
de pregătire 

anual (2-4 ore) 

O instruire 
anual (2-4' ore) 

O instruire 
anual (2-4 orc) 

Instructaje de 
pregătire 
(conform 

D'ispo1i\iilor 
gcnerăle 
privind 

instruirea în 
domeniul. 

situaţiilor de 
urgen\ă) 

ISU Prahova/ 
COJ 

ISU Prahova/ 
lnspeqia de 

Prevenire 

IS U Prahova/ 
Inspecţia de 
Prevenire 

I SU Prahova/ 
Inspecţia de 
·Prevenire

. Conducătorii 
operatorilor 
economici/ 

institu\ii 
publice 

I 

li ' 

-

1.' 

3 

,· 
• .. j1. 

. 

f + 

... 
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,-� I ''"""\ 
Autorită\ile 

publice 
locale/ lSU 

lnfonnare Praht>Vaf • 

Populaţia preventiva lnspec\ia de -

neîncadrată în 
Prevenire· 

muncă, 
Subunităţii� 

de 
. .

persoane 
vârstnice 

lntervcn\ie 
.. 

Autorităţile 
Exercitii de publice 

alarmare locale/ !SU 
publică Prahova/ . 

COJ 

Conducătorii 
unităţilor de .. .. .. 

învă\ământ sau !SU Prahova/ 
personalul O instruire 

desemnat să armai (4:6 ore) Inspecţia de t 
Prevenire 

'. 

execute 
pregătirea 

-

Activită\i de 
pregătire 
(conform 

protocolului Conducătorii . -�1
Preşcolari încheiat între 

IGSU şi unităţilor de 

MECT-) 
învăţământ 

Un exerci\iu 
91 semestrial 

.. 

. A91ivi1ă.ţi de
pregătire ' -�

-

' . 

· (confom1 
protocolului 

.,. 

. Cond11cătorii ��o 
Elevi 

încheiat între 
IGSU şi 

unitătilor de 
ii. . 

-
,. 

MECT) 
învăţământ 

L 

.,. 
- , 

.. 

JI. .. 
-

. .. . .. .. 

U.n exerci\iu 
semestrial 'f30 
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Anexa nr. 2 - Planificarea nominalăa ·reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de cbnducere şi 
atribuţii în domeniul-situaţiilor de urgenţă din administrsţia publică locală, servicii descentralizate .şi deconcentrate, la cursurile 
de pregătire în anul 2021 - • • - •

A. Organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău

Instituţia 
publică/ 

Nr. I I Tip I Seria plaitificaţă I i 
Funcţia I

.Denumire curs Numele şi prenumele operator 
crt. curs deţinută economic/ 

.. .. .. localitatea 

2 I 
Curs de formare „inspector protecţie 

iniţiere 06 - 24.09.2021 Goran Ana-Maria Funcţionar. 
Poiana 

civilă" personal de la localităţi Câmpina 
Curs de formare Liţă George Ionuţ Funcţioo-ar Dumbrava 

4 I "şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii iniţiere Matei Ionuţ Funcţionar. Vadu Săpat 
-de urgenţă 10 -28.05.2021 

Ungureanu Constantin. Funcţionar Breaza 
B. Organizate de Centrul Zonal de Pregătire dP, Protec ie Civilă Bacău

Nr. 
. crt. 

1. -
2. -
3. 

Denumire curs 

. ' 

-·
4. ---
5. � 
6.'
-

7. ~-· Curs de preg_ătire -
8. .. · secretari-
9. ai comunelor -

10. -
11. -
12. -
13. -
L4. ·-

15. -
16.' ; 

.. 

Tip curs 

..:i 

ţ,< 
z,t 
..:i "'-l 

:E (.!) 
f;i;l� 

-�� . f;i;l 

�� 
:; � 

.�..:i 
f;i;l Q 
� I-
�� 
�!:: 
o rri

(;i,, .

Seria Numele şi prenumele planificată/data 

Constantinoiu Marilena 

1/ 01 - 05.02 
Gheorghe Alexandru Mihalache 
Dumitru Mihail 
Ghiţă Liliana 

. Diţu Laurenţiu 
2t08-12.02 David Stelian . ,· 

""· 
Gîrljcel Gigela 

.. 

Hagiu Gabriela 
3/ 15 -19.02 Iancu Daniela 

Racoviţă Ramona_ 
Dinu Mariana 

4/ 22 ·_ 26.02 · Buzoiu Georgeta 
Moise Georgeta 

. -· Lupu Sorin .. 
5/ 01- 05.03 Diaconu·Florica 

Anton Angelica ---
I 

Funcţia lnstitutia publică/ 

operator economic/ 
deţinută localitatea 

secretar Alunis 
_secretar Ceptura 
secretar Salcia 
secretar Sălciile 

. secretar Ariceştii Zeletin. 
secretar Ceraşu I , 

secretar . Cocorăştii Colţ 
S'ecretar • - Bal ta Doamnei
secretar Cornu
secretar Dr�jna
-secretar Cărbuneşti
secretar Be1tea 
secretar Dumbrăveşti 
secretar Blejoi 
secretar Izvoarele 

. secretar Jugureni 

I Obs. 

Obs. 



Nr. 
crt. 

17. 
- . 18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34:'. 

- 35.
. 36.
✓ 37 .. 

, 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.-

'44. 
45. 
4(►. 
47. 
48. 

Denumire curs 

.. .... , 

Curs de pregătire 
secretari ai 

. municipiilor şi 
oraşelor 

Curs de pre_gătire 
Viceprimari ai 
municipiilor şi .-

oraşelor
. 

( 

Curs de pregătire 
primari ai 

municipiilor şi 

. 

oraşelor 

. -

' 

Curs dţ pregătir� 
. . .. . pnman 

ai comunelor 

-

..:1eria 
Tip cur� 

planificată/data 
Numele şi prel)umele 

•.- Nae Florentina CFistina 
- . 6/ 08 -12.03 

FORMARE ÎN 
MANAGEMENTUL 
SITUATIILOR DE 

URGENŢĂ 

FORMARE ÎN 
f«ANAGEMENTUL 
S1TUAŢIILOR DE 

URGENŢĂ 
. . 

FQRMAREÎN 
. MANAGEMENTUL 

SITUAŢIILOR DE 
URGENTĂ 

ix: 
o� 
-
-

� 
<· 

(:-o ..... 
� 
;;;i 1-( 

. 7/ 15- 19.03 

·8/ 22 - 26.03

. 

9/ 29.03 - 02.04 

. ··-

10/ 05 - 09.04 

,· · 11/ 12 - 16.04 . 
(:-,� 
Zz 

·"' 

laal laal� "' 
� �-
<� 12/ 19 - 23.04 
Zo .< 

� 
z 
,_ . 

I
13/ 31.05 -04.06 
--

· o
14/ 07 -11.06 ta;. 

Onea Simona Ionela·• 
Necula Doina 
Banu Alina Elena 
Onoiu Elena Adina 
Velcea loana Marilena 

· Tudor Florina Neli
Nicodin Daniel
Popescu Dl:llTI.Îtru
Nistorescu Marius 
Necula Emanuel 

, Negraru Silviu Cătălin 
Costea·Danieluş 
Constantin Florin 
Popa Sorin 

Săvulescu Darius 
Orbu Gheorghe 
Dima Gheorghe .. 

Stoica Florin 
En.ache Ion 
Stanciu George· 

, 

Staicu Alin Remus , 
, 

Stan Costin 
Nae Iulian 
Toma Ionut 
Apostol Marian 

· Răducanu Dorin
So(a Nicolae
Constantin Aurel
Dragomir Florin --

Gheorghe Ioh
. Constanda Sergiu

2 

. 

' 

� 

Funcţia 
deţinută 

secretar· 
secretar 
secretar 
secretar 
secretar 

. secretar 
· secretar
viceprimar·
viceprimar
viceprimar 

viceprimar 
. primar: 

primar 
primar 
pnmar 

Primar 
Primar 
Primar 
Primar 
Primar 
Primar 
Primar 
Primar. 
Primai;· 
Primar 
Primar 
Primar 
Primai· 
Primar 
Primar 
Primar 
Primar 

. , 

: 

Instituţia publică/ 

operator ei;onqmic/ Obs. 
localitatea 

Bucov -

Poiana Câmpina-
Proviţa de Sus 
Sinaia 
Vălenii de Munte 
Comarnic 

. Boldeşti 
Ploieşti 

. Buşteni 
. :Băicoi 

Breaza, 
Mizil 

. 

-Slănic
. Vălenii de Munte
Comarnic 

Adunaţi 
· ,Aricestii Rahtivani

Bărcăneşti
Bătrâni
Călugăreni
Ceptura , 

Ceraşu ,· 

Colceag 
Cosminele . . -

Drăgăneşti 
Dumbrava 
Dumbrăvesti 
Gura Vadului 
Iordăcheanu 
Măneciu .i--

Poenarii Burchii 
Poiana Câmpina 



Nr. 
crt. 

49. 
··• 50. 

51. 
52. 
53. 
54. 
55 .. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

. 

-61.
62. 

e--

63. 
64 .. 
65 .. 
66. 
67.
68. 
69. 
70. . 

... 71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

. 78. 
· - 79.

80. 

Denumire curs 

. , .. , 

-·

. . 
.. 

... 

Curs de pregătire 
viceprimafr ai 

comunelor 

. 

. . 

Curs de-pregătire
. . . .

v1cepnmar1 ai 
comun�lor 

Jeria 
.Tip curs 

planificată/data 
.. ... 

- . 

15/ 14 - 18�06 

16129.09- 01.10 

.. 
17/ 04- 08.10 

·<
18/lÎ -15110 

tJJ 

:::> 
tJJ 19/18 -22.10 
o ·

� 
o 

.:::l 
1=-
< 20/25- 29.10 ::, 
f--
v5 
• ..J" .
::, 

i ·. 21/01 -05.11 
tJJ .. . 

�;. .. ,. . 
� ... . 
� 22/08 -.12:11 

l
: 

. . . 

�-

i 
·.

�- 23/15 -19.11 
-

' 

-- 24/22 -26.11 

Funcţia 
Numele şi prenumele 

deţinută 

Pmcăroiu Gh.eorghe Primar 
Bocioacă Ionut · • Primar 
Gherghe Iulian __ I>rimar
Barbu Iulian Constantin Primar 
Toporaş Ion-Ovidiu. Primar 
Popa Ionut Primar 

· Brezeanu Costel Ptimar 
· Bucurică Dănut Viceprimar 
· Ion Alexandra Cătăli�a Viceprimar 
. B.oiangiu Nichita Viceprimar 
Savu Bogdan Viceprimar 
Ionescu Nicolae 

. 
Viceprimar 

Pătraşcu Dwnitru Viceprimar 
Nicolae Constantin Viceprimar 
Neacşu Iulian Viceprimar 
Iancu Ion Viceprimar 

· Vasif e Daniel Viceprimar 
Boştină. Constantin Viceprimar 
Tatu Nicolae .. Viceprimar 
larea Aiza Laura Viceprimar 
Dulce Ioan Viceprimar 
Mihăescu Boem Ion . . Viceprimar 
Tapu Daniel ... . Viceprimar 
Bratu Nicolae . V i-ceprimar 
Popa Constantin 

. 
Viceprimar 

Sandu Marian Viceprimar 
Catel Ştefan Viceprimar 

__ Cemat Ion Vi ceprin;)ar 
Dumitrache Romică . Viceprimar 
Ciocîrdel Gheocghe Viceprimar 
Devesel Daniela -- Viceprimar 

· Căprărescu Ion Viceprimar 

3 

Instituţia publică/ 

oper;itoi; economic/ 

localitatea 

Predeal Sărari 
Proviţa de Jos 
Salcia --� 
Sco1ţeni 
Sotrile 
Tătaru 
Telega 
Albeşti Paleologu 
·Blejoi
·ciorani
Cocorăştii Colţ
Cornu 
Fântânele 
Filipeştii de Pădure 
Fu]ga 
Gornet Cricov 
Gma Vitioarei 
Lapoş 
Lipăneşti 
Măgureni 
Păcureţi 
Secătia , 

Sângeru . ... . . 
Ştefeşti 
Teişani 
Tinosu 
Vâlcăneşti 
Valea Căl ugărţască 

· Telega 
Tătaru 
Măneciu ·-

Dumbrăveşti 

Obs. 

. 

·-

-

. , 

: 



( 

r11.IC.Atl Ul• J 

Planificarea pregătirii 

în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi'.concursuri de SijeCiaEtate ' 
în ·anul 2021 

· ... ·,

PROGRAMAREA EXERCITIILOR DE VERIFICARE 
NR. 

CRT. 

• 

3. 

TIPUL DE RISC 

Fenofl)ene meteorologice 
periculoase (viscol, căderi 
abundente de '.?ăpadă) 

Alunecări şi/ �au ·prăbuşiri de 
teren 

Inundaţii 

Accidente, avarii;explozii şi 
inpendii în activităţî de transport 

• 

4. pe căile ferate şi depozitare 

5. 

6. 

produse periculoase în 'obiective 
tip SEVESO,.de risc chimic 

Incendiu vegetaţie uscată/ 
incendiu fond forestier 

lrlcendiu vegetaţie uscată/ 
in�end iu fond forestier 

INSTITUŢII/STRUCTU]U 
IMPLICATE 

CLSU Izvoarele, Albeşti
Paleologu 

CLSU Adunaţi, Bălţeşti 

· CLSU Balta Doamnei

' � 

, I 

DATA 

Martie 2021 

• Aprilie
: 202 I ·

Mai 2021

LOCALITĂŢI 
AFECTATE 

Izvoarele, Albeşti-
Paleofogq 

Adunaţi, Bălţeşt,· 

Balta Doamnei 

CLSU Ploieşti, Blejo.i Iunie 2021 Ploieşti, Blejoi 

CL�U Azug�, B.uşteni 

CLSU Cosminele, Slănic 

Iulie 2021 Azuga, Buşteni 
' 

August 
·2021

� 
Cosminele, Slănic 

7, 

Accidente, avarii, e�pl,ozii şi 
incendii în activităţi de tp, şi 

la CL_ SU Urlat,i_·. depozitare produse periculoase . 
Septembrie 

.2021 Urlaţi 

;8 .• 

9. 

I O. 
•

alte obiective .de risc chimic 

Cutremur 

Accident grav pe căile de 
transport 

I l. Accidente, avarii, explozii şi 
incendii în activităţi de tp. şi 

,___1_2_· -1 .depozitare pi:oduse periculoase la
13. alte obiective de risc chimic 

• l 

't. 

14. Cutremur 

CLSU Călugăreni, 
Apostolache 

CLSU .Câmpina, Mizil 

CLSl,J Băicoi, -Ariceştii 
Rahtivani 

EXERCIŢil 

OMVPETROM 

. . . 
: 

Octombrie· . Călugăreni, 
2021 Apostofache 

Noiembrie 
2021 

Decembrie 
2021 

. t::âmpina, Mizil 

, 

, Băicoi, �riceştii 
Rahtivani. 

. Ploieşti, Brazi, Martie 2021 Bărcăneşti 
I;>ACHSERROMÂNIA , Iunie 2021 "------�-------"-----�.· Ariceştii Rahtivani;· ·Noiembrie · �arcul rnli_,, AlliansoAQUILA PROD. 2021 
Inspectoratul pentru Situaţii ·, 
de Urgenţă "Şerban 
Cantacuzino" al Judeţului·• 
Prahoya 

Pag.ţ 

. ' .... . ,

• 

_Septembrie 
2°021 Judeţul Prahova 
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2 

3 

· •

-� _.. 

Cu temati"că. de prQtecţie �ivilă "Cuviaţa 
mea apăr viaţa" 

.. 

: 

Cercurilor tehnico-aplicative de elevi 
"Prietenii pompierîlor" 

Proies·ionale, �u serviciile voluntare/private. 
pentru situaţii de urgenţă 

· 

. .

, . 

II. CONCURSURI

. .

Etapa. pe unitate de "învăţământ marîie 

Etapa pe localitate aprilie 
' 

Etapa judeţeană mai 

Etapa interjudeţeană·· mme 

Etapa naţională septembrie 

Etapa judeţeană iunie 

Etapa naţională iulie 

Etapa judeţeană mme 

Etapa naţională august 
.. 

• .. "· 

Pag.2 

---

. -

Dezvoltarea :capacităţii de percepţie Directorul 
a protecţiei civile ca ansamblu de 

unităţii de activităţi cu caracter exclusiv 
umanitar, cunoaşterea şi aprecierea învăţământ, 

faetoril6r de risc potenţial generatori CLSU, ISU, 
de situaţii de urgenţă.sau dezastre, Inspectoratul 

adoptarea unui cum portament. Şcolar, Crucea 
adecvat pe timpul unor astfel de 

Roşie evenime:-ite 

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere Directorul 
şi de apreciere a pericolelor generate unităţii de· 

de situaţii de urgenţă, formarea şi învăţământ, 
dezvoltarea la elevi a unor ti:ăsături 
moral-volitive cum sunt: iniţiativa, CLSţ.J, ISU, 

spiritul.de ecl).ipă, curajul, disciplina Inspectoratul 

_şi spiritul de fairplay . Şcolar 
Dezvoltarea capacităţii de 

ISU Prahova · )ntervenţie în situaţii deosebite, în
condiţii limitate de timp pentru 
stingerea incendiilor şi salvarea 

bunurilor materiale ISU, IGSU 

.. 

--



Anexa nr. 4 

TEMATICA ORlENTATIVĂ 
privind pregătîreaserviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

I. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire
din serviciile voluntare pentn1 situaţii de urgenţă 

✓ Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor.
✓ Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.
✓ Incendiul şi evoluţi_a sa. Procese de ardere şi de_ oxidare.
✓ Propagarea incendiilor.
✓ · Cauze de incendiµ:
✓ Căi de evacuare şi interv_enţie 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 d� diminuarea a efectelor acestora. i:eguli de

com�rtare. , •, i. 

✓ · Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/�ăli aglomerate, structud
· de primire turistic_ă.

✓ Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier.
✓ 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 instaiaţiil�r.• electrice, de gaze şi 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.

· 
,i 

✓ Ghid1;I cetăţeanului în .situaţii de urgenţă. · , , .• 
✓ . Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
✓ . Înştiinţar�a, alarmarea şi evacuarea în situaţi_i de urgţnţă ..
. / Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de

urgenţă. 
II. Tematica pentru pregătirea rnembrilor serviciilor voluntare· 

.pentru situaţii de urgenţă 
II.I. Şedinţe teoretic-apHcative:

1. Reg11li şi m�suri de· prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.
2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti.
3. Prevenirea incendiilor la operato'ri economic_i 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. Ţehnica executării salvării şi evacuării ( sal�area din suţ)soluri, 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).

Paginăl' din .S 
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8. Acte normative care reglem�ntează activitatea de ,prevenire a Situaţii de Urgenţă:
✓ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendUlor cu modificările şi completările

ulterioare.
. . 

✓ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu J:I?.Odificările şi completările
ulterioare.

✓ H.G. 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 instruire� salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă".

✓ H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din servi'ciile de
urgenţă voluntare. . . . 

✓ 0.M.A.L nr. 75/2019 peritru_ aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
. încadrarea şi dotarea s�rviciilor voluntare şi private pentru situaţii. de urgenţă.

✓ O.M.A.I. o/· 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului d� planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a sitµaţiilor · de urgenţă prestate de
serviciile voluntarţ şi private pentru situaţii de urgenţă.

✓ O.M.A.I. nr. 166/201 O pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii. si instalaţiile aferente. 1 

✓ O.M.A.I. nr. · 28/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 'Împotriva
incentlii-IQr la_ obiective de cult. ' • 

✓ · O.M.A.I. nr. 118/201 O pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva
• • I 

incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agreement. .. 

✓ 0.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprob�rea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi r_eparaţii.

✓ O.M.A.I. nr. 262/2019 privind aprobarea Dispoziţiil�r. generale de apărare împotriva
· in�endiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. • .•

✓ O.M.A.I. nf. 187/201 O pentru aprobarea Dispoziţiilor generale ·privind apărarea împotriva
incendiilor la spaţii pentru comerţ. .
0.M.A.I. nr. 579/2008 pentru . aprobarea· Dispoziţiilor g�nerale de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis l_a. arderea de inirişti, vegetaţie1 usccţtă şi .
resturi vegetale. . . 

✓ O.M.A.I. nr. 14/2009 pen_tru aprobarea Dispoziţiilor gel'lerale de apărare împotriva 
. inc�ndiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber: 

. , 

9. · Metodologia executării controlului de prevenire· la gospodăriile cetăţeneşti conform
Q.M.A.I. nr. 160/2007.

1 O. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muhiţie neexplodate. 
11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor.

· 11.2. Şedinţe practic-demonstrative: 
1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la. autospeciale de lucrii cu apij: şi spumă.
2. Simularea ·unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii.
3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probeî „Pista de îndem�nare şi viteză"

(prezentarea demonstrativă a prnbei,. executarea probei pe segmente, executarea întrunită a
probei, verificarea încadrării în barem: 45"='8, 35"= B, 30"= FB). 
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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 inc.endiu la fopdul forestier.
6.Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii ia depozitele de

· cereale, sjlozuri sau pe 'terenurile unde s-a terminat recoltărea. . ; 
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 _ 
. 

i

1 O .Demopstraţie practică. privind executare·a unui control , g� prevenire la o gospodărie 
· cetăţenească.

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.).. _ . , . . 

· 

13.Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică� locuinţelor (tensiune joas_ă);
1 4. Tehnici de întrerupere· a alimentării cu gaze naturale a locuinţelor (pre

.
siune joasă). 

. ! . ' 
. 

. • 

TEMATICA ORIENTATIVĂ 
privind pregătirea serviciilor priv:ate pentru situaţii de urgenţă· 

I. Şedinţe teoretic-aplicative:
1. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare;
2. Propagarea· incendiilor;
3. . Cauz� de,incendiu; __ 
4. . Căi de ev'acuare şi intervenţie în caz de incendiu;

Norme generale de apărare împotriva incendiilor;5.
6. 
7. 

. 8. 
9. 

l 1.

12.

13. 
14. 
15. 

16. 

Stingătoare de incendiu.-:Clasificare·. Mod de_ folosire; 
Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminua�ea a efectelor acestora. Reguli de 
comportare; 
Prevenirea incendiilor ţa operatori economici şi instituţiţ; . .  
No,ţiuni despre incendi1, definiţie, propagare, caracterîstici; · • 
Tehnica executării salvării şi ev:acuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din 
spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor 
blocate, îndepărtar'ea dărâmăturilo�; acordare�· primului ajutor

J 
ridicarea şi transportarea 

răniţilor); - . . . . 
· 

Organizarea şi desfăşurarea acţivităţii de prevenire· şi stingere a incendiilor-de căt}e 
servi�iile_ private pentru situaţii de urgenţă; · 

, '·, ,. · . 
· Ser:viciul 1de rond şi postul de supraveghere; modul de organizare şi atribuţiile pompierilor
'civili; · ' 
Cauzele de incendiu şi p_r�venirea lor; 
Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor·; 
Exţcutarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea;utilizării focului 
deschis ş"i sudurii. Perm1sui de lucru cu foc ·şi autorizaţia pentru lucrări efectuate în spaţii 

· cu pericol de inc�°:diu. 'Obligaţii ce revin în acest sens pom,pieriJQr civili;
Pericole, cauzţ şi măsuri de prevenire· a in9endiilor şi exploziilor la depozitarea 
materialelor şi a produselor inflamabile lichide; 

. 
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17. 
18. 
19. 
20·. 

21. 

22. 

23. 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ ·

✓ 

✓ 

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
8. 

9. 

o. 

I. 

· Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică;
· Date generale despre substanţele toxice industriale; ·
Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă;
Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea salvării
răniţilor;
Metode şi procedee _de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru

· salvarea de persoane şi' bunuri materiale; . , 
Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii· pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura· din
dotare;
Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă:
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi _completările
ulterioare. 

· · . � 
Lege� nr. 48i/2004 privind protecţia civilă, republicată, P! modificările· şi completările

. ulterioare.
-H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţjonarea contravenţiilor la normele de prevenire
şi stingere a incendiilor.
O.M.A.l. nr. 163/2007 · pentru aprobarea Normelor generale de apărare· împotriva
incendiilor.
O.M.A.I. nr. 786/2005 pri;ind modificarea ·şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru

. aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilo·r în domeniul situaţiilor de 
urgenţă" : . . · ' 

O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de ·performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotar�a serviciilo� voluntare şj private ·pentru situaţii de urge.nţă.
Normative şi norme de apărare împotriva incendiilor specifice 9omeniului sau ramurii de
activitate. 

· 
. , 

11.2. Şedinţe practic-demo�strative: . · · ·

. Instn.icţi'\ grupelor de la autospeciale de l�cru cu apă şi spum! APCA, APCT, ATI; 
. Instrucţia grupelor de la autopompa de primă intervenţie, rnqtopompa remorcabilăetc; 
Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi' desfăşurarea intervenţiilor. 
Cunoaşterea mijloacelor;·tehnice de ·stingere � incendiilor.( caracteristici tehnico-tactice, 
descriere, funcţionare şi întreţinere); 
Învăţarea şi formarea deprinderi.lor în executarea probei „Pista de îndemânare şi vite.ză"; 
Instrucţia pentru sal var� şi prim ajutor. Acordarea primuJu.i ajutor in caz de arsuri;· · 
Organizatea si desfăşurarea evacuării la o s_ală aglomerată; · .' 
Tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din �ubsoluri,.de sub dărâmături si 
spaţii înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor 
blocate, îndepărtar.ea dărâmăturilor, acordare� primului ajutor, ridicarea şi transportul 
��� . 

. 
. :

. � 
. . 

Salvarea în cazuri speciale - pţrsoane elec;trqcutate, căz1:1te în canale, gropi- _sau afectate de 
alte at;cidente; · · · · · ·. .: -. · . 

· Al�rgare �e viteza. Alergare 1 OOO m. si 3000 m. Exerciţii de gimnastică - pentru muşchii
· braţelor şi picioarelor;
Tehnica escaladării garcţuţui de 2 m. Exerciţii de control: alergare 55 m., escaladarea
gardului de 2 m., alergare 55 m., (echipat cu·costum de protecţie);
Recunoaşterea sect�rului de intervenţie· şi executarea cercetării . . 
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Anexa nr: 5 - Evaluarea activităţii de pregătire în domeniui situaţiilor de urgenţ� 

1 s·t r t r t . 1 ua 1a cen ra rza oare cu 

Categoria de personal 

Preşedintele comitetului pentru 
situaţii de urgenţă 
�embrii comitetului pentru 
situaţii de urgenţă 
Şeful centrului operativ pentru 
situaţii de urgenţă 
Personalul centrului operativ 
pentru situaţii de urgenţă 
Şeful serviciului volu!'}tar pentru 
situaţii de urgenţă 

: 

Personalul compone1,1t al 
serviciului· voluntar pentru situaţii 
de urgentă 

Salariaţii de la instituţii publice/ 
operatorii economici 

Populaţia neîncadrată în muncă, 
pehoane vârstnice 

Preşcolari 

Elevi 

' . 

. 

desfăşurată În anul 2021 · 
. . 

r ·  I I . I 'fi t I . f ·cp d par 1c1parea persona u m p am rea a ac 1v1 a Ie e I Jre2a 1re

Total Total 

Forma de pregătire personal de personal Observaţii 
pregătit*-. pregătit** 

Oinstruire a_irnal (2-4 ore) 

Un instructaj de pregătire 
semestrial (2-4 ore) 

Un instructaj de pregătire anual 
(2-4 ore) 

Antrenament de specialitate anual 
_(2-4 ore) 

Instructaj de pregătire semestrial 
(2-4 ore) 

O şedinţă teoretic aplicativă lunar 
(2-3 ore) 

O şedinţă practic0demonstrativă, 
lunar (1-2 ore) 

Instructaje de pregătire (conform 
Dispoziţiilor generale privind 

instruirea în domeni4l situaţiilor 
de urgenţă) 

fnformare preventivă 

Activităţi de pregătire (conform 
protocolului încheiat între IGSU 

şiMECT) 
Un exerciţiu semestrial 

Activităţi de pregătire (conform 
protocolulu'i încheiat în�e IGSU 

şi MECT) 
Un exerciţiu semestrial 

1 
' . 

H 
{ 

4 

1 

3S-· •

3� 

{ţ 

•.--

91 

'1� 

lf30 

tţ ?.D

. . 

I 

' 

Notă: Această situaţie v.a fi trimisă la ISU Prahova semestrh1l, 30 iunie/ 29 noiembrie. 

* se va consemna numericul existent în documentele de ·organizare

** se va _consemna numericul personalului prezent la p�egătire 

' ., 

' . 

. . 
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