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I. Baza legală 
 

În anul 2013, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor, 

organismelor şi structurilor cu atribuţii  în domeniul situaţiilor de urgenţă din judeţul Dâmboviţa, se execută în 

conformitate cu prevederile următoarele acte normative: 

 

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

212/2006, republicată; 

 Legea nr.  307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr. 786/2005;   
 Ordinul Ministrului Administraţiei si Internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, modificat cu OMAI nr. 195/2007; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 158/2007, pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de 

urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007, pentru aprobarea    

Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250 din 22/11/2010 privind privind 

organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor  pentru prevenire din 

serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 

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

situaţiilor de urgenţă;    

 Precizările Inspectorului General nr. 60035 din 09.01.2013 privind pregătirea 

personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

 

 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 

                       II. 1. Obiective generale 
 

Implementarea cadrului  normativ-juridic din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, prin 

studierea, însuşirea şi aplicarea în practică a noii legislaţii apărute în domeniul apărării împotriva dezastrelor (legi, 

hotărâri de guvern, norme metodologice, normative şi alte acte normative) în vederea : 

o stabilirii de măsuri prioritare în vederea îndeplinirii sarcinilor din programele Ministerului 

Afacerilor Interne; 

o perfecţionării elaborării documentelor operative; 

o creşterii eficienţei intervenţiilor prin instruirea personalului şi pregătirea corespunzătoare a 

tehnicii; 

o măririi numărului de acţiuni privind prevenirea dezastrelor; 

o funcţionării eficiente a serviciilor voluntare  şi private pentru situaţii de urgenţă. 

            ● Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale, operatorilor economici, instituţiilor publice, regiilor 

autonome, precum şi alte organisme cu atribuţii directe ori indirecte în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă: 

o identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe 

teritoriul judeţului Dâmboviţa; 

o culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia 

civilă; 

o acordarea asistenţei de specialitate persoanelor juridice şi fizice în domeniul prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă; 
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o informarea şi pregătirea preventivă a salariaţilor şi populaţiei cu privire la pericolele la care se 

expun, măsurile de autoprotecţie ce trebuiesc îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, 

obligaţiile ce le revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

o stabilirea concepţiei şi asigurarea dotării necesare pentru intervenţie la operatorii economici sursă de 

risc, precum şi la transportul de mărfuri sau deşeuri periculoase pe căile de comunicaţii, potrivit 

prevederilor H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore 

în care sunt implicate substanţe periculoase şi H.G. nr. 1374/2000 privind transportul rutier al 

mărfurilor periculoase; 

●  Organizarea, operaţionalizarea, asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie a serviciilor 

voluntare/private pentru situaţii de urgenţă: 

o creşterea responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale privind dotarea, pregătirea şi 

desfăşurarea activităţii serviciilor de urgenţă; 

o îndrumarea preşedinţilor şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în vederea alocării de 

resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă; 

o eficientizarea activităţii de înştiinţare a autorităţilor publice, alarmarea şi evacuarea populaţiei şi 

salariaţilor în situaţii de urgenţă; 

o organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, 

limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice 

afectate; 

o protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

o asananarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor 

militare; 

o asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict 

armat; 

 

● Diversificarea formelor şi metodelor de cooperare şi conlucrare cu unităţile M.A.I., M.Ap.N. şi celelalte 

instituţii/organisme cu atribuţii şi/sau îşi pot aduce contribuţia la prevenirea, intervenţia la dezastre; 

o participarea la întocmirea planurilor de cooperare şi la acţiuni comune de verificare şi îndrumare a 

realizării misiunilor specifice de protecţie şi intervenţie în plan judeţean ; 

● Întărirea capacităţii de promovare a unei imagini concrete, credibilă şi stabilă a inspectoratului şi 

structurilor subordonate ; 

● Perfecţionarea structurilor organizatorice şi funcţionale ale unităţii şi structurilor 

subordonate, creşterea eficienţei şi răspunderii în îndeplinirea misiunilor şi atribuţiunilor potrivit competenţelor 

stabilite. 

● Perfecţionarea stilului şi metodelor de muncă ale cadrelor, folosirea judicioasă a personalului, 

îmbunătăţirea sistemului de informare, analiză, sinteză şi execuţie. 

 

                 II. 2. Obiective specifice 
 

1. Perfecţionarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă astfel încât să se realizeze îndeplinirea 

atribuţiilor specifice, creşterea operativităţii în acţiune, prevenirea şi gestionarea tuturor tipurilor de risc specifice 

zonei de competenţă. 

 

2. Planificarea, pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor de alarmare publică la municipii, oraşe şi comune 

conform ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare. 

 

3. Formarea deprinderilor în executarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţilor a personalului din 

cadrul componentei preventive din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 

4. Actualizarea/ întocmirea planurilor de înştiinţare şi alarmare, evacuare, intervenţie, analiza si acoperire a 

riscurilor conform prevederilor legale. 
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5. Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor descentralizate ale statului şi 

operatorilor economici, pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de 

urgenţă. 

 

6. Verificarea constituirii şi operaţionalizării serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă de la 

nivelul localităţilor şi operatorilor economici  conform criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă.  

 

7. Cunoaşterea şi exersarea modului de comportare in cazul producerii unor situaţii de urgenţă – incendii, 

cutremure - prin executarea unor  activităţi educative de informare preventivă şi exerciţii de evacuare cu copii şi 

elevii din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar şi universitar. 

            

8. Intensificarea măsurilor de prevenire pentru reducerea accidentelor în rândul populaţiei civile, ca urmare 

a descoperirii de muniţii izolate neexplodate. 

 

   

           III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013 se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri 

funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel: 

 

1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice judeţene şi locale cu atribuţii 

în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă: 

a)  cursuri organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani; 

 b)  convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa sau la nivelul instituţiilor 

respective.  

 

2. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor 

operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile protecţiei 

civile şi apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciile private 

pentru situaţii de urgenţă: 

a)   cursuri organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă-Ciolpani; 

              b) convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa sau la nivelul instituţiilor 

respective.  

 

3. Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin instructaje şi 

antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, 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. 

Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile 

şi exerciţiile de specialitate, prin intermediul  mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile 

neguvernamentale, potrivit specificului acestora. 

 

4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde: 

              a) instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în 

domeniu – se realizează centralizat, anual, prin activităţi organizate de inspectoratul judeţean pentru situaţii 

de urgenţă; 

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

planificării semestriale a exerciţiilor de evacuare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 
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   c) studenţii şi cursanţii facultăţilor/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. 

  d) comunităţile de elevi şi studenţi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice 

organizate şi conduse de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. 

 

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

personal  - conform anexei nr. 1. 

    V. 1. Evidenţa participării la activităţi de pregătire - conform anexei nr. 2. 

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

formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU - conform anexei nr. 3. 

   VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, 

concursuri de specialitate - conform anexei nr. 4.  

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

situaţii de urgenţă : 

     VII. 1.Pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la municipii şi oraşe/servicii 

private pentru situaţii de urgenţă: 
TEMA 1: Organizarea, misiunile şi compunerea serviciului de urgenţă. Acte normative care reglementează 

constituirea, încadrarea, dotarea serviciului şi activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă. Organizarea pentru 

intervenţie pe tipuri de riscuri. 

TEMA 2: Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în 

conformitate cu prevederile O.M.A.I. 160/23.02.2007 – formele, scopurile şi principiile activităţii de prevenire, 

planificarea şi organizarea activitaţii, desfăşurarea şi finalizarea activităţii. 

TEMA 3: Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu. Starea de pericol şi 

pericolul de incendiu. Cauze de incendiu de natură electrostatică, mecanică, generate de flacără deschisă, scântei. 

Modul de organizare şi de intervenţie în caz de incendiu la miristi, păduri, mijloace folosite pentru limitarea şi 

înlăturarea acestora. 

TEMA 4: Descrierea, modul de funcţionare şi folosire a tehnicii, utilajelor şi accesoriilor din dotarea 

serviciului de urgenţă. 

TEMA 5:  Principalele tipuri de dezastre. Notiuni generale, caracteristici. 

TEMA 6: Reguli de prim-ajutor în caz de arsuri, electrocutări, înec, hemoragii. Aşezarea corectă a unui rănit 

pe targă şi fixarea lui cu ajutorul chingilor. Modul de actiune a grupei de deblocare-salvare, evacuare şi sanitare 

organizate la nivelul serviciilor de urgenţă. 

TEMA  7: Mijloace de protecţie individuală. Descrierea şi modul de utilizare a mijloacelor de protecţie din 

dotare. 

TEMA  8: Protecţia prin adăpostire. Noţiuni generale. Reguli de folosire a adăposturilor. 

TEMA  9:  Alunecările de teren. Notiuni generale. Măsuri de prevenire, protecţie şi modul de intervenţie în 

cazul alunecărilor de teren.  

TEMA  10:  Protecţia salariaţilor şi a bunurilor materiale prin evacuare. Notiuni generale. Modul de acţiune 

a echipei specializate de evacuare în caz de dezastre. 

TEMA 11: Asigurarea înştiinţării, avertizării, alarmării populaţiei  şi a salariaţior. Semnale de alarmare- 

măsuri şi reguli ce se adoptă pe timpul alarmării. 

TEMA 12: Inundaţiile. Noţiuni generale. Reguli de comportare înainte, pe timpul şi după inundaţie. Modul de 

intervenţie pe timpul inundaţiei de către serviciul de urgenţă. 

 

    VII. 2. Pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la comune: 
TEMA 1: Organizarea, misiunile şi compunerea serviciului de urgenţă. Acte normative care reglementează 

constituirea,încadrarea, dotarea serviciului şi activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă. Organizarea pentru 

intervenţie pe tipuri de riscuri. 
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TEMA 2: Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în 

conformitate cu prevederile O.M.A.I. 160/23.02.2007 – formele, scopurile şi principiile activitatii de prevenire, 

planificarea şi organizarea activităţii, desfăşurarea şi finalizarea activităţii. 

TEMA 3: Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu. Starea de pericol şi 

pericolul de incendiu. Cauze de incendiu de natură electrostatică, mecanică, generate de flacără deschisă, scântei. 

Modul de organizare şi de intervenţie în caz de incendiu la miristi, păduri, mijloace folosite pentru limitarea şi 

inlăturarea acestora. 

TEMA 4: Reguli de prim-ajutor în caz de arsuri, electrocutări, înec, hemoragii. Aşezarea corectă a unui rănit 

pe targă şi fixarea lui cu ajutorul chingilor. Modul de actiune a grupei de deblocare-salvare, evacuare şi sanitare 

organizate la nivelul serviciilor de urgenţă. 

 

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii  
 

Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute cu ocazia desfăşurării pregătirii se ţine de comitetele pentru 

situaţii de urgenţă şi celulele de urgenţă - prin centrele operative sau inspectorii de specialitate care gestionează 

documentaţia specifică. Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl 

coordonează se înaintează semestrial la eşalonul superior, pe categorii de personal şi domenii de competenţă. 

Fiecare eşalon care organizează pregătirea, pentru structurile din competenţa nemijlocită, prevede prin planul de 

pregătire termenele la care vor primi situaţiile - operatorii economici, instituţiile publice şi regiile autonome vor 

înainta la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă pana pe data de 20  ale lunilor iunie şi noiembrie. La 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, situaţiile centralizatoare se înaintează 

de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă de la municipii, oraşe şi comune până pe data de 25 ale lunilor 

iunie şi noiembrie, care, după centralizare, va înainta situaţia la nivelul judeţului, la Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă în lunile iulie şi decembrie. 

Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se vor aviza după cum urmează: 

-  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa avizează Planurile de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, Servicii Voluntare pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Preşedintele Comitetetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al unităţii administrativ-teritoriale pe raza 

căreia işi desfăşoară activitatea operatorului economic sursă de risc cf. H.G.R nr.804/2007 la Celula de Urgenţă . 

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. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare 

eşalon în parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetelor locale 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 planului de pregătire; organizarea şi desfăşurarea 

exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale; calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea 

competenţelor profesionale; organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgenţă; gradul de asigurare a 

bazei materiale; neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate; concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa înaintează semestrial la 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, raportul de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

la nivelul judeţului. 

 

IX. Asigurarea logistică şi financiară 
 

Resursele materiale şi financiare necesare pentru desfăşurarea pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă se 

asigură prin alocaţii de la bugetul central, bugetele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, consiliilor locale de la 

municipii, oraşe şi comune, precum şi din bugetele operatorilor economici, instituţiilor publice, regiilor autonome 

supuse riscurilor specifice judeţului Dâmboviţa. 

                                           
 

p/Şef Serviciu Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei 

Lt.col. Alexandru TAVARU 


