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I. BAZA LEGALĂ
Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului 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, precum şi din unităţile de învăţământ, se execută în
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
•
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
•
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
•
Legea învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
•
Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
•
H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare;
•
H.G. nr. 160/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea,
condiţiile de acordare şi folosire a uniformei echipamentului de protecţie şi însemnelor
distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;
•
HGR nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în
domeniul apărării civile;
•
OMAI nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
•
OMAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciile private pentru situaţii de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
•
OMAI nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
•
Ordinul Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 1502/IG din 10.01.2018 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 anul 2017;
•
Ordinul I.G.S.U. nr. 45.074 din 16.01.2017 privind precizările în vederea abordării
unitare a modului de elaborare a Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
•
Dispoziţia IGSU nr. 1122/IG din 23.09.2005 pentru aprobarea metodologiei de
elaborare a documentelor de organizare, planificare si evidenţă a învăţământului din
instituţiile de pregătire din subordinea IGSU;
•
Protocolul privind pregătirea factorilor de decizie din unităţile de cult, nr.
165.198/10.07.2015;
•
Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor
şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul
Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62.170/9.647 din 08.07.2013.

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ
Obiective generale
1. Creşterea rolului şi competenţei Sistemul de management judeţean pentru situaţii de
urgenţă în gestionarea riscurilor existente în zona de competenţă;
2. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări
privind managementul situaţiilor de urgenţă;
3. 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;
4. Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi
gospodării şi comportamentul de adoptat în caz de incendiu şi alte situaţii de urgenţă;

5. Analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor asupra
evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă,
propunânduse măsuri pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării situaţiei;
6. Perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză şi de
risc cu implicaţii în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
7. Pregătirea pentru intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă;
8. Redimensionarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă la nivel local şi judeţean;
9. Identificarea şi delimitarea zonelor expuse riscului la inundaţii şi alunecări de teren în
Planurile Urbanistice Generale de la toate localităţile;
10. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor.
Obiective specifice
I
însuşirea principalelor acte normative care stau la baza managementului situaţiilor de
urgenţă;
2. Organizarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă la nivel local pe baza
actelor normative în vigoare;
3. Realizarea legăturilor de conducere şi cooperare pe timpul situaţiilor de urgenţă;
4. Organizarea sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă;
5. înfiinţarea şi organizarea Serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă şi
dotarea corespunzătoare a acestora, funcţie de riscurile existente şi categoria lor;
6. Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea lor în
vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative ale acestora;
7. Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de măsuri
organizatorice de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
8. întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
9. Intervenţia oportună a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în
vederea protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum
şi a mediului împotriva efectelor negative a situaţiilor de urgenţă;
10. Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi
omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de
urgenţă;
11. Pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare ia dezastrele specifice, în
scopul reduceri pierderilor de vieţi omeneşti şi de salvare a bunurilor materiale;
12. întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi realizarea
unora noi în zonele expuse riscului;
13. Actualizarea planurilor de apărare în vederea unei gestionări eficiente a situaţiilor de
urgenţă determinate de manifestarea riscului specific;
14. Desfăşurarea de activităţi preventive la gospodăriile populaţiei de către Serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă prin compartimentul de prevenire pentru reducerea
numărului de incendii;
15. Achiziţionarea de către fiecare localitate a unui sistem de alarmare modern în aşa fel
încât să nu mai existe zone neacoperite;
16. Asocierea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în vederea accesării de fonduri
europene pentru asigurarea şi reînnoirea la nivelul fiecărei localităţi a sistemelor de alarmare
în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
17. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă, faza locală, judeţeană şi interjudeţeană;
18. Organizarea cercurilor tehnicoaplicative de elevi „Prietenii pompierilor" şi „Cu viaţa
mea apăr viaţa" la nivelul instituţiilor de învăţământ gimnazial şi liceal;
19. Informarea oportună a populaţiei despre riscurile locale existente şi modul de
comportare în aceste situaţii;
20. Dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea sprijinirii celor aflaţi în
suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă.

III. PLANIFICAREA PREGĂTIRI) PE NIVELURI PE COMPETENTĂ. STRUCTURI FUNCŢIONALE
SI CATEGORII DE PERSONAL (anexa nr 1)
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Membrii
comitetelor
locale pentru
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Şefii
PAA.R.
anual
celulelor de
clasificaţi cu
urgenţă
CM
risc conf. HG
ore)
nr. 642/2005
Un
antrename
nt de
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Oraşe
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Salariaţii de la
operatorii
economici /
instituţiile
publice
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MAI
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pregătirea
cine
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IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ PRIN ANTRENAMENTE. EXERCIŢII SI
CONCURSURI DE SPECIALITATE (anexa nr 2)

i

Nr.
crt.

TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA/
A G E N T U L ECONOMIC

DATA

TEMA

CINE CONDUCE

1. Exerciţii interne judeţene

!

1

EXCOM

2

EXCOM

3

EXCOM

4

EXCOM

1

EXFT

2

EXFT

3

EXFT

Acţiunile gărzilor de intervenţie în
cooperare ou alte formaţiuni pentru
stingerea incendiilor la aeronave.
Acţiunile gărzilor de intervenţie în
IUNIE
OCOLUL SILVIC POJORÂTA
cooperare cu alte formaţiuni pentru
stingerea incendiilor la fondul forestier.
Acţiunile gărzilor de intervenţie în
PUNCTUL DE TRECERE A
cooperare cu alte formaţiuni pentru
SEPTEMBRIE
FRONTIEREI ŞIRET
salvarea victimelor şi protejarea
mediului întrun accident radiologie.
Acţiunile gărzilor de intervenţie în
cooperare cu alte formaţiuni pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor
NOIEMBRIE
SC BIOENERGY SA SUCEAVA
negative produse de un cutremur şi
stingerea incendiului în activităţi
tehnologice.
11. Exerciţii interne la nivel grup şi subunitate pentru verificarea viabilităţii planului comun de intervenţie MAIMApN
Acţiunile gărzii de intervenţie
(Detaşamentul de Pompieri Suceava)
MAI
în cooperare cu alte formaţiuni pentru
UM 01801 DUMBRĂVENI
intervenţia în cazul producerii situaţiilor
de urgenţă la staţiile de carburanţi.
Acţiunile gărzii de intervenţie
(Detaşamentul de Pompieri Vatra
Dornei), a personalului de pe locul de
IUNIE
UM 01508 ROŞU
muncă, în cooperare cu celelalte
structuri pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor negative ale unui incendiu.
Activitatea Detaşamentului de Pompieri
Vatra Dornei, a personalului de pe locul
SEPTEMBRIE
UM 01037 ARGESTRU
de muncă, pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor negative ale unui
incendiu.
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
„ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA

MARTIE

ISUJ

ISUJ

ISUJ

ISUJ

ISUJ

ISUJ

ISUJ

I

Nr.

crt.

TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA /
AGENTUL ECONOMIC

CINE CONDUCE

TEMA

DATA
III. Exerciţii

1

2.

3.

4.

De alarmare publică

în aval de baraje hidrotehnice
(două la 5 ani, din care unul în
cadrul aplicaţiei cu grupul de
iudete)
fn aval de baraje hidrotehnice
(două la 5 ani, din care unul în
cadrul aplicaţiei cu grupul de
judeţe)

Cu deţinătorii de surse potenţiale
de risc chimic

Toate 114 UAT

în aval de barajul hidrotehnic
Bucecea, pe teritoriul comunei
Hănţeşti

NUMAI LA ORDIN

In aval de barajul hidrotehnic
Rogojeşti, pe teritoriul comunei
Grămeşti

NUMAI LA O R D I N

S C B E R M A S SA Suceava
SC BETTY Y C E SRL Suceava
SC BUCOVINA SA Suceava  FLP
FĂLTICENI
S C DORNA LACTATE SA VATRA
D O R N El  PL FLORENI

De alarmare a serviciilor de
urgenţă de la deţinătorii de surse
potenţiale de risc major

S.C. FLAGA S.R.L. V E R E S T I

Activitatea CLSU, activitatea SVSU a
grupului de suport tehnic şi pe timpul
creşterii debitelor pe principalele
râuri din judeţ
Activitatea CLSU, activitatea S V S U a
grupului de suport tehnic şi pe timpul
creşterii debitelor pe principalele
râuri din judeţ

Activitatea cefulei de urgenţă şi
S.P.S.U. pe timpul accidentelor
tehnologice la instalaţiile de amoniac

Pe timpul controlului la
operatorul economic

TRIM.I
5.

Activitatea CLSU, centrelor operative
şi S V S U pe timpul desfăşurării
alarmării publice ca urmare a
producerii unor dezastre.

Lunar, în prima zi de
miercuri

TRIM. III

TRIM.II

6

7.

De alarmare a serviciilor de
urgenţă/personalul de pe locul de
muncă de la instituţiile şi operatori
economici surse potenţiale de risc
mare de incendiu

ISUJ

ISUJ

ISUJ

TRIM. IV

Sflpppşfr^

S.C. E G G E R T E C H N O L O G I A S.R.L
RADAUTI
SC BULROM GAS SRL VICŞANI

De alarmare a serviciilor de
urgenţă de la alţi operatori
economici surse de risc minor

PRIMAR

S.C.ROMPETROL DOWNSTREAM
S.A. Vatra Dornei  Argestru

m

S.C. A M B R O S.A.Suceava
S.C. EGGER ROMANIA S.R.L
Rădăuţi
S.C. HOLZINDUSTRIE
S C H W E I G H O F E R SRL Radauti

ISUJ
Pe timpul
controalelor/verificărilor

• HM
9H8
n

S.C U N I C O M HOLDING S A.
Dorneşti
S.C. KMS G R O U P S.R.L. Dorneşti

•

•

Nr.

cit.

TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA/
AGENTUL ECONOMIC

CINE CONDUCE

S.C. ROMANEL INTERNATIONAL
G R O U P S.A. Vatra Domei
S.C. MOBILA S.A.Rădăuţi
S.C. HOLZINDUSTRIE
S C H W E I G H O F E R SRL Şiret
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Suceava
R.A. A E R O P O R T U L „ŞTEFAN CEL
MARE" Suceava
C O M P L E X U L C O M E R C I A L BAZAR
Suceava
S H O P P I N G CITY Suceava

ISUJ
Pe timpul
controalelor/verificărilor

IULIUS MALL Suceava
MAGAZIN JUMBO Şcheia
M E T R O CASH&CARRY Suceava
S E L G R O S C A S H & C A R R Y Suceava
KAUFLAND Suceava
D E D E M A N Suceava
Magazinul „Nada Florilor" Fălticeni
Spitalul Municipal Rădăuţi

IV. Concursuri
1.

2.

3.

Cu Cercurile de elevi „Prietenii
Pompierilor"

Cu Cercurile de elevi „Cu viaţa
mea apăr viaţa"
Profesionale, cu serviciile publice
voluntare /private pentru situaţii
de urgenţă

ETAPA JUDEŢEANĂ

Iunie

Aparare impotriva incendiilor

ETAPA NAŢIONALĂ

Iulie

Aparare impotriva incendiilor

ETAPA UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Martie

ETAPA LOCALITATE

Aprilie

Protectie civila
Protectie civila

ETAPA JUDEŢEANĂ

Mai

FAZĂ ZONĂLĂ
FAZA JUDEŢEANĂ
FAZA INTERJUDEŢEANĂ
FAZA NAŢIONALĂ

Mai
Iunie
Iulie
August

Directorul unităţii şcolare,
comitetul local, I.S.U.,
Inspectoratul Judeţean
Şcolar, Structuri teritoriale
ale Autorităţii Naţionale
pentru Tineret

Protectie civila
Situatii
Situatii
Situatii
Situatii

de
de
de
de

urgenta
urgenta
urgenta
urgenta

ISUJ
ISUJ
ISU Vrancea
ISU Braşov

V. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza pe niveluri de competenţă,
structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
• Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală;
• Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi a comitetelor 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;
• Pregătirea salariaţilor;
• Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
• Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă.
Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia locală cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor
de urgenţă se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului General al
1GSU nr. 1502/IG din 10.01.2018 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a
reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în
domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi
deconcentrate în anul 2017.
Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de
protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva
incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se va realiza prin:
 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;
 convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri
profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina" Suceava sau la nivelul instituţiilor respective (conform
anexei nr. 1).
Pregătirea şefilor SVSU din judeţul Suceava la Centrul de Antrenament şi
Pregătire de Specialitate Şiret se desfăşoară conform prevederilor „Concepţiei privind
pregătirea personalului operativ la nivelul unităţilor operative din subordinea IGSU" nr.
155.438 din 21.12.2016 şi a Ordinului inspectorului general al IGSU nr. 213/IG din
31.03.2017, anexa 1.d). Şefii SVSU care au în dotare autospeciale de stingere a incendiilor
vor fi planificaţi în limita a 3 persoane/serie  modulele IV şi V, conform aprobării
inspectorului şef al ISU Suceava.
Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin
instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare,
evacuare, adăpostire, prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii
de risc existenţi şi în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje,
principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, modificat şi completat prin Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005 (conform anexei nr.1).
Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice
desemnate să efectueze pregătirea în domeniu, se realizează centralizat, prin activităţi
organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (conform anexei nr. 1).
pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor  se organizează şi se desfăşoară
conform prevederilor Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între Ministerul Afacerilor
Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale (conform anexei nr.1 şi anexa 3).
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de
specialitate şi prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor
de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ.
Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ cu
respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin
activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor de
urgenţă generate de principalele tipuri de risc.
Elevii şi studenţii se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice
organizate şi conduse de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina"
Suceava (conform anexei nr.1 şi anexa 3).

TEMATICA ORIENTATIVĂ SI MODALITĂŢILE DE REALIZARE
ALE PREGĂTIRII COPIILOR. ELEVILOR SI STUDENŢILOR IN DOMENIUL SITUAŢIILOR
DE URGENTA fanexa nr. 3)

а . Tematica orientativă, obiectivele didactice si modalităţile de realizare a acestora
pentru învăţământul preşcolar
1

Efectele focului:
• să înţeleagă efectele distructive ale flăcărilor şi fumului asupra organismului.
• familiarizarea copiilor cu efectelor pozitive (benefice) ale utilizărilor focului.

2. Sursele de aprindere:
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact.
• să nu folosească sursele de aprindere a focului în gospodărie.
3. Urmările incendiului:
• să cunoască urmările incendiilor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii.
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi
mediului înconjurător.
4. Ce facem în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintro clădire incendiată.
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu.
5. Dezastre naturale
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
б . Dezastre datorate activităţii umane
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
7. Dezastrele din România

•

să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri,
tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii
neexplodate)

8. Impactul dezastrelor asupra mediului:

•
•

să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a
intervenţiei umane.
să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.

9.
Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru;
anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112
• să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă;
10.

Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.

11.

Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.

12. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur,
alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor
Modalităţi de realizare:
• Lectură după imagini: „Incendiul" şi „Copii neascultători"
• Convorbire: „Păţania lui Gigei".
• Povestire: „Focul" şi „ Incendiul".
• Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul" şi „Să nu ne jucăm cu
chibriturile".
• Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „Dea pompierii".
• Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Suceava / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.
• Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor".
• Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor.:
a)
„Fereştete de foc!"
b)
„Cine ştie câştigă"
c)
„Micii pompieri"
• Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?"
• Poveste: „Necazul lui Ionel"
• Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?" şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei
unui incendiu".
• Cărţi de colorat; desene tematice
• Proiecţii de filme educative
• Consultare site www.sanseinplus.ro,www.igsu.ro,www.pompierisv.ro

b. Tematica orientativă, obiectivele didactice si modalităţile de realizare a acestora
pentru învăţământul primar
1. Efectele focului:

•
•

să cunoască efectele benefice ale utilizării focului.
să sesizeze urmările incendiilor.

2. Sursele de aprindere:
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact.
• să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie.
3. Care sunt urmările unui incendiu?
• să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii
vii;
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi
mediului înconjurător.
4. Ce facem în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintro clădire incendiată;
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul.

5. Necesitatea asigurării prevenirii incendiilor:
• săşi dezvolte responsabilitatea pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor
din jur;
• să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie.
6. Cum poate fi prevenit un incendiu?
• să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un
incendiu;
• să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere.
7. Cum poate fi stins un incendiu?
• să cunoască cu ce se poate stinge un început de incendiu;
• să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de
incendiu.
8. Ce ştim despre dezastre?
• să identifice principalele tipuri de dezastre;
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.
9. Noţiuni generale despre dezastre:
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale
şi a celor datorate activităţii umane.
10. Dezastre naturale:
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
11. Dezastre datorate activităţii umane:
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
12. Dezastrele din România
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade;
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate).
13. Impactul dezastrelor asupra mediului:

• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a
intervenţiei umane;
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.
14. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru;
anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112.
• să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.
15. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre?
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.
16. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.
17. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate:
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
18. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur,
alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor:
Modalităţi de realizare:
• Lectură după imagini: „incendiul" şi „Copii neascultători";
• Convorbire: „Păţania lui Gigei";
• Povestire: „Focul" şi „ Incendiul";
• Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul" şi „Să nu ne jucăm cu
chibriturile";
• Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „Dea pompierii";
• Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Suceava / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
• Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor";
• Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor:
„Fereştete de foc!"
„Cine ştie câştigă"
„Micii pompieri"
• Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?";
• Poveste: „Necazul lui Ionel";
• Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?" şi „Cum ne comportăm în timpul
apariţiei unui incendiu";
• Cărţi de colorat; desene tematice;
• Proiecţii de filme educative;
• Consultare site www.sanseinplus.ro,www.igsu.ro,www.pompierisv.ro
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Tematica orientativă, obiectivele didactice si modalităţile de realizare a acestora
pentru învăţământul secundar gimnaziu
1. Focul  prieten şi duşman:
• să cunoască rolul focului în viaţa omului;
• să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului.

2. Sursele de incendiu:
• să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor;
• să fie capabil să identifice sursele de incendiu;
• să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă.

3. Comportarea în caz de incendiu:
• să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu;
• să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri;
• să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu.
4. Stingerea incendiilor:
•
să înţeleagă mecanismul stingerii focului;
•
să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta
împotriva incendiilor.
5. Primul ajutor în caz de incendiu:
•
să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii.
•
să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor.
6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie:
•
să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire
a hranei, echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în
gospodărie.
7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor:
•
să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător;
•
să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii.
8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie
civilă:
•
săşi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la
profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă;
•
să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.
9. Ce ştim despre dezastre:
•
să identifice principalele tipuri de dezastre;
•
să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul
dezastrelor.
10. Noţiuni generale despre dezastre :
•
să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
•
să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale
şi a celor datorate activităţii umane.
11. Dezastre naturale:
•
să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
12. Impactul dezastrelor asupra mediului:
•
să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a
intervenţiei umane;
•
să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.
13. Dezastre datorate activităţii umane:

•

să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.

14. Dezastrele din România:
•
să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade;
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate).
15. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru;
anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
•

să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.

16. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală:
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală.
17. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă:
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă.
18. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea:
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi
evacuării în diferite situaţii.
19. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre:
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.
20. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.
21. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
22. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur,
alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.
23. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre;
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă.
24. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă:
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul
situaţiilor de protecţie civilă;
• săşi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă.
25. Planul local de acţiune privind radioactivitatea:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune.
26. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren:

• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune.
27. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune.
28. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune.
Modalităţi de realizare:
•
Concursuri tematice;
•
întâlniri cu specialişti;
•
Mese rotunde;
•
Conferinţe, seminarii;
•
Vizionări de casete, filme documentare;
•
Jocuri interactive;
•
Antrenamente practice;
•
Exerciţii de simulare;
•
Demonstraţii practice;
•
Participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie;
•
Excursii, drumeţii tematice;
•
Realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie
civilă;
•
Vizite la expoziţii cu tematică specifică;
•
Consultare site www.sanseinplus.ro,www.igsu.ro,www.pompierisv.ro

d. Tematica orientativă, obiectivele didactice si modalităţile de realizare a acestora
pentru învăţământul liceal colegiu
1 Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie
civilă:
• săşi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la
profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă;
• să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.
2. Ce ştim despre dezastre:
• să identifice principalele tipuri de dezastre;
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.
3. Dezastre naturale:
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
4. Noţiuni generale despre dezastre:
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale
şi a celor datorate activităţii umane.

5. Dezastre datorate activităţii umane;
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
6. Dezastrele din România:
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade;
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate).
7. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a
intervenţiei umane;
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.
8. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea
adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.
9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală.
10. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă.
11. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi
evacuării în diferite situaţii.
12. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.
13. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă
14. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
15. Planul local de acţiune privind radioactivitatea:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune.
16. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur,
alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.
17. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre.
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă.
18. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă:

• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul
situaţiilor de protecţie civilă;
• săşi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă.
19. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune,
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune.
20. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune.
21. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii
economici:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune:
Modalităţi de realizare:
•
Concursuri tematice;
•
întâlniri cu specialişti;
•
Mese rotunde;
•
Conferinţe, seminarii;
•
Vizionări de casete, filme documentare;
•
Jocuri interactive;
•
Antrenamente şi demonstraţii practice ;
•
Exerciţii de simulare;
•
Participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie;
•
Excursii, drumeţii tematice;
•
realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie
civilă;
•
Vizite la expoziţii cu tematică specifică;
•
Consultare site www.sanseinplus.ro,www.igsu.ro,www.pompierisv.ro

e.zxwvutsrqponmljihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Cunoştinţele minimale ce trebuie asigurate absolvenţilor de învăţământ superior
din sistemul naţional. în domeniul situaţiilor de protecţie civilă
1.
Cunoaşterea principalelor trăsături şi orientări ale politicilor şi strategiilor naţionale în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, evidenţierea şi însuşirea principalelor direcţii
de acţiune la nivelul administraţiei centrale şi locale.
2.
Cunoaşterea tipurilor de dezastre care se manifestă în teritoriul naţional, impactul
acestora asupra comunităţilor, mediului, precum şi a problematicii riscurilor şi vulnerabilităţii
în situaţii de urgenţă.
3.
Cunoaşterea principalelor structuri şi mecanisme ale managementului situaţiilor de
urgenţă şi iniţierea în modalităţi de cooperare şi colaborare la nivel internaţional şi naţional 
central şi local.
4.
Iniţierea în domeniul organizării, planificării, pregătirii şi conducerii acţiunilor forţelor de
intervenţie, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.
5.
însuşirea cunoştinţelor referitoare la conţinutul documentelor în domeniul organizării,
planificării, pregătirii şi conducerii acţiunilor forţelor de intervenţie.

6.
Identificarea resurselor necesare organizării şi operaţionalizării sistemului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţelor, municipiilor (oraşelor), comunelor şi
operatorilor economici.
7.
Iniţierea în exercitarea actului decizional, în diferite situaţii de urgenţă.
8.
însuşirea măsurilor privind asigurarea protecţiei salariaţilor şi bunurilor materiale.
Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de
alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de
specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă precum şi prin
intermediul massmedia ori prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de
profil, pe baza protocoalelor încheiate cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
(conform anexei nr.1).
Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă, centrelor operative şi celulelor de urgenţă se desfăşoară în perioada: 1 februarie 
30 noiembrie; a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în perioada: 1
ianuarie  31 decembrie; iar a elevilor şi studenţilor se execută pe durata anului de
învăţământ.
La stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii, lunile ianuarie şi decembrie sunt
prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare şi evaluare, respectiv pentru
organizarea următorului an de pregătire.

VI. DOCUMENTE DE EVIDENTĂ
VI. 1 EVIDENTA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢILE DE PREGĂTIRE (anexa nr. 4)
A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă  Ciolpani
Nr.
crt.

Denumire curs

Grupa de
pregătire

Categoria de personal

Seria de pregătire

Prefecţi

1620.04.2018

Prefectul judeţului Suceava a
participat în anul 2017 (*nu
participă în anul 2018)

Subprefecţi

14 18.05.2018

Subprefectul judeţului Suceava a
participat în anul 2017 (*nu
participă în anul 2018)

Personal de specialitate de la
instituţii publice şi operatori
economici cu capital majoritar de
stat, servicii publice deconcentrate,
regii autonome şi companii
naţionale, operatori economici cu
capital majoritar privat factor de risc

27.0821.09.2018

1 persoană

07.0501.06.2018

1 persoană

Grupa I
1.

Curs de pregătire pentru
înalţi funcţionari publici

Iniţiere

Observaţii

2.

Curs de formare "inspector
de protecţie civilă"

3.

Curs de formare "inspector
de protecţie civilă"

Iniţiere

4.

Curs de formare "cadru
tehnic cu atribuţii în
domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor"

Iniţiere/
perfecţionare

Personal de specialitate de la
localităţi, instituţii publice şi operatori
04.0629.06.2018
economici cu capital majoritar de
stat

1 persoană

5.

Curs de formare "Şef
serviciu voluntar/privat
pentru situaţii de urgenţă

Iniţiere/
perfecţionare

Personalul de specialitate de la
localităţi şi operatori economici
sursă de risc

1 persoană

Personal de specialitate de la
localităţi

04.06  29.06.2018

B.Orqanizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protectie Civilă Bacău

Nr.
crt.
1
2
3

Seria de
Categorii de
pregătire
personal
Seria nr.
Vicepreşedintele
13
Consiliului Judeţean
Secretarul general al Seria nr.
judeţului
13
Primari ai municipiilor Seria nr.
şi oraşelor
14

Perioada
14.05
18.05.2018
14.05
18.05.2018
21.05
25.05.2018

Numele şi
Nr.
prenumele
cursanţi
1
Niţă Marin
Gheorghe
1
Tanasă Petru
3

Lungu Ion
Nistor Tătar
Negură Mihăiţă

4

5

6

Viceprimari ai
municipiilor şi
oraşelor

Seria nr.
15

Secretari ai
municipiilor şi
oraşelor

Seria nr.
16

Şefi ai centrelor
operative de la
municipii şi oraşe

7
Primari ai comunelor

11.06
15.06.2018

3

4

Seria nr.
17

18.06
22.06.2018

2

Seria nr.
18

25.06
29.06.2018

2

Seria nr.
19
Seria nr.
20

03.09
07.09.2018
10.09
14.09.2018

2

Seria nr.
21

17.09
21.09.2018

2

Seria nr.
22
Seria nr.
23

Seria nr.
24
Seria nr.
25
Seria nr.
6

8

04.06
08.06.2018

3

24.09
28.09.2018
01.10
05.10.2018

2

08.10
12.10.2018
15.10
19.10.2018
12.03
16.03.2018

2

19.03
23.03.2018

Mocrei Leonard
Dobre Rodica
Balan Mihai
lacoban
Matroana
Semeniuc Viorel
Josan
Magdalina
Petraş Ionică
Rotaru Dorin

3

2
3

Viceprimari ai
comunelor
Seria nr.
7

Graţian Decebal

3

Dziminschi
Ferdinand
Şoiman Vasile
Todosi Petru
Pintiliuc Viorel
Bîrsan Marcela
Elena
Buga Constantin
Tofan Augustin
Wendling
Eduard
Nichitean
Dumitru
Păstrăv Grigoraş
Rusu Dorin
Chidoveţ Dan
Popescu
Constantin
Pavăl loan
Mucilenita Vasile
Nazarov Nechita
Nistor Petru
Florea Neculai
Agavriloaei
Mihai
Haraga
Gheorghe
Niga Gabriel
Mihalachi loan
Dorin
Floriştean

Localitatea
C. J.
Suceava
C. J.
Suceava
Suceava
Rădăuţi
Cîmpulung
Moldovenesc
Gura
Humorului
Şiret
Frasin
Liteni
Cajvana
Milişăuţi
Vicovu de
Sus
Salcea
Dolhasca
Moara
Bălcăuţi
Cacica
Burla
Capu
Cîmpului
Frumosu
Ipoteşti
Păltinoasa
Marginea
Comăneşti
Crucea
Dărmăneşti
Drăgoieşti
Dumbrăveni
Fîntîna Mare
Forăşti
Mălini
Horodniceni
Zvoriştea
Zamostea
Vatra
Moldoviţei
Vama
Valea

Seria nr.
8

10

Secretari ai
comunelor

Şefi ai centrelor
operative de la
comune

4

Seria nr.
9

02.04
06.04.2018

3

Seria nr.
10

16.04
20.04.2018

3

Seria nr.
11

9

26.03
30.03.2018

23.04
27.04.2018

4

Seria nr.
26

22.10
26.10.2018

3

Seria nr.
27

29.10
02.11.2018

2

Seria nr.
28

05.11
09.11.2018

3

Seria nr.
29

12.11
16.11.2018

2

Seria nr.
30

19.11
23.11.2018

2

Seria nr.
1

05.02
09.02.2018

1

Seria nr.
2

12.02
16.02.2018

2

Seria nr.
3

Seria nr.
4
Seria nr.
5

19.02
23.02.2018

26.02
02.03.2018
05.03
09.03.2018

2

2

1

Niculai Romică
Marocico
Bogdan
Siriciuc Mihai
Cojoc llie
Crăcană Liviu
llie
Juravle Vasile
Niculeasa Gavril
Clim Vasile
Rusu Neculai
Aanei Marius
Cristian
Cîrloantă
Vladimir
llişoi Grigore
Ghiocel
Facaşciuc
Corneliu Vasile
Cocerhan
Romeo
Blîndu Ionel
Micuţaru Vasile
Maierean Andrei
Balahura Teodor
Cruţ Liliana
Gafincu Maria
Covrig
Constantin
Cormoş Dorel
Ivan Mariana
Antemie Cristi
Aiftincăi
Gheorghe
Pascal Gabriela
Tan Mircea
Scheul
Gheorghe
Secretar,
Cobzariu
Cristina
Secretar,
Vatamaniuc
Mărioara
Secretar, Buliga
Roxana Viorela
Secretar, Beşa
Elena
Secretar,
Chilariu Ştefan
Iulian
Secretar, Taciuc
Viorica Rodica
Secretar, Leţi
Gheorghe
Secretar,
Predoaia Vasile
Remus

Moldovei
Ulma
Şerbăuţi
Şcheia
Şaru Dornei
Straja
Slatina
Siminicea
Rîşca
Putna
Pojorîta
Poieni Solea
Muşeniţa
Moldoviţa
Moara
Mănăstirea
Humorului
Botoşana
Breaza
Brodina
Buneşti
Ciprian
Porumbescu
Cîrlibaba
Coşna
Frătăuţii
Vechi
Grămeşti
Grăniceşti
Udeşti
Horodnic de
Sus
Hănţeşti
Suceviţa
Arbore
Bălăceana
Berchişeşti
Bilca
Bogdăneşti
Boroaia

11

Reprezentanţii
serviciilor
deconcentrate şi
descentralizate ale
ministerelor în
teritoriu

Seria nr.

12

07.05
11.05.2018

1

TOTAL

73

Director,
Drăgoi Daniel

S.G.A

Suceava

C. Organizate fa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Bucovina" al Judeţului Suceava

VI.2. EVIDENTA FURNIZORjLOR AUTORIZAT! POTRIVIT LEGII. CARE ORGANIZEAZĂ PROGRAME DE FORMARE
PROFESIONALA IN OCUPAT» DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE IGSU. IN JUD. SUCEAVA

Nr.
crt

Denumire furnizor

Ocupaţie

(adresa, date contact)

Tip program (cf. art.5 alin.2
din OG nr.129/2000 rep.)

Perioada de
desfăşurare a
programului

1.



Cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva
incendiilor





2.



Inspector de protecţie civilă





3.

S.C. S I G C O N S U L T I N G S.R.L.  com.
Şcheia, str. Dimitrie Păcurariu, nr. 4, jud.
Suceava

Servant pompier

Tel. 0744.545107, 0230.245544

Obs: pentru furnizorii autorizaţi din alte judeţe se va consulta siteul www.igsu.ro

Calificare

Anual

Activităţi desfăşurate de personalul
serviciilor profesioniste pentru situaţii
de urgenţă





Autorizaţie nr. 85666 din 02.06.2014

VII. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE
VOLUNTARE SI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAT» DE URGENTA
(anexele nr. 5 şi 6)
a)zvutsrponmljigfedcaVUTSRPONMLJIGEDCA
Tematica orientativă pentru S.V.S.U. de la municipii şi oraşe trifecaVUTSRPONMLIGFEDCBA
IANUARIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1 h)  Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu,
starea de pericol şi pericolul de incendiu.
Tema nr. 2 (2h)  Legislaţie: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările ulterioare şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu
Legea nr.212/2006, OMAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 3 (1h)  Organizarea şi particularităţile stingerii incendiilor pe timp de iarnă la
localităţi. Stingerea în condiţii de iarnă şi de vânt puternic.
Tema nr. 4 ( 30 min)  Mijloace de alarmare in protecţia civilă, clasificare, destinaţie,
descriere şi exploatare.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (30 min)  Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la un cvartal de
locuinţe, cu prezentarea de către instructor a tehnicii securităţii servanţilor.
Tema nr. 2 (1h)  Activitatea grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în
zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.
FEBRUARIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1 h)  Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de stingere a
incendiilor din dotarea operatorilor economici şi instituţiilor (stingătoare transportabile sau
portative ). Clasificarea acestora după capacitate, substanţe stingătoare, mod de utilizare,
simbol.
Tema nr.2 (1h)  Măsuri generate de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc
deschis. Arderile necontrolate la mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale. Permisul de
lucru cu foc.
Tema nr.3 (1h)  Reguli pentru folosirea adăposturilor de protecţie civilă şi modul de acţiune
pentru cunoaşterea şi respectarea lor de către populaţie.
Tema nr.4 (1h)  Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile
administrativ teritoriale. Cunoaşterea zonelor de competenţă ale S.V.S.U. dotate cu
autospeciale de intervenţie (trasee de deplasare, distanţe, surse de alimentare cu apă,
caracteristicile principalelor obiective).
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 2 (1h)  Aplicaţie simplă de stingere a incendiilor în unităţi sanitare (spitale,
dispensare, sanatorii, etc).
Tema nr. 3 (1h)  Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul
producerii unui accident chimic.
MARTIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h)  Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la
gospodăriile populaţiei.

Tema nr. 2 (th)  Metode şi procedee de salvare a persoanelor din subsoluri, de sub
dărâmături si spaţii înguste. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea
dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea si transportul răniţilor.
Tema nr. 3 (1 h)  Modalităţi de anunţare şi evacuare a populaţiei în caz de dezastru.
Tema nr.4 (1h)  Salvarea in cazuri speciale  persoane electrocutate, căzute în canale,
gropi sau afectate de alte accidente
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Modul de executare al unui exerciţiu de alarmare publică.
Tema nr.2 (1h)  Executarea controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei
şi la obiectivele locale premergător sezonului cald.
APRILIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h)  Reglementarea folosirii focului deschis si fumatului.
Tema nr. 2 (ih)  Aspecte privind psihologia la dezastre.
Tema nr. 3 (1h)  Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot afecta
teritoriul judeţului.
Tema nr.4 (1h)  Procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor,
instalaţiilor, mijloacelor de transport şi echipamentului.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la o biserică.
Tema nr. 2 (1 h)  Cunoaşterea detectoarelor pentru detectarea eventualilor supravieţuitori
aflaţi sub dărâmături.
m
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h)  Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la păduri.
Tema nr. 2 (1h)  Instalaţii de alimentare cu apă : hidranţi interiori şi exteriori.
Tema nr. 3 (1h)  Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale.
Tema nr.4 (1h)  Acţiunea echipei sanitare pentru acordarea primului ajutor sanitar, trierea
răniţilor şi transportul acestora la punctele sanitare.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr.1 (2h)  învăţare şi antrenament în executarea probelor de concurs ale serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
IUNIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (30 min)  Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor pentru perioadele
caniculare şi secetoase.
Tema nr.2 (30 min)  Vulnerabilităţi şi hazarde, măsuri de protecţie, reguli de comportare a
populaţiei în diferite situaţii (cutremure de pământ, accidente chimice, inundaţii, incendii în
masă, etc).
Tema nr. 3 (30 min)  Reguli de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare sau
secetoase.
Tema nr. 3 (1 h)  împrejurările în care se impune acordarea primului ajutor sanitar.
Tema nr. 4 (1 h)  Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (2h)  învăţare şi antrenament în executarea probelor de concurs ale serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
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Tema nr. 2 (30 min)  Accesorii pentru trecerea apei. Aplicarea feşilor la furtunurile sparte.
întinderea si strângerea furtunului in rola dubla si simpla,în
panglică sau pe cărucioarele portfurtun. Schimbarea dungii şi legarea furtunelor.
IULIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1h)  Reguli şi măsuri de măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice
lucrărilor agricole de recoltare a cerealelor.
Tema nr. 2 (1 h)  Acordarea primului ajutor în diferite situaţii (traumatisme, fracturi,
hemoragii, electrocutări sau arsuri).
Tema nr. 3 (1 h)  Mijloace improvizate pentru trecerea peste cursurile de apă.
Tema nr. 4 (1 h)  Mijloace speciale pentru trecerea peste cursurile de apă.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1h)  Executarea aplicaţiei simple de stingere a unui incendiu la o instituţie
publică (grădiniţă).
Tema nr. 2 (1h)  Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze, apă,
canal, termice, etc.) care pun în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale.
AUGUST

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h)  Recunoaşterea incendiului, avariilor, exploziei, calamitatii naturale sau
catastrofei.
Tema nr.2 (1h)  Modul de echipare a servanţilor la alarmă şi la locul intervenţiei.
Tema nr.3 (1h)  Substanţe de stingere: clasificare, compoziţie chimică, mod de utilizare,
eficienţa stingerii.
Tema nr. 4 (1 h)  Date generale despre substanţele toxice industriale.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr.1 (30min)  Executarea unei aplicaţii de stingere  la un punct de distribuţie butelii
cuG.P.L.
Tema nr. 2 (1,5h)  Antrenament în confecţionarea mijloacelor de transport răniţi. Procedee
de transport a răniţilor fără brancardă.
SEPTEMBRIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (3h)  Activităţi specifice pentru sărbătorirea zilei de 13 septembrie  Ziua
Pompierilor din România (expunerea unui material dedicat acestui eveniment, participarea
S.V.S.U. la concursuri profesionale demonstrative, înmânarea de diplome, distincţii,
premierea în bani a pompierilor voluntari care au avut o activitate deosebită în folosul
comunităţii locale).
Tema nr. 2 (1h)  Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la unităţi de
învăţământ.
Tema nr. 3 <1h)  Măsuri de apărare împotriva incendiilor la depozitele
de furaje şi bazele furajere amplasate pe lângă gospodăriile cetăţeneşti.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr.1 (1 h)  Executarea unei aplicaţii de stingere la o unitate de învăţământ
(colegiu naţional, colegiu tehnic, grup şcolar, şcoală cu clasele lVIII).

OCTOMBRIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h).  Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor de intervenţie din dotarea
serviciului. Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor de
intervenţie pe timpul sezonului rece.
Tema nr. 2 (1 h) — Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor în sezonul rece.
Tema nr. 3 (1h)  Modalităţi de salvare a victimelor de la înălţimi.
Tema nr.4 (1h)  Rezistenţa psihică. Posibilităţi şi limite ale acesteia în condiţiile intervenţiei
la dezastre.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr.1 (1,5h)  Algoritmul şi modul de executare al controlului de prevenire la
gospodăriile/locuinţele cetăţenilor, premergător sezonului rece.
Tema nr. 2 (30 min)  Tehnica lucrului pentru stingerea incendiului de lichide combustibile.
NOIEMBRIE
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1 h)  Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor termice şi
sobelor cu acumulare de căldură.
Tema nr. 2 (1h)  Organizarea, înzestrarea şi misiunile specifice echipelor specializate din
componenţa S.V.S.U.
Tema nr. 3 (1 h)  Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre.
Tema nr.4 (1h)  Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii şi dispozitivelor de intervenţie pe
timpul sezonului rece.

2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1h)  Stingerea incendiilor pe timp cu temperaturi scăzute  în lipsa surselor de
alimentare cu apă la camera centralei termice a primăriei.
Tema nr. 2 (1h)  Executarea unei aplicaţii de stingere la o instituţie de cult (mănăstire,
biserică, casă de rugăciune etc).
DECEMBRIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1h)  Pericole, cauze şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice
sărbătorilor de iarnă.
Tema nr. 2 (1 h)  Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Cauze de incendiu de natură
electrică şi termică.
Tema nr.3 (1h)  Organizarea şi executarea acţiunilor de evacuare a populaţiei şi bunurilor
materiale.
Tema nr.4 (2h)  Prezentarea de către şeful S.V.S.U. a bilanţului activităţilor pentru anul
2017 şi aprobarea planului de măsuri specifice pentru anul 2018.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1h)  Executarea unei aplicaţii de stingere la un obiectiv social  cultural (casă
de cultură, cămin cultural, muzeu, etc.).

b)zvutsrponmljigfedcaVUTSRPONMLJIGEDCA
Tematica orientativă pentru S.V.S.U. de la comune.

Trimestrul 1
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h)  Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu,
starea de pericol şi pericolul de incendiu.
Tema nr. 2 (1h)  Legislaţie: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi
completată cu Legea nr.212/2006 , OMAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă.
Tema nr.3 (1 h)  Mijloace de alarmare in protecţia civilă, clasificare, destinaţie, descriere şi
exploatare.
Tema nr.4 (1h)  Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc
deschis. Arderile necontrolate la mi rişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale. Permisul de lucru
cu foc.
Tema nr.5 (1h)  Reguli pentru folosirea adăposturilor de protecţie civilă şi modul de acţiune
pentru cunoaşterea şi respectarea lor de către populaţie.
Tema nr. 6 (1h)  Organizarea şi particularităţile stingerii incendiilor pe timp de iarnă la
localităţi. Stingerea în condiţii de iarnă,lipsă surse de alimentare cu apă şi de vânt puternic.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (40min.)  Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la un cvartal de
locuinţe, cu prezentarea de către instructor a tehnicii securităţii servanţilor.
Tema nr. 2 (40min)  Activitatea grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în
zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.
Tema nr. 3 (40min.)  Mijloace de protecţie individuală(masca contra fumului şi
gazelor,aparatul de respiraţie cu aer comprimat,costumul de protecţie anticalorică, costumul
de protecţie contra apei). Antrenament în utilizarea mijloacelor de protecţie individuală din
dotare.

Trimestrul H
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1h)  Metodologia efectuării controalelor de prevenire a incendiilor la gospodăriile
populaţiei şi la obiectivele locale.
Tema nr. 2 (1h)  Modul de comportare al salvatorilor pe timpul îndeplinirii misiunilor în
condiţii de stres.
Tema nr. 3 (1h)  Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc (arderea, tipuri de ardere, căldura,
transmiterea căldurii). Procedee şi substanţe de stingere a incendiilor.
Tema nr. 4 (1h)  Legislaţie: prevederi ale actelor normative prin care se reglementează
lucrul cu foc deschis, fumatul.
Tema nr.5 (1h)  Vulnerabilităţi şi hazarde, măsuri de protecţie, reguli de comportare a
populaţiei în diferite situaţii (cutremure de pământ, accidente chimice, inundaţii, incendii în
masă, etc)
Tema nr. 6 (1 h)  Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr.1 (1 h)  învăţare şi antrenament în executarea probelor profesionale ale
pompierilor civili (pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4 x 100 m., realizarea dispozitivului
de intervenţie la motopompă).
Tema nr. 2 (1h)  Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la o instituţie
aparţinând de Consiliul Local.

Trimestrul III
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr.1 (1 h)  Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase. Executarea controalelor
de prevenire la punctele de recoltare şi la obiective agricole (SVSU din zona de munte vor
executa patrulări pe traseele din fondul forestier frecventate de turişti şi culegătorii de fructe
de pădure).
Tema nr.2 (1h)  Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice punctelor de
distribuţie butelii de G.P.L.
Tema nr.3 (1h)  Mijloace din dotare şi improvizate pentru efectuarea transportului victimelor.
Mijloace improvizate pentru trecerea peste cursurile de apă.
Tema nr. 4 (3h)  Activităţi specifice pentru sărbătorirea zilei de 13 septembrie  Ziua
Pompierilor din România (expunerea unui material dedicat acestui eveniment, participarea
S.V.S.U. la concursuri profesionale demonstrative, înmânarea de diplome, distincţii,
premierea în bani a pompierilor voluntari care au avut o activitate deosebită în folosul
comunităţii locale).
Tema nr. 5(1 h)  Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la unităţi de
învăţământ.
Tema nr. 6 (1h)  Măsuri de apărare împotriva incendiilor la depozitele de furaje şi bazele
furajere amplasate în şi pe lângă gospodăriile cetăţeneşti.

2. Şedinţa practic • demonstrativă
Tema nr. 1 (1h)  Antrenament în confecţionarea mijloacelor de transport victime. Procedee
de transport a victimelor fără brancardă.
Tema nr.2 (1 h)  Executarea unei aplicaţii de stingere la o unitate de învăţământ.

Trimestrul IV
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (30 min)  Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor termice
şi sobelor cu acumulare de căldură.
Tema nr. 2(30 min)  Pericole, cauze şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice
sărbătorilor de iarnă.
Tema nr. 3(30 min)  Modul de organizare, dotare şi constituire a unei tabere de sinistraţi.
Tema nr.4 (1h).  Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor de intervenţie din dotarea
serviciului. Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor de
intervenţie pe timpul sezonului rece.
Tema nr. 5 (30 min)  Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Cauze de incendiu de natură
termică.
Tema nr.6 (1h)  OrganizareazxwvutsrponmljihgfedcbaVUTSRPOMIDCBA
şi executarea acţiunilor de evacuare a populaţiei şi bunurilor
materiale.
Tema nr.7 (1h)  Prezentarea de către şeful S.V.S.U. a bilanţului activităţilor pentru anul
2017 şi aprobarea planului de măsuri specifice pentru anul 2018.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr.1 (1h)  Executarea unei aplicaţii de stingerea incendiilor în cooperare cu S.V.S.U.
din localităţile învecinate, ia un obiectiv social  cultural (casă de cultură, cămin cultural,
muzeu sau lăcaş de cult).
Tema nr.2 (1h)  Algoritmul şi modul de executare al controlului de prevenire la
gospodăriile/locuinţele cetăţenilor, premergător sezonului rece.

c)zvutsrponmljigfedcaVUTSRPONMLJIGEDCA
Tematica orientativă pentru SPSU trifecaVUTSRPONMLIGFEDCBA
IANUARIE

1. Şedinţa teoretic  apiicativă
Tema nr. 1 (30 min)  Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de
incendiu, starea de pericol şi pericolul de incendiu.
Tema nr. 2 (30 min)  Legislaţie: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată
şi completată cu Legeanr.212/2006, OMAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă.
Tema nr. 3 (1 h)  Incendiul şi fenomenele cel însoţesc (arderea, tipuri de ardere, căldura,
transmiterea căldurii, efecte negative ale produşi lor de ardere). Procedee şi substanţe de
stingere a incendiilor.
Tema nr. 4 ( 1 h)  Dezastre: definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi de protecţie.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (30 min)  Pregătire fizică. Tracţiuni în braţe la bară fixă şi urcare prin răsturnare,
căţăra rea pe frânghie şi exerciţii la bare paralele.
Tema nr. 2 (30 min)  Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei, (cu aplicare
la una dintre ipotezele conţinute în planul de intervenţie).
Tema nr. 3 (1h) Activitatea Grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona
de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.
FEBRUARIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de stingere a
incendiilor din dotarea agenţilor economici/instituţiilor (stingătoare carosabile sau portabile cu
pulbere, spumă aeromecanică, C0 2 ). Clasificarea acestora după capacitate, substanţe
stingătoare, mod de utilizare, simbol.
Tema nr. 2 (1 h)  Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea
fumatului, a utilizării focului deschis şi sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru
lucrări periculoase, obligaţiile ce revin în acest sens personalului component al s.p.s.u..
Tema nr. 3 (1 h)  Organizarea Serviciului Privat Pentru Situaţii de Urgenta. Misiunile si
compunerea S.P.S.U.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (15 min)  Organizarea grupelor la autospecialele de lucru cu apă şi spumă.
Formaţiile de adunare şi de marş ale grupelor.
Tema nr. 2 (45 min)  Tehnica evacuării fumului, întreruperii curentului electric şi a gazelor.
Protejarea construcţiilor şi materialelor faţă de acţiunea distructivă a apei.
Tema nr. 3 (30 min)  Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în
cazul producerii unui accident tehnologic.
MARTIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Serviciul de rond şi postul de supraveghere: organizarea şi atribuţiile
membrilor serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 2 (1 h)  Clasificarea materialelor din punct de vedere al combustibilităţii. Riscul de
incendiu, categoria pericolului de incendiu şi gradul de rezistenţă la foc.
Tema nr. 3 (1 h)  Salvarea in cazuri speciale  persoane electrocutate, căzute in canale,
gropi sau afectate de alte accidente

2.zvutsrponmljigfedcaVUTSRPONMLJIGEDCA
Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (20 min)  Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea mijloacelor
de protecţie individuală din dotare.
Tema nr. 2 (40 min)  Stingerea incendiilor în condiţii deosebite (Stingerea incendiilor pe
timp de vânt puternic; stingerea incendiilor pe timp de noapte  cu aplicare la una dintre
ipotezele conţinute în planul de intervenţie).

Tema nr. 3 (30 min)  Modalităţi de anunţare şi evacuare a salariaţilor în caz de dezastru. trifecaVUTS
APRILIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la
depozitarea materialelor combustibile şi a produselor inflamabile lichide.
Tema nr. 2 (1 h)  Instalaţii de alimentare cu apă: rezerva de incendiu, staţii de pompe,
hidranţi interiori şi exteriori.
Tema nr. 3 (1 h)  Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot afecta
teritoriul judeţului.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la generatoare de curent
electric, spaţii ale punctelor de transformare, cabluri electrice, gospodarii.
Tema nr. 2 (30 min)  Cunoaşterea detectoarelor pentru detectarea eventualilor
supravieţuitori aflaţi sub dărâmături.
MAi

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la clădiri cu aglomerări
de persoane.
Tema nr. 2 (1 h)  Instalaţii de alimentare cu apă : hidranţi interiori şi exteriori.
Tema nr. 3 (1 h)  Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor provocate de dezastre.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1,5 h)  învăţare şi antrenament în executarea probelor de concurs ale serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
IUNIE

1 Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (30 min)  Noţiuni generale de fizică şi chimie  oxidarea, arderea, aprinderea,
inflamarea, autoinflamarea, explozia, răbufnirea, vaporizarea, fierberea.
Tema nr. 2 (30 min)  . Noţiuni de hidraulică  presiune, debit, înălţime de aspiraţie, pierderi
de presiune, lovitura de berbec, manometre.
Tema nr. 3 (1 h)  Legislaţie: prevederi ale actelor normative prin care se stabilesc
contravenţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Tema nr. 4 (1 h)  împrejurările în care se impune acordarea primului ajutor sanitar.

2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (30 min)  Executarea întrunit a îndatoririlor servanţilor în cadrul unei variante de
dispozitiv stabilite prin planul de intervenţie al obiectivului.
Tema nr. 2 (30 min)  Antrenament în condiţiile desfăşurării concursurilor profesionale ale
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Tema nr. 3 (30 min)  Cunoaşterea aparatelor electrice de tăiat şi perforat beton şi armături
metalice.
IULIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Reguli de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare sau
secetoase.
Tema nr. 2 ( 1 h)  Legislaţie: Norma generală de prevenire a incendiilor.
Tema nr. 3 (1 h)  Mijloace speciale pentru trecerea peste cursurile de apă.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (30 min)  Antrenament în condiţiile desfăşurării concursurilor profesionale ale
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 2 (30 min)  Executarea unei aplicaţii de stingere a incendiilor  conform planului de
intervenţie al obiectivului.
Tema nr. 3 (30 min)  Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze,
apă, canal, termice, etc.) care pun în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale.
AUGUST

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la
producerea, transportarea şi utilizarea gazelor combustibile.
Tema nr. 2 (1 h)  Substanţe de stingere : clasificare, compoziţie chimică, mod de utilizare,
eficienţa stingerii.
Tema nr. 3 (1 h)  Date generale despre substanţele toxice industriale
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Executarea unei aplicaţii de stingere  conform planului de intervenţie al
obiectivului.
Tema nr. 2 (30min.)  Procedee de transport a răniţilor fără brancardă.
SEPTEMBRIE
1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Instalaţii electrice în mediu cu pericol de explozie. Reguli specifice de
prevenire a incendiilor.
Tema nr. 2 (1 h)  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degeraturi, arsuri şi electrocutări.
Tema nr. 3 (1 h)  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor.

2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Executarea unei aplicaţii de stingere  conform planului de intervenţie al
obiectivului.
Tema nr. 2 (30min )  Aşezarea corectă a unui rănit pe brancardă şi fixarea lui cu ajutorul
chingilor.
OCTOMBRIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h).  Cunoaşterea autospecialelor cu apă şi spumă/utilajelor de intervenţie, din
dotarea serviciului. Algoritmul de executare al reviziilor tehnice periodice.
Tema nr. 2 (1 h)  Reguli şi măsuri de P.S.I. în sezonul rece.
Tema nr. 3 (1 h)  Factori perturbatori a stării psihice pe timpul intervenţiei, modalităţi de
manifestare.

2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Tehnica securităţii servanţilor pe timpul executării recunoaşterii, a lucrului
la înălţime, la instalaţii în aer liber, în hale industriale mari, pe timpul stingerii incendiilor.
Tema nr. 2 (30min )  Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care se
acţionează.
NOIEMBRIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Noţiuni generale referitoare la instalaţiile de încălzire şi măsurile de
prevenire a incendiilor la utilizarea acestora.
Tema nr. 2 (1 h)  Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor
de intervenţie pe timpul sezonului rece.
Tema nr. 3 (1 h)  Reguli de exploatare şi întreţinere a instalaţiei din P.C. şi adăposturi.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Stingerea incendiilor pe timp cu temperaturi scăzute  cu aplicare la una
dintre ipotezele conţinute în planul de intervenţie.
Tema nr. 2 (30 min)  Metode şi procedee pentru salvarea persoanelor de ia înălţime,
cunoaşterea dispozitivului de ridicat şi tractat greutăţi.
DECEMBRIE

1. Şedinţa teoretic  aplicativă
Tema nr. 1 (1 h)  Noţiuni din domeniul instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă. Reguli
specifice de prevenire a incendiilor.
Tema nr. 2 (1 h)  Legislaţie: Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 3 (1 h)  Logistica acţiunilor de intervenţie în situaţii de dezastre.
2. Şedinţa practic  demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h)  Executarea unei aplicaţii de stingere a incendiilor  conform planului de
intervenţie.
Tema nr. 2 (30 min)  Procedee şi metode de intervenţie în cazul inundaţiilor pentru
salvarea persoanelor şi bunurilor materiale.

VIII. EVIDENTA SI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute cu ocazia desfăşurării pregătirii de
specialitate se ţine de către comitetele pentru situaţii de urgenţă şi celulele de urgenţă  prin
inspectorii de specialitate sau şefii SVSU care gestionează documentaţia necesară.
Inspectorii pentru situaţii de urgenţă şi şefii SVSU centralizează situaţia participării la
pregătire a personalului, formaţiunilor şi o transmit numeric şi procentual, semestrial la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina" Suceava, în primele 5 zile ale lunii iulie
pentru semestrul I şi în primele 5 zile ale lunii ianuarie pentru semestrul II.
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului României nr. 1492 din 9
septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, a Ordinului M A I . nr. 96/2016  anexa 7, în vederea planificării,
organizării şi desfăşurării pregătirii la nivelul comitetelor locale, serviciilor voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă prin personalul cu atribuţii în domeniu vor întocmi Documentele de
organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,
care trebuie să cuprindă:
I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului:

1. hotărârea consiliului tocai de înfiinţare a serviciului voluntar sau decizia/actul de
constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe
funcţii;
2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi
modul de înştiinţare;
5. tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura serviciului;
6. tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful
serviciului;
8. schema legăturilor firradio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă;
9. fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:
1. planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de
competenţă;
2. planuri de cooperare;
3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii
economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la
riscuri.
IV. Dosar operativ:
1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor,
3. raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
judeţean/Bucureşti  Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste);
4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.
V. Dosar privind pregătirea personalului:
1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.
VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul:
A. Serviciului voluntar:
1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din
subordine;
2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum;
3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4. graficul acţiunilor de informare preventivă.
B. Serviciului privat:
1. graficul de control;
2. programul serviciului de rond;
3. registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;
4. notele de control;
5. registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.
VII. Dosar tehnic:
1. planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2. dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
VIU. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului SVSU se înaintează,
semestrial, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina" al judeţului Suceava în
primele 10 zile ale lunilor iulie şi ianuarie, de către preşedinţii CLSU (primari).
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 se analizează de către fiecare eşalon în parte, sub formă de
bilanţ, în şedinţa comitetelor pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: baza legală a desfăşurării activităţii de
pregătire; obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a
activităţilor planificate prin planul de pregătire; organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor
de specialitate şi a exerciţiilor; calificativele obţinute şi măsura în care sa asigurat
dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului; organizarea şi desfăşurarea
programelor de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.; gradul
de asigurare a bazei materiale şi documentare; neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina" al judeţului Suceava va înainta la
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor ordinului director nr.
80.582 din 12.01.2018, până la data de 14.12.2018, raportul de evaluare a pregătirii în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Suceava.

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ SI FINANCIARĂ
Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciilor
voluntare trebuie să asigure:
a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere
preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional;
b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de
dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului.
Sediile şi utilităţile necesare serviciilor voluntare, precum şi spaţiile adecvate pentru
pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor
tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile locale, în condiţiile legii.
Spaţiile se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii utilitare,
mijloace de pregătire, cu materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical.
în funcţie de necesităţi, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale
utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului.
Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:
a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatură şi
echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile
profesionale prin grija comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
b) în Centrul de Antrenament şi Pregătire de Specialitate al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Bucovina" al Judeţului Suceava, conform aprobărilor de rigoare.
întreţinerea şi repararea autospecialelor şi utilajelor serviciilor voluntare se fac, după
caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje şi scule adecvate lucrărilor executate sau de către alte
persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activităţile respective.
*
*

*

Prezentul „Plan judeţean de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018"
reprezintă documentul de bază pentru pregătirea unitară conform reglementărilor în vigoare a
tuturor structurilor cu responsabilităţi în domeniu, a salariaţilor, elevilor, a celorlalte categorii
de populaţie şi prevederile acestuia vor fi puse în aplicare de către organele abilitate.
La nivelul localităţilor şi a operatorilor economici sursă de risc incluşi în planurile de
analiză şi acoperire a riscurilor se vor întocmi planurile proprii de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă ce va fi avizat de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean
(conform ordinului IGSU nr. 45.074 din 16.01.2017).
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„Planul judeţean de pregătire in domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018" poate fi
consultat pe siteul: www.pompierisv.ro

