PLANUL
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ LA NIVELUL
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- 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.
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Situațiilor de Urgență și Centrul Zonal de Pregătire de Protecție CivilăCraiova(Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2);
IV.2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului
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urgență, instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități în
județul Dâmbovița(Anexa nr. 1)
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VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă(Anexa nr. 4)
VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U(Anexa nr. 5)
VIII. Evidenţa și evaluarea pregătirii
IX. Asigurarea logistică şi financiară
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I. Baza legală
În anul 2019, 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 următoarelor acte normative:
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Administraţiei si Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor
de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 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 nr. 1/IG din 04.01.2019 al Inspectorului General al I.G.S.U. 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 2019;
 Planificarea numerică a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor
de urgenţă la cursurile de formare profesională organzate în anul de pregătire 2018-2019,
la C.N.M.M.P.S.U. Ciolpani, transmisă de I.G.S.U. prin adresa cu nr. 88437din
05.09.2018;
 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. 62170/9647/2013;
 Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
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II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
II.1. Obiective generale
1. 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:
-

stabilirii de măsuri prioritare în vederea îndeplinirii sarcinilor din programele Ministerului

Afacerilor Interne;
-

perfecţionării elaborării documentelor operative;

-

creşterii eficienţei intervenţiilor prin instruirea personalului şi pregătirea corespunzătoare a

tehnicii;
-

măririi numărului de acţiuni privind prevenirea dezastrelor;

-

funcţionării eficiente a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
2. 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, pentru:
- identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe
teritoriul judeţului Dâmboviţa;
- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la
protecţia civilă;
- acordarea asistenţei de specialitate persoanelor juridice şi fizice în domeniul prevenirii şi
gestionării situaţiilor de urgenţă;
- 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;
- 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. 59/2016 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.
3. Organizarea, operaţionalizarea, asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie a
serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, prin:
- creşterea responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale privind dotarea, pregătirea şi
desfăşurarea activităţii serviciilor de urgenţă;
- îndrumarea preşedinţilor şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în vederea alocării de
resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă;
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- eficientizarea activităţii de înştiinţare a autorităţilor publice, alarmarea şi evacuarea populaţiei şi
salariaţilor în situaţii de urgenţă;
- 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;
- protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului
împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
- asananarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor
militare;
- asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict
armat.

II.2. Obiective specifice
1. Creşterea procentului de participare la cursurile organizate pentru personalul cu funcţii de
conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul managementului 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. Formarea deprinderilor în executarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţilor a personalului
din cadrul componentei preventive din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.
3. 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.
4. Coordonarea în vederea 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.
5. Cunoaşterea şi exersarea modului de comportare in cazul producerii unor situaţii de urgenţă incendii, cutremure - prin executarea unor activităţi educative pregătire şi exerciţii de evacuare cu copiii,
elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar şi universitar.
6. Intensificarea măsurilor de pregătire pentru reducerea accidentelor în rândul populaţiei civile, ca
urmare a descoperirii de muniţii izolate neexplodate.

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
III.1. Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 se va realiza pe niveluri de
competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
III.1.1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere
din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, se
realizează prin:
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a) cursuri organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă
Craiova;
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.
III.1.2. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă,
centrelor operative cu activitate temporară 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, se realizează prin:
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.
III.1.3. 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.
III.1.4. 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.
III.1.5. Pregătirea elevilor și studenților se realizează în conformitate cu prevederile 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. 62170/9647/201, prin organizarea și desfășurarea a două
exerciții de simulare a producerii unei situații de urgență, precum și prin executarea de activități de
educație preventivă.

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri
funcţionale şi categorii de personal organizate de:
IV.1. Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de
Urgență și Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă-Craiova, conform anexelor nr. 1 și nr. 2);
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IV.2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița,
comitetele pentru situații de urgență, centrele operative pentru situații de urgență, celulele de
urgență, serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, instituțiile publice și operatorii
economici care desfășoară activități în județul Dâmbovița, conform anexei nr anexei nr. 1.

V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii,
exerciţii, concursuri de specialitate - conform anexei nr. 3.
VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice voluntare
şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă conform anexei nr. 4.
VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U,
conform anexei nr.5.
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute cu ocazia desfăşurării pregătirii se ţine de către
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 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al judeţului Dâmboviţa,
până la data de 05 ale lunilor iulie şi decembrie, pe categorii de personal şi domenii de competenţă.
Pentru localităţile şi operatorii economici sursă de risc incluşi în planurile de analiză şi acoperire
al riscurilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa emite extras din planul de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobat la nvelul judeţului Dâmboviţa, în scopul
întocmirii de către aceştia a planurilor proprii de pregătire.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, avizează planurile de pregătire
în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, operatorilor economici sursă de risc
incluşi în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor şi planurile de pregătire ale serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă;
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi
desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către structurile care organizează pregătirea sau pe
timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de
către fiecare structură 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;
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-

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.

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.
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Planificarea nominală la cursuri de pregătire în domeniul situațiilor de urgență

Nr. crt.

Denumire curs

Tip curs

Seria planificată

Numele și prenumele

Funcția deținută

Instituția publică/operator
economic/localitatea

Obs.

A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
1.

1.

1.

1.
2.

Curs de pregătire pentru înalți
funcționari publici
Curs de formare ”cadru tehnic
cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii
incendiilor”
Curs de formare "inspector
protecţie civilă" a personalului
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

06-10.05.2019

Florina Ramona Mureșan

Subprefect

Prefectura Dâmbovița

Curs de pregătire

01.04.-25.04.2019

Berbec Petre

Cadru tehnic cu atribuții
în domeniul prevenirii și
stingerii incendiilor

Primăria comunei Cornești

Curs de inițiere

02.09-20.09.2019

Necula Adrian

Inspector protecţie civilă

S.C. Arctic S.A. Găești

Curs de perfecționare

02.09-13.09.2019

Albu Codrut

Curs de inițiere

1.

1.

Curs de pregătire

02.09-20.09.2019

Curs de formare a ”inspector de
protecţie civilă”a personaluluide
specialitate de la localităţi
Curs de perfecționare

Şef de formare ”șef serviciu
voluntar/privat pentru situații de
urgență

Curs de pregătire

Mădălina Mihaela

Inspector protecţie civilă

S.C. Swarcovicas S.R.L.
Târgoviște

Vlădaia Gheorghe

Inspector protecţie
civilă

Primăria comunei Butimanu

Popescu Marian

Inspector protecţie
civilă

Primăria comunei Văcărești

Dincă Gheorghe

Inspector protecţie
civilă

Primăria municipiului
Târgoviște

Matei Grigore

Șef serviciu voluntar

Primăria comunei Dragodana

02.09-13.09.2019

2.

1.

Inspector protecţie civilă S.C Oțelinox S.A. Târgoviște

02.09-20.09.2019
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Risc
chimic

Seveso
Risc
chimic

Nr. crt.

Denumire curs

Tip curs

Seria planificată

Numele și prenumele

Funcția deținută

Instituția publică/operator
economic/localitatea

B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie civilă Craiova
Stan Adrian

Braniștea

Amuzan Felicia

Bucșani

3.

Dumitru Ion

Butimanu

4.
5.

Stoica Ion
Banu Ion

Cornești
Crângurile

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Seria 5/
04-08.03.2019

Seria 6/
11-15.03.2019
Seria 7/
18-22.03.2019
Seria 8/
25-29.03.2019
Seria 9/
01-05.04.2019
Seria 10/
08-12.04.2019
Seria 11/
15-19.04.2019

3.

Dobra

Șerban Gheorghe
Cursureanu Ion
Anton Nicolae
Drăghici Viorel
Coman Vasile

Gura Foii
Hulubești
Mănești
Potlogi
Răscăeți

Rizea Costel

Râu Alb
Slobozia Moară
Ulmi
Vârfuri
Vișina

Grigore Gheorghe
Tătulescu Iulian
Caravețeanu Marius
Ilie Monica
Popa Dumitru
Ciobanu Mihaela

Seria 12/
06-10.05.2019
Seria 13/
13-17.05.2019

Viceprimari ai
comunelor

Marin Lucian
Păun Cosmin Ionuț
Drăgoescu Viorel
Popa Ionuț
Comănescu Daniel

1.
2.

Săndulescu Gelică

Președinte Consiliu
Județean
Primari ai municipiilor
și orașelor
Viceprimari ai
municipiilor și orașelor

Ismail Alin-Mircea
Badea Adrian

Seria 14/
20-24.05.2019

Maican Aurelia

4.

Laura Briceag

1

Seria 15/
27-31.05.2019

Untarescu Ion

1.
2.
3.
4.

Seria 17/
10-14.06.2019

Mușat Florea
Alexe Marian
Dragnea Cezar Gabriel
Păun I Marin
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Târgoviște
Găești
Fieni
Răcari
Târgoviște
Răcari
Titu
SDEE Muntenia Nord

Reprezentanți ai
DSP Dâmbovița
serviciilor deconcentrate
și descentralizate ale
Administrația Județeană a
ministerelor în teritoriu Finanțelor Publice Dâmbovița
Agenția Județeană pentru
Protecția Mediului
Secretari ai municipiilor
și orașelor

Găești
Băleni
Bărbuleţu
Butimanu
Ciocănești

Obs.

Nr. crt.

Denumire curs

Tip curs

Seria planificată

Numele și prenumele

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Seria 18/
24-28.06.2019

Curs de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă

Curs de pregătire

Seria 20/
09-13.09.2019

Seria 21/
16-20.09.2019

Seria 22/
23-27.09.2019

Seria 23/
30.09-04.10.2019

Conțești

Bănică Ionuț

Corbii Mari
Primari ai comunelor

Constantin Ion

Malu cu Flori
Morteni
Bilciurești
Butimanu
Ciocănești
Crângurile
Odobești
Poiana
Potlogi
Produlești
Râu Alb

Secretari ai comunelor

Sălcioara

Pârvu Valentin
Primari ai comunelor

Tita Petrut Bogdan
Stoica Romică
Miu Constantin
Istrate Aurelian
Stoica Nicolae
Sandu Gabriel
Drăghici Emil

Seria 25/
14-18.10.2019

Ivan Florin
Zanfira Sorin
Ghe Preda Gabriela
Nicolae Florina Ana

Seria 26/
21-25.10.2019

Seria 27/
28.10-01.11.2019

Seria 28/
04-08.11.2019
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Crângurile
Dobra
Dragomirești
Finta
Glodeni
Gura Foii
Gura Șuţii

Olteanu Lalu Ionel
Stanciu Violeta
Iamandi Constantin
Mânzu Viorica
Bărbulescu Cristina
Alecu Nicolae
Șerban Marian
Catrina Nicolae
Georgescu George
Preda Catalin
Bucur Razvan
Pătru Constantin

Seria 24/
07-11.10.2019

Instituția publică/operator
economic/localitatea

Alexandru Nicolae
Barbu Ionuț Costin
Nica Gheorghe
Vlădulescu Dragoș
Oprea Florentin
Chiran Gheorghe
Georgescu Nicolae
Dinu Constantin

Seria 19/
02-06.09.2019

Funcția deținută

Moraru Daniela
Vasile Andreea
Nițulescu Gabriela
Claudiu Gheorghe
Drăghici Dumitru
Bucșenaru Elena
Marcu Nicoleta
Negoescu Mihăiță

Secretari ai comunelor

Slobozia Moară
Tătărani
Ulmi
Văcărești
Valea Mare
Vișina
Vișinești
Voinești
Vulcana Băi
Cornățelu
Hulubești
Perșinari
Ulmi
Glodeni
Gura Foii
Iedera
Moroeni
Morteni
Potlogi
Răscăeți
Râu Alb

Obs.

Nr. crt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denumire curs

Tip curs

Seria planificată

Seria 29/
11-15.11.2019

Seria 30/
18-22.11.2019

Numele și prenumele

Funcția deținută

Instituția publică/operator
economic/localitatea

Dragne Emilian Petre
Pârvu Georgeta

Șelaru
Slobozia Moară

Simionescu Ecaterina
Marica Veronica
Coman Mariana
Stancu Carmen
Popescu Otilia

Tărtășești
Runcu
Pietroșița
Buciumeni

Vlasceanu Aurica
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Voinești
Dragodana

Obs.

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate
Nr.
crt.
1

Localitatea /
Luna
Operatorul economic
I. Antrenamente de specialitate
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Februarie
Exercițiu de
Februarie
avertizare/alarmare/alertare Spitalul Orășenesc Pucioasa
Februarie
SPSU/evacuare/adăpostire/prim- Spitalul Orășenesc Găești
Spitalul Municipal Moreni
Februarie
ajutor
S.C. Pavcom S.A. Târgoviște
Martie
C.R.R.P.H. Tuicani-Moreni
Martie
D.G.A.S.P.C. Dâmbovița
Martie
Kaufland România-Magazin 2000 Târgoviște
Aprilie
S.C. Conpet S.A. Stația Moreni /Siliște
Aprilie
Aprilie
S.C. Ferro România S.R.L. Punct de lucru Doicești
S.C. Swarco-Vicas S.R.L. Târgoviște
Mai
S.C. Oțelinox S.A. Târgoviște
Mai
Iunie
S.C. OMV Petrom S.A. ASSET VI Muntenia Central
S.C. Mecanica Rotes Târgoviște
Iunie
S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița
Iulie
Uzina Mecanică Mija
Iulie
Iulie
S.C. Dedeman S.R.L. Bacău-Magazin Târgoviște
S.C. Upet S.A. Târgoviște
August
S.C. UPS Dragomirești
August
S.C. Imut S.A. Moreni
August
S.C. ASOCromsteel Ind S.R.L. Târgoviște
August
S.C. Elsid S.A. Titu
Septembrie
S.C. C.O.S. Târgoviște
Septembrie
ANRS UT 235 Gura Ocniței
Septembrie
Septembrie
S.C. Butan Gas România S.A Sucursala Conțești
S.C. Sun Garden Management S.C.S. Pucioasa
Septembrie
ANRS UT 150 Buciumeni
Octombrie
S.C. ELJ Automotive Titu S.R.L.
Octombrie
FM Logistic-Punct de lucru Petrești
Octombrie
S.C. Geo-Sting S.R.L. Târgoviște
Noiembrie
S.C. Prevent Fire S.R.L. Crevedia
Noiembrie
S.C. Arctic S.A. Găești
Noiembrie
Tipul
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Tema

Cine conduce

Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu
Incendiu

ISU

Nr.
crt.

Tipul

2

Exercițiu de alarmare publică

Localitatea /
Operatorul economic
II. Exerciţii
Municipiul Târgoviște
Comuna Dobra
Comuna Lungulețu
Comuna Petrești
Comuna Bărbulețu
Comuna Buciumeni
Comuna Ludești
Comuna Odobești
Comuna Vlădeni
Comuna Băleni
Comuna Perșinari
Comuna Șelaru
Comuna Ciocănești
Comuna Mănești
Comuna Pietroșița
Comuna Raciu
Comuna Valea Lungă
Comuna Conțești
Comuna Sălcioara
Comuna Râu Alb
Comuna Răzvad
Comuna Voinești
Comuna Iedera
Comuna Lucieni
Comuna Poiana
Comuna Răscăeți
Comuna Vulcana Băi
Comuna Cojasca
Comuna Gura Ocniței
Comuna Potlogi
Comuna Vulcana Pandele
Comuna Corbii Mari
Comuna Șotânga
Comuna Ulmi
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Luna

Tema

Cine conduce

Iunie

Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur
Cutremur

ISU

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie
August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Nr.
crt.

3

4

5

Tipul

Exercițiu în aval de baraje
hidrotehnice

Localitatea /
Operatorul economic

22 U.A.T. din județ

Exercițiu cu deţinătorii de surse
potenţiale de risc nuclear, chimic
S.C.Butan Gas S.R.L. Punct de lucru Conțești
şi biologic
Alte exerciţii, conform naturii şi
frecvenţei tipurilor de risc
manifestate

Luna

Tema

Cine conduce

August

Verificarea modului de
funcţionare a fluxului
informaţional hidrometeorologic
de avertizare-alarmare a
populaţiei, a modului de
conlucrare a structurilor implicate
în gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii,
precum şi pentru instruirea
reprezentanţilor administraţiei
publice şi conştientizarea
populaţiei asupra riscului şi
măsurilor ce se întreprind în
situaţii de urgenţă generate de
inundaţii.

ISU

Martie

Verificarea „Planului de Urgenţă
Externă”

ISU

Comuna Moroeni-Zona de munte

Aprilie

Testare procedură intervenție în
zona montană la avalanșe

Oraș Găești-Gara Găești

Octombrie

Accident/avarie/explozie /incendiu
provocat de substanțe periculoase

III. Concursuri
Etapa pe unitate de învăţământ/club sau palat al
copiilor
Etapa zonală -Centrul metodic Târgovişte I și Centrul
metodic Târgovişte II
Etapa zonală -Centrul metodic Pucioasa
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Martie

ISU

Nr.
crt.

1

Localitatea /
Operatorul economic

Tipul
Cu tematică de protecție civilă
„Cu viaţa mea apăr viaţa”

Luna

Etapa zonală -Centrul metodic Moreni

Aprilie

Etapa zonală -Centrul metodic Găeşti
Etapa zonală -Centrul metodic Titu
Etapa judeţeană
Etapa interjudețeană
Etapa națională

Cercurilor tehnico-aplicative de Etapa zonală -Centrul metodic Târgovişte I și Centrul
elevi „Prietenii pompierilor” metodic Târgovişte II

2

Mai

Tema

Prevenire şi intervenţie la dezastre Directorul unităţii
de învățământ,
comitetul local
pentru situații de
urgență, ISU,
Inspectoratul
Judeţean Şcolar,
Societatea
Naţională de Cruce
Roşie din România
Pevenire şi stingere a incendiilor

Etapa zonală -Centrul metodic Pucioasa
Etapa zonală -Centrul metodic Moreni
Etapa zonală -Centrul metodic Găeşti
Etapa zonală -Centrul metodic Titu
Etapa zonală -Centrul metodic Băleni
Etapa zonală -Centrul metodic Voineşti
Directorul unităţii
de învățământ,
comitetul local
pentru situații de
urgență, ISU,
Inspectoratul
Judeţean Şcolar

Etapa județeană

Etapa națională

3

Cine conduce

Profesionale, cu serviciile
Etapa judeţeană
voluntare/private pentru situaţii Etapa interjudeţeană
Etapa naţională
de urgenţă

Iunie
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Perfecționarea deprinderilor
privind intervenția în situații de
urgență

ISU
ISU
ISU, IGSU

TEMATICA ORIENTATIVĂ
privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
I. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă
1. Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor.
2. Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.
3. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
4. Propagarea incendiilor.
5. Cauze de incendiu.
6. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
7. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
8. Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale.
9. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
10. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare.
11. Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli aglomerate, structuri
de primire turistică.
12. Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier.
13. Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
14. Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare
15. Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL.
16. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze şi de încălzire.
17. Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
18. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
19. Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural.
20. Prevenirea incendiilor în apartamente.
21. Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
22. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
23. Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
24. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Pag 1 din 5

II. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență
II.1. Şedinţe teoretic-aplicative:
1. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.
2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti.
3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.
4. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici.
5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier.
6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a
cerealelor păioase.
7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii
înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea
dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor).
8. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă:
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările
ulterioare.
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
 H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi
stingere a incendiilor.
 O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
 O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru
aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă”.
 H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare.
 O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
 O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
 O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente.
 O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor
la obiective de cult.
 O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agreement.
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 O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
 O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
 O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la spaţii pentru comerţ.
 O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale.
 O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor
la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber.
9. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform O.M.A.I.
nr. 160/2007.
10. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate.
11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor.
II.2. Şedinţe practic-demonstrative:
1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.
2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii.
3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi viteză“
(prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei,
verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB).
4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă
neexplodată.
5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier.
6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale,
silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea.
7. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub
dărâmături şi din spaţii înguste.
8. Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului.
9. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ.
10. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie
cetăţenească.
11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la
gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje.
12. Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de
iarnă, vânt puternic etc.).
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13.Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune joasă);
14.Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă).

TEMATICA ORIENTATIVĂ
privind pregătirea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
I. Şedinţe teoretic-aplicative:
1. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
2. Propagarea incendiilor.
3. Cauze de incendiu.
4. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
5. Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
6. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
7. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare.
8. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.
9. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici.
10. Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii
înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea
dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor).
11. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor de către serviciile
private pentru situaţii de urgenţă.
12. Serviciul de rond şi postul de supraveghere; modul de organizare şi atribuţiile pompierilor
civili.
13. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor.
14. Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor.
15. Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea utilizării focului
deschis şi sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru lucrări efectuate în spaţii cu pericol
de incendiu. Obligaţii ce revin în acest sens pompierilor civili.
16. Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la depozitarea materialelor şi
a produselor inflamabile lichide.
17. Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică.
18. Date generale despre substanţele toxice industriale.
19. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă.
20. Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea salvării răniţilor.
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21. Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru salvarea
de persoane şi bunuri materiale.
22. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotare.
23. Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă:


Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările

ulterioare.


Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările și completările

ulterioare.


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

stingere a incendiilor.


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



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

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


O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.


Normative şi norme de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului sau ramurii de

activitate.
II.2. Şedinţe practic-demonstrative:
1.Instrucţia grupelor de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, APCT, ATI.
2.Instrucţia grupelor de la autopompa de primă intervenţie, motopompa remorcabilă etc.
3.Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor.
4.Cunoaşterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici tehnico-tactice, descriere,
funcţionare şi întreţinere).
5.Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei „Pista de îndemânare şi viteză”.
6.Instrucţia pentru salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri.
7.Organizarea si desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată.
8.Tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături si spaţii
înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea
dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportul răniţilor.
9.Salvarea în cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate de alte
accidente.
10.Alergare de viteza. Alergare 1000 m. si 3000 m. Exerciţii de gimnastică – pentru muşchii braţelor
şi picioarelor.
11.Tehnica escaladării gardului de 2 m. Exerciţii de control: alergare 55 m., escaladarea gardului de 2
m., alergare 55 m., (echipat cu costum de protecţie).
12.Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării.
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