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CAPITOLUL   I. Baza legal  
 
 

 În anul 2018 planificarea, organizarea şi desf şurarea preg tirii personalului din cadrul 

autorit ilor, organismelor şi structurilor cu atribu ii în domeniul situa iilor de urgen  se 

execut  în conformitate cu prevederile prezentului ordin, având la baz  urm toarele acte 

normative: 

 

 Legea nr. 481/2004 privind protec ia civil , republicat  în 22.07.2008; 

 Legea nr. 307/2006 privind ap rarea împotriva incendiilor, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare;; 

 Ordinul Ministrului Administra iei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea 

salaria ilor în domeniul situa iilor de urgen , modificat şi completat prin OMAI 

nr.786/2005;  

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/2016 privind aprobarea Criteriilor 

de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a 

serviciilor private pentru situa ii de urgenta ; 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/18.06.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, preg tire şi desf şurare a activit ii de 

prevenire a situa iilor de urgen  executate de Inspectoratul General pentru Situa ii 

de Urgenta şi structurile subordonate;    

 Protocol privind preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  a copiilor, elevilor şi 

studen ilor din înv mântul na ional preuniversitar şi superior, încheiat între 

Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educa iei Na ionale nr. 

62170/9647/2013; 

 Ordinul Inspectorului General nr. 1502/IG/10.01.2018 privind preg tirea în 

domeniul situa iilor de urgen  a reprezentan ilor institu iilor prefectului şi a 

personalului cu func ii de conducere şi atribu iuni în domeniul situa iilor de urgen  

din administra ia public  local , servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 

2018; 
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CAPITOLUL  II. Obiectivele preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  

            - Obiective Generale:  

 Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  are ca obiectiv creşterea competen ei în 

organizarea şi conducerea activit ilor în domeniul situa iilor de urgen , prin realizarea 

capacit ii operative, preg tirea şi conducerea activit ilor de interven ie pentru limitarea şi 

înl turarea urm rilor unor situa ii de urgen . 

 - Obiective Specifice : 

 Preg tirea  în domeniul situa iilor de urgen  va urm ri ca la toate nivelurile s  se pun  

accent pe organizarea desf şur rii teoretice şi practice a activit ilor, pe ini ierea participan ilor 

în aplicarea corect  şi în scurt timp a m surilor de protec ie şi interven ie, pe cunoaşterea actelor 

normative care reglementeaz  activitatea în domeniul situa iilor de urgen . 

      Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  a personalului cu func ii de conducere 

din administra ia public  local  se realizeaz  în Centrul Zonal de Preg tire Craiova din 

subordinea Centrului Na ional de Perfec ionare a Preg tirii pentru Managementul Situa iilor de 

Urgen . 

      Preg tirea reprezentan ilor institu iei prefectului, membrilor comitetelor jude ene şi 

locale pentru situa ii de urgen , centrelor operative şi celulelor de urgen , a inspectorilor şi 

personalului de specialitate cu atribu ii în domeniile ap r rii împotriva incendiilor şi protec iei 

civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi private pentru situa ii de urgen  

se realizeaz  prin cursuri organizate de Centrul Na ional de Perfec ionare a Preg tirii pentru 

Managementul Situa iilor de Urgen  Ciolpani. M surile organizatorice şi preg tirea au caracter 

permanent şi se intensific  la instituirea st rilor de alert  sau a st rilor poten ial generatoare de 

situa ii de urgen . 

               R spunderea pentru buna desf şurare a preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  la 

localit i, institu ii publice şi operatori economici revine conduc torilor acestora ( primari, 

directori, manageri etc.), care vor lua toate m surile necesare în acest sens. 

 

CAPITOLUL   III. Planificarea preg tirii pe niveluri de competen , structuri 

func ionale şi categorii de personal 
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             Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  are ca scop cunoaşterea şi însuşirea 

modului de ac iune în vederea asigur rii protec iei popula iei, bunurilor materiale, a valorilor 

culturale şi arhivistice, precum şi a limit rii şi înl tur rii urm rilor în cazul producerii unor 

situa ii de urgen . 

Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  în anul 2018 se va realiza pe niveluri de 

competen , structuri func ionale şi categorii de personal, dup  cum urmeaz :  

1. Preg tirea reprezentan ilor institu iilor prefectului şi a personalului cu func ii de 

conducere din administra ia public  local . 

2. Preg tirea membrilor comitetelor jude ene şi locale pentru situa ii de urgen , 

centrelor operative şi celulelor de urgen , a inspectorilor şi personalului de 

specialitate cu atribu ii în domeniile ap r rii împotriva incendiilor şi protec iei 

civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciile private 

pentru situa ii de urgen . 

3. Preg tirea salaria ilor. 

4. Preg tirea în unit i şi institu ii de înv mânt. 

Planificarea, organizarea şi eviden a activit ilor ce compun sistemul de preg tire în 

domeniul situa iilor de urgen  sunt prev zute în Planul anual de pregătire, care  se avizeaz  de 

Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  şi se aproba de preşedintele 

Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen . 

 Preg tirea salaria ilor din institu iile publice şi operatorii economici se realizeaz  prin 

instructaje şi exerci ii practice de alarmare, evacuare, ad postire şi prim ajutor, precum şi prin 

exerci ii de interven ie, în func ie de factorii de risc existen i şi de tipurile de risc la care sunt 

expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalit ile, cerin ele şi condi iile organiz rii 

activit ii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. 

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

786/2005. 

          Popula ia se instruieşte prin participarea la exerci iile de alarmare public , organizate de 

autorit ile administra iei publice locale, prin exerci iile de specialitate organizate de serviciile 

profesioniste pentru situa ii de urgen , ac iuni de informare preventiv , prin intermediul  mass-

media şi prin ac iunile derulate de organiza iile neguvernamentale, pe baza protocoalelor 

încheiate cu inspectoratul pentru situa ii de urgen . 

Preg tirea în unit i şi institu ii de înv mânt cuprinde: 
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a) instruirea persoanelor cu func ii de conducere/directorilor/cadrelor didactice 

desemnate s  efectueze preg tirea în domeniu – se realizeaz  centralizat, prin activit i 

organizate de inspectoratele jude ene/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ; 

b) preg tirea preşcolarilor, elevilor şi studen ilor – se organizeaz  şi se desf şoar  

conform prevederilor Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între Ministerul 

Afacerilor Interne şi Ministerul Educa iei Na ionale. 

 

Preg tirea preşcolarilor şi elevilor se desf şoar  prin parcurgerea temelor de 

specialitate  şi prin activit i extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activit ilor 

de profil, în func ie de particularit ile de vârst  specifice nivelurilor de înv mânt. 

    Studen ii şi cursan ii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de înv mânt, cu 

respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştin elor de specialitate şi prin activit i 

de antrenare privind modul de protec ie şi de ac iune în cazul producerii situa iilor de urgen  

generate de principalele tipuri de risc. 

Comunit ile de elevi şi studen i se instruiesc şi prin participarea la exerci iile şi 

activit ile practice organizate şi conduse de inspectoratul pentru situa ii de urgen . 

Tematica orientativ  şi obiectivele de realizare a preg tirii sunt prev zute în prezentul plan. 

 
Capitolul IV -  Planificarea preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  prin 

antrenamente,  
exerci ii şi concursuri de specialitate 

 
Nr.  
Crt. 

Tipul Localitatea/ 
Operatorul ec. 

Data Tema Cine 
conduce 

I. Antrenamente de specialitate 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocu Martie Incendiu parc rezervoare i ei 

I.S.U. Argeş 
 

Mor reşti Martie Accident grav pe c ile 
rutiere- produse chimice 

Hârtieşti Martie Cutremur 

Recea Martie Cutremur 
B bana Aprilie Alunec ri de teren 
Boga i Aprilie Cutremur 
Lunca Corbului Aprilie Alunec ri de teren 
Curtea de Argeş 
 

Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Arefu Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Valea Danului Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Corbeni Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Albeştii de Argeş Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Cic neşti Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 
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Avertizare/alarmare
/ 

alertare SVSU 
evacuare/ad postire

/ prim ajutor 

Câmpulung Muscel Iunie Accident grav pe c ile 
rutiere- produse chimice 

Cuca Iunie Incendiu fond forestier 
Valea Iaşului Iunie Alunec ri de teren 
Ştefan cel Mare Iunie  Secet  
Teiu Iulie Incendiu vegeta ie uscat  
Negraşi Iulie Cutremur 
Bârla Iulie Accident grav pe c ile 

rutiere- produse chimice 
Hârseşti August Cutremur 
Miroşi August Accident grav pe c ile 

rutiere- produse chimice 
Buzoieşti 
 

August Secet  

Popeşti August Incendiu vegeta ie uscat  
Râca Septembrie Incendiu Parc rezervoare 

i ei 
Vedea Septembrie Secet  

Bughea de Jos Octombrie Alunec ri de teren 
Dârm neşti Octombrie Incendiu fond forestier 

Poienari de Argeş Octombrie Accident grav pe c ile 
rutiere- produse chimice 

Mioarele Octombrie Incendiu fond forestier 
Davideşti 
 

Octombrie Incendiu fond forestier 

S pata Noiembrie Incendiu Parc rezervoare 
i ei 

R teşti Noiembrie Cutremur 

Avertizare/alarmare/ 
alertare SPSU 

evacuare/ad postire/ 
prim ajutor 

Baraj VIDRARU Mai Accident major la construc ii 
hidrotehnice  

 
 
 

I.S.U. Argeş 
 

SC OMV PETROM 
SA ASSET III 
MUNTENIA VEST 

Septembrie Accident chimic cu implica ii 
în afara amplasamentului 

ICN – FCN Mioveni 
 

Noiembrie Situa ie de urgen  generat  de 
urgen  radiologic   

II. Exerci ii  Inunda ii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De alarmare 
public  la localit i 

( o dat  la 3 ani ) 
 

 
 
 

Cocu Martie Incendiu parc rezervoare i ei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.S.U. Argeş 
 
 
 
 

Mor reşti Martie Accident grav pe c ile 
rutiere- produse chimice 

Hârtieşti Martie Cutremur 
Recea Martie Cutremur 
B bana Aprilie Alunec ri de teren 
Boga i Aprilie Cutremur 
Lunca Corbului Aprilie Alunec ri de teren 
Curtea de Argeş 
 

Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Arefu Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Valea Danului Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Corbeni Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Albeştii de Argeş Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 

Cic neşti Mai Inunda ii amenajare 
hidrotehnic  VIDRARU 
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Câmpulung Muscel Iunie Accident grav pe c ile 
rutiere- produse chimice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuca Iunie Incendiu fond forestier 
Valea Iaşului Iunie Alunec ri de teren 
Ştefan cel Mare Iunie  Secet  
Teiu Iulie Incendiu vegeta ie uscat  
Negraşi Iulie Cutremur 
Bârla Iulie Accident grav pe c ile 

rutiere- produse chimice 
Hârseşti August Cutremur 
Miroşi August Accident grav pe c ile 

rutiere- produse chimice 
Buzoieşti 
 

August Secet  

Popeşti August Incendiu vegeta ie uscat  
Râca Septembrie Incendiu Parc rezervoare 

i ei 
Vedea Septembrie Secet  

Bughea de Jos Octombrie Alunec ri de teren 
Dârm neşti Octombrie Incendiu fond forestier 

Poienari de Argeş Octombrie Accident grav pe c ile 
rutiere- produse chimice 

Mioarele Octombrie Incendiu fond forestier 
Davideşti 
 

Octombrie Incendiu fond forestier 

S pata Noiembrie Incendiu Parc rezervoare 
i ei 

R teşti Noiembrie Cutremur 
3. Exerci iu cu for e şi 

mijloace în teren 
privind gestionarea 
situa iilor de urgen  
la accidente majore pe 
c ile de transport 
feroviar. 

Valea Mare Prav  Martie Accident major pe c ile de 
transport feroviar cu victime 
multiple. 

 
 
 
 
 

I.S.U. Argeş 

4. Exerci iu cu for e şi 
mijloace în teren 
privind gestionarea 
situa iilor de urgen  
la construc ii 
hidrotehnice  

Baraj VIDRARU Mai Accident major la construc ii 
hidrotehnice  

5. Exerci iu cu for e în 
teren pentru 
gestionarea situa iilor 
de urgen  generate de 
accidente chimice cu 
implica ii in afara 
amplasamentului 

SC OMV PETROM  
S.A – ASSET III 
MUNTENIA VEST 
 

Septembrie Accident major în care sunt 
implicate substan e periculoase  

6. Exerci iu cu forte in 
teren pentru 
gestionarea situa iilor 
de urgenta generate 
urgen e radiologice 

ICN – FCN Mioveni Noiembrie Urgen  radiologic  

III  CONCURSURI 
 
 

7. 

Cu tematic  de 
prevenire şi 
interven ie la 
dezastre ( 2 ani ) 

Unitate şcolar    Aprilie Dezvoltarea 
capacit ii de 

protec ie civil  şi 
securitate la 
incendiu ca 

Directorul unit. 
şcolare, 
Comitetul Local,  
Insp. Jude ean Şcolar, 
ISUJ, Structuri 
teritoriale ale 

Localitate Aprilie 
Jude  Mai 
Faza na ional  - 

8. Cu tematic  de Localitate Aprilie 
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prevenire şi 
stingerea 
incendiilor 

( o dat  la 2 ani ) 

Faza jude ean   Mai  ansamblu de 
activit i cu caracter 

umanitar 

Autorit ii Na ionale 
pentru Tineret, 
 ONG-uri. 

Faza na ional  August 

9. 

Profesionale , cu 
serv publice 
voluntare/ private 
pentru sit. de 
urgen   

Faza jude ean  Iunie I.S.U. Argeş 
Faza interjude ean  Iulie - 

Faza na ional  August - 

 
 

Capitolul  V. Organizarea preg tirii in domeniul situa iilor de urgen  
 

Preg tirea personalului cu func ii de conducere din administra ia public  local  se 
va realiza prin cursuri organizate în conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 
1502/IG/10.01.2018 privind preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  a reprezentan ilor 
institu iilor prefectului şi a personalului cu func ii de conducere şi atribu iuni în domeniul 
situa iilor de urgen  din administra ia public  local , servicii descentralizate şi deconcentrate; 

Preg tirea membrilor comitetului jude ean şi ai comitetelor locale pentru situa ii de 
urgen , centrelor operative şi celulelor de urgen , a inspectorilor şi personalului de 
specialitate cu atribu ii în domeniile ap r rii împotriva incendiilor şi protec iei civile, 
precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciile private pentru situa ii 
de urgen  se va realiza dup  cum urmeaz :  

a)  prin programe de formare profesional  a adul ilor organizate de furnizori autoriza i în 
condi iile prev zute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a 
adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor ocupa ionale elaborate 
şi aprobate potrivit legii pentru ocupa iile din domeniul reglementat de Inspectoratul General 
pentru Situa ii de Urgen  ; 

b) prin convoc ri, instructaje, antrenamente de specialitate, exerci ii practice şi 
concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situa ii de urgen  şi de Inspectoratul 
pentru Situa ii de Urgen  „Cpt. Puica Nicolae” al jude ului Argeş. 

 
Capitolul VI. Documente de eviden  

 
VI.1. – Eviden a particip rii la activit i de preg tire 
A – Organizate la Centrul Na ional de Perfec ionare a Preg tirii pentru Managementul 
Situa iilor de Urgen  Ciolpani 

 

Nr. 
Crt 

Denumire curs 
Seria 

planificat  
Numele şi 
prenumele 

Func ia 
de inut  

Institu ia 
public / 

op. economic/ 
localitatea 

Obs 

1. 
 

Curs de formare „şef serviciu 
voluntar/privat pentru situa ii de 

urgen ” 

08.01-
02.02.2018 

VELICU 
DANIELA 

Şef SVSU Comuna Albota 
 

04.06 - 
29.06.2018 

TABARAC 
F NEL 

Şef SVSU Oraş Topoloveni 

2. 

Curs de formare “ cadru tehnic cu 
atribu ii în domeniul prevenirii şi 

stingerii incendiilor” a personalului 
din administra ia local , institu iile 

publice şi societa ile cu capital 
majoritar de stat 

07.05 – 
01.06.2018 

BROC 
NICOLETA 

Responsabil 
situa ii de 
urgen  

S.C. 
AQUATERM 

AG 98 S.A 
Curtea de Argeş 
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3. 
Curs de formare „ inspector protec ie 
civil ” a personalului de specialitate 

de la localit i 

27.08 – 
21.09.2018 

TABARAC 
F NEL 

Responsabil 
protec ie 

civil  
Oraş Topoloveni 

 

4. 

Curs de formare „inspector protec ie 
civil ” a personalului de specialitate 
de la institu iile publice şi operatori 
economici cu capital majoritar de 

stat, servicii publice deconcentrate, 
regii autonome şi companii na ionale, 

operatori economici cu capital 
majoritar privat factor de risc 

27.08 – 
21.09.2018 

ADRIAN 
GRIGORESCU 

 

Inspector 
Protec ie 

Civil  

S.C. MARTUR 
AUTOMOTIVE 

SEATING 

 

 
B – Organizate la Centrul Zonal de Preg tire de Protec ie Civil  Craiova 
 

                                 CURS PREG TIRE ŞEFI AI CENTRELOR OPERATIVE AI COMUNELOR 
Seria 1 

1. Şef C.O.A.T Florescu Laura Curs de preg tire cu 
scoatere     de la locul de 

munca 

05.02.2018 
– 

09.02.2018 

 
Priboieni 

2. Şef C.O.A.T Tru ulescu Camelia C lineşti 

Seria 2 
3. Şef C.O.A.T Stroe Lidia Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

12.02.2018 
– 

16.02.2018 

Stolnici 
4. Şef C.O.A.T Şerban Elena  Izvoru 
5. Şef C.O.A.T Stancutu Marian Moz ceni 

Seria 3 
6. Şef C.O.A.T Ionescu Valentin Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

19.02.2018 
– 

23.02.2018 

Moşoaia 
7. Şef C.O.A.T Ghinea Liliana Cotmeana 

Seria 4 
8. Şef C.O.A.T Popescu Elena Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

26.02.2018 
– 

02.03.2018 

Şuici 
9. Şef C.O.A.T Stroe Lidia Stoeneşti 
10. Şef C.O.A.T Avram Marian Dâmbovicioara 

Seria 5 
11. Şef C.O.A.T Moisescu Mihail Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

05.03.2018 
– 

09.03.2018 

Corbi 
12. Şef C.O.A.T Ni u Crina Pietroşani 

CURS PREG TIRE VICEPRIMARI AI COMUNELOR 
Seria 6 

13. Viceprimar Gheorghe Marin  
Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

12.03.2018 
-  

16.03.2018 

B bana 
14. Viceprimar Radu Ion Poiana Lacului 
15. Viceprimar Dinc  Ion S pata 
16. Viceprimar Oprescu Emil Budeasa 
17. Viceprimar Andrei Nicolae M r cineni 

Seria 7 
18. Viceprimar Ivan Adrian  

Curs de preg tire cu 
scoatere de la locul de 

munca 

19.03.2018 
– 

23.03.2018 

Bîrla 
19. Viceprimar Ştefan Adrian C ld raru 
20. Viceprimar Popescu Sorin Râca 
21. Viceprimar Trânc  Cornel Popeşti 
22. Viceprimar Radu Florian Buzoieşti 

Seria 8 
23. Viceprimar Nicolae Radu  

 
Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 

 
 

26.03.2018 
– 

Negraşi 
24. Viceprimar Stoica Ion Teiu 
25. Viceprimar Matei Gheorghe R teşti 
26. Viceprimar Banuta Adrian C teasca 
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27. Viceprimar Argeşanu Alexandru munca 30.03.2018 Oarja 
Seria 9 

28. Viceprimar Pielnuş Constantin Curs de preg tire cu 
scoatere de la locul de 

munca 

02.04.2018 
– 

06.04.2018 

C lineşti 
29. Viceprimar Cloşcan Emilian Priboieni 
30. Viceprimar Postelnecu Ion Bele i Negreşti 
31. Viceprimar Machedon 

Nicoleta 
Stâlpeni 

32. Viceprimar Defteriu Dumitru Hîrtieşti 
Seria 10 

33. Viceprimar Mitoi Maria Curs de preg tire cu 
scoatere de la locul de 

munca 

16.04.2018 
– 

20.04.2018 

Dîrm neşti 
34. Viceprimar Voica Daniel Coşeşti 
35. Viceprimar Neculcea Vasile B iculeşti 
36. Viceprimar Smeu Constantin Tigveni 
37. Viceprimar Iosif Daniel Aninoasa 

Seria 11 
38. Viceprimar Soroaia Ion Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

23.04.2018 
– 

27.04.2018 

Muş teşti 
39. Viceprimar Mazilu Ionel Berevoeşti 
40. Viceprimar Stan Ion Br dule  
41. Viceprimar Nedelea Petre Corbeni 
42. Viceprimar Dobrin Nicolae Arefu 

CURS PREG TIRE REPREZENTAN I SERVICII DECONCENTRATE ŞI DESCENTRALIZATE ALE 
MINISTERELOR ÎN TERITORIU 

Seria 12 
43. Director  Sorina HONTARU Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

07.05.2018 
– 

11.05.2018 

D.S.P. Argeş 
44. Director Lupu Daniel D.S.V.S.A 

Argeş 
45. Director Vâjan Alexandru G.N.M. – C.J. 

Argeş 
46. Director  Cristiana SURDU A.P.M. Argeş 
47. Director Bogdan 

GORUNESCU 
A.B.A Argeş- 
Vedea 

CURS PREG TIRE PREŞEDIN I, VICEPREŞEDIN I AI CONSILIILOR JUDE ENE ŞI SECRETARI GENERALI 
AI JUDE ELOR 

Seria 13 
48. Preşedinte Constantin Dan 

Manu 
Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

14.05.2018 
– 

18.05.2018 

Consiliul Jude ean 
Argeş 

49. Vicepreşedinte Ion Mînzîn  Consiliul Jude ean 
Argeş 

50. Vicepreşedinte Simona Br tulescu Consiliul Jude ean 
Argeş 

51. Secretar General Ionel Voica Consiliul Jude ean 
Argeş 

CURS PREG TIRE  PRIMARI AI MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR 
Seria 14 

52. Primar Baicea Ion Curs de preg tire cu 
scoatere de la locul de 

munca 

21.05.2018 
– 

25.05.2018 

Costeşti 
53. Primar Panturescu 

Constantin 
Curtea de Argeş 

54. Primar Georgescu Ion Mioveni 
CURS PREG TIRE  VICEPRIMARI AI MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR 

Seria 15 
55. Viceprimar Mihalcea Ion Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

04.06.2018 
– 

08.06.2018 

Ştef neşti 
56. Viceprimar Ene Emilian Topoloveni 

CURS PREG TIRE  SECRETARI AI MUNICIPIILOR ŞI ORAŞELOR 
Seria 16 

57. Secretar Ghinea Nicolae Curs de preg tire cu 
scoatere de la locul de 

11.06.2018 
– 

Câmpulung 
58. Secretar Fintoiu Ilie Mioveni 
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59. Secretar Anghel Maria munca 15.06.2018 Costeşti 
                                 CURS PREG TIRE ŞEFI AI CENTRELOR OPERATIVE DE LA MUNICIPII ŞI ORAŞE 

Seria 17 
60. Şef C.O.A.T Ion Georgeta Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

18.06.2018 
– 

22.06.2018 

Ştef neşti 
61. Şef C.O.A.T Ungureanu Doina Topoloveni 

CURS PREG TIRE  PRIMARI AI COMUNELOR 
Seria 18 

62. Primar Stoican Gheorghe Curs de preg tire cu 
scoatere de la locul de 

munca 

25.06.2018 
– 

29.06.2018 

Arefu 
63. Primar Mateescu Virgil Corbeni 
64. Primar Alecu Evlampie Br dule  
65. Primar Popa Gabriel Albeşti de Argeş 
66. Primar Ciobanu Alexei Cepari 
67. Primar Barbu Nicolae Valea Iaşului 

Seria 19 
68. Primar Z voianu Ion Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

03.09.2018 
– 

07.09.2018 

Domneşti 
69. Primar Ştefan Benonie Aninoasa 
70. Primar Şerban Leonard Vl deşti 
71. Primar Tarb  Nicolae Bughea de Sus 
72. Primar B cioiu Ion Dragoslavele 

Seria 20 
73. Primar Leau Vasile Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

10.09.2018 
– 

14.09.2018 

Boteni 
74. Primar Ciobanu Claudiu Cet eni 
75. Primar Cristescu Alexandru M lureni 
76. Primar Turturic  Victor B lileşti 
77. Primar Şerb noiu Gabriel Stâlpeni 
78. Primar Ciolan Emilian Dârm neşti 

Seria 21 
79. Primar Gheorghe Stancu Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

17.09.2018 
– 

21.09.2018 

Bo eşti 
80. Primar Georgescu Irinel Dobreşti 
81. Primar Sandu Ion Davideşti 
82. Primar Savu Gheorghe i eşti 
83. Primar Voicu Dumitru Miceşti 
84. Primar Rachieru Mihail Budeasa 

Seria 22 
85. Primar Boncea Dragoş Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

24.09.2018 
– 

28.09.2018 

Poienari de Argeş 
86. Primar Purcaru Gheorghe Mor reşti 
87. Primar Dr guşin Dumitru Uda 
88. Primar Gheorghe Tuc  Cocu  
89. Primar Diaconu Dumitru Ciom geşti 

Seria 23 
90. Primar Stancu Gheorghe Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

01.10.2018 
– 

05.10.2018 

Bascov 
91. Primar Ion Dumitrache Poiana Lacului 
92. Primar Dochinoiu Niculae Vedea 
93. Primar Micu Lauren iu S pata 
94. Primar Dr gan Gheorghe Lunca Corbului 
95. Primar Ionescu Gheorghe C lineşti 

Seria 24 
96. Primar Dumitru Ion Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

08.10.2018 
– 

12.10.2018 

Albota 
97. Primar B l şoiu Aurel Rociu 
98. Primar Constantin Alexandru Negraşi 
99. Primar Funie Petre Slobozia 
100. Primar Negu  Claudiu Izvoru 

Seria 25 
101. Primar Stroe Dan Curs de preg tire cu 15.10.2018 Bradu 
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102. Primar Moloiu Ionel scoatere de la locul de 
munca 

– 
19.10.2018 

Hîrseşti 
103. Primar Miu Iulian Ungheni 
104. Primar Radu Doru Suseni 
105. Primar Dumitru Florin Teiu 
106. Primar Roşu Sevastian Stolnici 

 
CURS PREG TIRE  SECRETARI AI COMUNELOR 

Seria 26 
107. Secretar Muşat Valerica Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

22.10.2018 
– 

26.10.2018 

Bârla 
108. Secretar Ciobanu Dorina Miroşi 
109. Secretar P traşcu Anişoara Popeşti 
110. Secretar Ciobanu Adina Buzoieşti 
111. Secretar Zamfira Elena  Rociu 
112. Secretar Simescu Georgeta Negraşi 

Seria 27 
113. Secretar Ton Daniel Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

29.10.2018 
– 

02.11.2018 

Oarja 
114. Secretar Chiran Eleonora Bradu 
115. Secretar Paraschiv Elena Albota 
116. Secretar Delczeg Cristina S pata 
117. Secretar P tru Angela Poiana Lacului 
118. Secretar Dic  Elena 

Roxana 
B bana 

119. Secretar Diculescu 
Lauren ia 

Bascov 

Seria 28 
120. Secretar Badea Marius Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

05.11.2018 
– 

09.11.2018 

Leordeni 
121. Secretar Hepene  Gabriel Hîrtieşti 
122. Secretar Dan Sergiu Dobreşti 
123. Secretar C linescu Aretia Davideşti 
124. Secretar Dinculescu Florin Stâlpeni 
125. Secretar Ilinca Gabriela B lileşti 
126. Secretar Osain Andreea Ciom geşti 

Seria 29 
127. Secretar Buduruş Gabriel Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

12.11.2018 
– 

16.11.2018 

Budeasa 
128. Secretar Dulam  Iulian Miceşti 
129. Secretar Buciu Alisa M lureni 
130. Secretar R doiu Ion Dragoslavele 
131. Secretar Simion Ramona Bughea de Sus 
132. Secretar Vl duc  C t lin Berevoeşti 
133. Secretar Mitu Ion Domneşti 

Seria 30 
134. Secretar David Maria Curs de preg tire cu 

scoatere de la locul de 
munca 

19.11.2018 
– 

23.11.2018 

Muş teşti 
135. Secretar Panaitescu 

Cristinel 
Br dule  

136. Secretar V caru Ioana Corbeni 
137. Secretar Buzoiu Robert Arefu 
138. Secretar Barbu Emilian S l trucu 
139. Secretar Duca Elena Cepari 
140. Secretar Tava Filofteia Tigveni 

 
 

 PLANIFICAREA SERIILOR DE PREG TIRE 
 a prefec ilor, subprefec ilor şi a inspectorilor guvernamentali în cadrul Centrului Na ional de 

Perfec ionare a Preg tirii pentru Managementul Situa iilor de Urgen   
în anul 2018 
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Denumirea cursului 
Grupa de 
preg tire 

Categoria de 
personal 

Seria de preg tire Observa ii 

Curs de preg tire pentru 
înal i func ionari publici Grupa I 

Prefec i  16-20.04.2018 
 

Subprefec i 
şi 

inspectori 
guvernamentali 

14-18.05.2018  

 

 
 

 
C – Organizate de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Argeş 

 
Nr.  
Crt 

Func ia Nr. 
pers. 

Forme de preg tire Perioada  Localitatea 

1. Preşedin ii C.L.S.U. 102 Instructaj de preg tire, anual  
(4 ore)  

Iunie Piteşti 

 
2. 

Conduc torii operatorilor 
economici surs  de risc 

15 O convocare de preg tire,anual  
(6 ore) 

Martie Piteşti 

3. Conduc torii/directorii 
Institu iilor de înv mânt 

200 O instruire, anual ( 4-6 ore) 
Septembrie Piteşti 

4. Şefii S.V.S.U 102  
O convocare de preg tire, 
semestriala 
(6 ore) 

Februarie 
Septembrie 

 
Piteşti 5.  Şefii S.P.S.U. 35 

6. Şefi servicii urbanism de la 
localit i 

7 Instructaj anual (4 ore) 
Mai Piteşti 

7. Şefii centrelor de colectat fier 
vechi 

23 Instructaj anual (4 ore) 
Iulie Piteşti 

8. Reprezentan ii cultelor 10 Instructaj (4 ore) Mai Piteşti 
9. Arhitec i, proiectan i, 

verificatori de proiecte 
8 Instructaj anual (4 ore) 

Mai Piteşti 

10. Furnizori autoriza i care 
organizeaz  programe de 
formare profesional  în 
ocupa ii din domeniul 
reglementat de IGSU 

4 Instructaj anual (4 ore) 

Octombrie Piteşti 

11. Personalul responsabil în 
domeniul situa iilor de 
urgen  din Direc ia Silvic  – 
Romsilva 

8 Instructaj anual (4 ore) 

Iunie Piteşti 

12. Reprezentan ii obiectivelor 
clasificate SEVESO 

8 Instructaj anual (4 ore) 
Martie Piteşti 

13. Reprezentan ii operatorilor 
economici care transport  
deşeuri periculoase şi 
nepericuloase  

30 Instructaj anual (4 ore) 

Noiembrie Piteşti 

14. Persoanele private de 
libertate din Penitenciarul 
Colibaşi si Spitalul 
Penitenciar Mioveni 

200 Instructaj de preg tire, 
semestrial 
( 2-3 ore) 

Iunie 
Noiembrie 

Mioveni 
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VI.2. Eviden a furnizorilor autoriza i potrivit legii,  
care organizeaz  programe de formare profesional   

în ocupa ii din domeniul reglementat de IGSU 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire furnizor Ocupa ie 

Tip program 
(cf. art. 5 alin. 
2 din OG nr. 

129/2000rep.) 

Perioada 
desf şur rii 
programului 

Activit i desf şurate de personalul 
serviciilor profesioniste pentru 

situa ii de urgen  

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
R&D PRO-

CONSULT M.T. 
Piteşti 

Cadru 
tehnic în 
domeniul 

PSI 

Perfec ionare 2018-2022 
- 
 

- - 

Servant 
 

Ini iere 2014-2018 
- 
 

- - 

2. ATVA SRL Piteşti 

Cadru 
tehnic în 
domeniul 

PSI 

Specializare 2015-2019 - - - 

Servant 
 

Ini iere 2015-2019 
- 
 

- - 

 
 

Tabel nominal cu operatorii economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operator economic Obs 

1.  S.C. ETA GAS SRL Bucureşti - Punct de lucru Stolnici  
2.  I.C.N. Piteşti (Mioveni)  
3.  F.C.N. Piteşti (Mioveni)  
4.  S.C. Automobile Dacia SA Mioveni  
5.  S.C. Componente Auto Topoloveni  
6.  S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung Muscel  
7.  SC Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş  
8.  SC INDCARF SA Piteşti  
9.  SC OMV PETROM S.A. - ASSET III - MUNTENIA VEST Piteşti   
10.  S.C. OMV PETROM S.A. ASSET 6 MUNTENIA CENTRAL – Târgovişte   
11.  SC DISTRIGAZ SUD S.A. din Piteşti  
12.  S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - Exploatarea Teritorial  Craiova*  
13.  SC CEZ ROMÂNIA S.A. - Sucursala Piteşti  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjADahUKEwjLoZT5y8LIAhUrlXIKHdvyC-8&url=http%3A%2F%2Fwww.listafirme.ro%2Fdistrigaz-sud-sa-13139141%2F&usg=AFQjCNHz62DPlZHony5k0ItRtkpgmhyVjA
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14.  S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Piteşti (52 centrale de cartier)  
15.  SC ENVISAN NV BELGIA- Sucursala Piteşti - Punct de lucru Oarja  
16.  SC Global Eco Center SRL Iaşi - Punct de lucru Câmpulung Muscel 

(platforma Landmark) 
 

17.  SC ECO VALOR - Valea Mare Prav   
18.  S.C. Butan Sind Peco 2008 SRL  
19.  S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMANIA SRL Piteşti  
20.  S.C. COMEFIN Costeşti  
21.  S.C. STEINEL ELECTRONIC SRL Curtea de Argeş   
22.  S.C. NOBEL AUTOMOTIVE SRL Câmpulung Muscel  
23.  S.C. SANDCOM OIL 2007 SRL Câmpulung Muscel  
24.  S.C. Fuchs Condimente RO Curtea de Argeş  
25.  S.C. Fontana Pietro România SRL Câmpulung Muscel  
26.  S.C. LEAR CORPORATION ROMANIA SRL Piteşti  
27.  S.C. LEAR CORPORATION ROMANIA SRL Câmpulung Muscel  
28.  S.C. HAULOTTE ARGES SRL i eşti  
29.  S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeş  
30.  S.C. ANA IMEP SA Piteşti  
31.  S.C. LEONI WIRING Systems SRL Piteşti  
32.  S.C. AP  CANAL 2000 S.A. – U.A.B. BUDEASA  
33.  SC OMV PETROM S.A – P.l. Arpechim Bradu  
34.  SC OMV PETROM S.A – P.l. Terminal Bradu  
35.  S.C. OLTCHIM S.A. – Divizia Petrochimic  Bradu  
36.  S.C. CONPET S.A Poiana Lacului  
37.  S.C. MARTUR AUTOMOTIVE Oarja  
38.  S.C. ADIENT AUTOMOTIVE – p.l. Poiana Lacului  
39.  S.C. MAXAM S.R.L. Bucureşti – p.l. Valea Mare Prav   
40.  S.C. RAGAS S.R.L. Schitu Goleşti  
41.  S.C. EXTENSIV S.A. Topoloveni  
42.  S.C. AGRICOVER – p.l. C ld raru  
43.  S.C. SUBANSAMBLE AUTO Piteşti  
44.  S.C. HIDROELECTRICA S.A. Curtea de Argeş  
45.  ADMINISTRA IA BAZINAL  DE AP  ARGEŞ-VEDEA Piteşti  

 
 
 
 

Capitolul VII - Temele obligatorii privind preg tirea serviciilor 
                           publice voluntare şi serviciilor private pentru situa ii de urgen  
 
Tema 1 No iuni despre protec ia civil  
  Ex. 1 Scurt istoric al protec iei civile 
  Ex. 2 Unele considera ii privind necesitatea protec iei civile 
  Ex. 3 Rolul şi locul protec iei civile în cadrul sistemului securit ii na ionale 
  Ex. 4 Organizarea Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen  
  Ex. 5 Obliga iile şi drepturile cet enilor pe linie de protec ie civil  
 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwig-tbS3sLIAhXE_XIKHetZA9w&url=http%3A%2F%2Fwww.fuchs-condimente.ro%2F&usg=AFQjCNG6y-bbbCF7ToVDHXz_ybHNc3GeJQ
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Tema 2 Primul ajutor şi ajutorul sanitar 
  Ex. 1 M suri generale 
  Ex. 2 Tehnica aplic rii pansamentului 
  Ex. 3 Respira ia artificial  
 
Tema 3 Primul ajutor în caz de r niri 
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Primul ajutor în caz de r niri 
 
Tema 4 Primul ajutor în caz de hemoragii 
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Hemoragii externe 
  Ex. 3 Hemoragii interne 
 

Tema 5 Primul ajutor în caz de fracturi şi luxa ii 
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Imobilizarea fracturilor membrelor 
  Ex. 3 Imobilizarea fracturilor diferite 
  Ex. 4 Transportul r ni ilor în caz de fractur  
 

Tema 6 Primul ajutor în caz de arsur , electrocut ri, înec, deger turi 
  Ex. 1 Primul ajutor în caz de arsuri şi insola ie 
  Ex. 2 Primul ajutor în caz de electrocut ri 
  Ex. 3 Primul ajutor în caz de înec 
  Ex. 4 Primul ajutor în caz de deger turi 
 

Tema 7 Primul ajutor în caz de intoxica ie şi contaminare 
  Ex. 1 Primul ajutor în caz de intoxica ii 
   Ex. 2 Primul ajutor în caz de contaminare 
 

Tema 8 Transportul r ni ilor şi contamina ilor 
   Ex. 1 Transportul cu brancarda (targa) 
   Ex. 2 Transportul cu mijloace improvizate 
 

Tema 9 No iuni despre dezastre 
  Ex. 1 No iuni generale, clasificare 
  Ex. 2 Calamit i naturale (descriere) 
  Ex. 3 Catastrofe (descriere) 
 
Tema 10 Reguli de comportare şi m suri de protec ie în caz de dezastre 
  Ex. 1 No iuni generale de comportare şi de protec ie în caz de dezastre 
  Ex. 2 Reguli de comportare şi de protec ie în caz de calamitate 
  Ex. 3 Reguli de comportare şi de protec ie în caz de catastrofe 
 

Tema 11 Protec ia popula iei şi bunurilor materiale prin evacuare 
  Ex. 1 Principii generale 
  Ex. 2 Principiile evacu rii 
  Ex. 3 Conducerea evacu rii 
  Ex. 4 Planificarea şi organizarea evacu rii 
  Ex. 5 Asigurarea ac iunilor de evacuare 
 

Tema 12 Înştiin area şi alarmarea popula iei 
  Ex. 1 Principii generale despre înştiin are şi alarmare 
  Ex. 2 Mijloace de înştiin are şi alarmare 
  Ex. 3 Semnale de alarm  
 

Tema 13 M suri şi reguli de comportare la recep ionarea semnalelor de alarmare 
  Ex. 1 M suri şi reguli de comportare la alarm  aerian  
  Ex. 2 M suri şi reguli de comportare la alarm  chimic , alarm  la calamitate 
  Ex. 3 M suri şi reguli de comportare la încetarea alarmei aeriene 
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Tema 14 Arma nuclear  
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Tipuri de arme nucleare 
  Ex. 3 Mijloace de întrebuin are a armei nucleare 
  Ex. 4 Felul exploziilor nucleare 
  Ex. 5 Factorii distructivi ai exploziilor nucleare 
  Ex. 6 Protec ia împotriva armei nucleare 
 

Tema 15 Arma biologic  
 Ex. 1 Generalit i 
 Ex. 2 Mijloace şi procedee de r spândire a agen ilor patogeni 
 Ex. 3 Indicii de recunoaştere a armei biologice 
 Ex. 4 C ile de p trundere în organism şi transmiterea agen ilor patogeni 
 Ex. 5 Caracteristicile armei biologice 
 Ex. 6 Protec ia împotriva armei biologice 
 

Tema 16 Arma chimic  
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Mijloace de atac cu arme chimice 
  Ex. 3 Indicii de recunoaştere a atacului cu arma chimic  
  Ex. 4 Principalele substan e toxice de lupt  
  Ex. 5 Caracteristicile raioanelor contaminate cu substan e toxice de lupt  
  Ex. 6 M surile de protec ie împotriva armei chimice 
 

Tema 17 Decontaminarea 
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Decontaminarea radioactiv  
  Ex. 3 Decontaminarea biologic  
  Ex. 4 Decontaminarea chimic  
 

Tema 18 No iuni despre armele conven ionale 
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Substan ele explozive obişnuite şi muni iile folosite 
  Ex. 3 Substan ele şi amestecurile incendiare 
 

Tema 19 Mijloacele de protec ie individual  
   Ex. 1 Mijloace de protec ie individual  pentru prevenirea contamin rii 
   Ex. 2 Mijloace de protec ie individual  pentru combaterea contamin rii 
Tema 20 Mijloace de protec ie colectiv  
  Ex. 1 Generalit i 

 Ex. 2 Ad posturile de protec ie civil  
 

Tema 21  No iuni despre ob inerea şi întrebuin area armelor care urm resc numai 
   scoaterea din lupt  a for ei vii 
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 No iuni privind armele curate şi armele murdare 
 
Tema 22 Managementul situa iilor de urgen  
  Ex. 1 Generalit i 
  Ex. 2 Dezastre naturale şi tehnologice specifice 
  Ex. 3 Identificarea şi evaluarea zonelor de risc 
  Ex. 4 Con inutul planurilor de management 
 

Tema 23 Activitatea componentelor Sistemului Na ional de Management al Situa iilor 
  de Urgen  pentru managementul şi gestionarea situa iilor de urgen  

Ex. 1 Generalit i 
Ex. 2 Documente ce se întocmesc 
Ex. 3 Fluxul informa ional   
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Tema 24          Ex. 1 Stingerea incendiilor pe vânt puternic; 
                        Ex. 2 Metodologia controlului de prevenire a incendiilor la gospod riile popula iei 
                        Ex. 3 Documentele de organizare şi func ionare a serviciu de urgen  voluntar. 
 

 Tema 25        Ex. 1 Stingerea incendiilor la construc ii cu pod; 
                        Ex. 2 Exploatarea aparatelor de înc lzire ce utilizeaz  pentru func ionare gaze lichefiate;                
                       Ex. 3 Documente operative ale serviciilor de urgen  voluntare;    
                  
Tema 26        Ex. 1 Stingerea incendiilor la subsoluri; 
                       Ex. 2 Fumatul si folosirea focului deschis; 
                       Ex. 3 Stingerea incendiilor pe timp de noapte; 
 

Tema 27         Ex. 1 Stingerea incendiilor la lanurile de cereale si depozite de furaje; 
                       Ex. 2 Sting torul portativ cu pulbere ( prezentare,modul de func ionare,clase de incendii 
                        la care se utilizeaz ). 
                      
Tema 28        Ex. 1 Stingerea incendiilor în condi iile lipsei de ap ; 
                       Ex. 2 Prevenirea incendiilor la exploatarea instala iilor electrice;  
                      
Tema 29        Ex. 1 Modul de ac iune pentru salvarea animalelor în caz de incendiu; 
                      Ex. 2 Stingerea incendiilor la magazii si depozite de cereale 
 

Tema 30       Ex. 1 Masuri de p.s.i. la executarea lucr rilor de sudura (electric  şi autogen); 
                     Ex. 2 Tipuri de sting toare ( prezentare, modul de func ionare şi clase de incendiu la care 
                     se utilizeaz  ) ; 
                     
Tema 31      Ex. 1 Realizarea dispozitivelor de stingere (pentru SPPC ce au in dotare autospeciale de 
                     stins incendii); 
                     Ex. 2 Salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor; 
 

Tema 32      Ex. 1 Masuri de p.s.i. la exploatarea cazanelor de fabricat rachiu; 
                     Ex. 2 Actele de autoritate specifice activit ii de ap rare împotriva incendiilor la unit ile 
                     administrativ teritoriale;  
                     Ex. 3 Stingerea incendiilor pe timp de iarna; 
 
 NOT : Planificarea temelor de preg tire se executa conform modelului anexat 
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 CONSILIUL  LOCAL  AL  LOCALITATII     MODEL      

 _____________________________           

                                APROB                                                                                                            PROGRAMUL  DE  PREGATIRE  PROFESIONALA                                                                      

              PRIMARUL  LOCALITATII                                                                     A  MEMBRILOR  SERVICIULUI  VOLUNTAR/PRIVAT  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA 

                CONDUC TOR OBIECTIV                                                                                                        AL  LOCALITATII / SC ______________________ 

PE  ANUL  2017 

Nr. Categoria de personal 
LUNA  /  TEMA, EXERCITIUL 

crt. (compartiment, grupa, echipa, echipaj) 
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Compartiment (specialişti) pentru prevenire T1 Ex 4 T24 Ex 1,2 T22 Ex 1 T22 Ex 1 
T23 Ex 1, 
2 T23 Ex 3 T10 Ex 2 T10 Ex 2 T29 Ex 1 T28 Ex 2 T30 Ex 2 T32 Ex 2 

T2 Ex 3 T22 Ex 1,  T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

2 
Grupa/echipaj de intervenţie pentru stingerea 
incendiilor cu apa si spuma 

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T26 Ex 1, 3 T24 Ex 1 T22 Ex 2 T25 Ex 1, 2 T27 Ex 1, 3 T31 Ex 1 T28 Ex 1 T29 Ex 2 
T32 Ex 1, 
3 T31 Ex 2 

T2 Ex 3 T24 Ex 1,2 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

3 Grupa/echipaj de salvare si prim-ajutor 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T3 Ex 2 T2 Ex 2 T2 Ex 3 T4 Ex 1, 2 T4 Ex 3 T5 Ex 1 T5 Ex 2 T5 Ex 3 T7 Ex 1 T7 Ex 1 

T2 Ex 3 T3 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

4 Grupa/echipaj de suport logistic la intervenţie 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T8 Ex 2 T18 Ex 1 T8 Ex 1 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T5 Ex 2 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21 

T2 Ex 3 T5 Ex 4 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

5 Grupa/echipaj de cercetare-căutare 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

6 
Grupa/echipaj de intervenţie la inundaţie si/sau 
înec 

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

7 
Grupa/echipaj de decontaminare si protecţie 
CBRN 

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

8 Echipa de transmisiuni, alarmare 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T11 Ex 2 T11 Ex 3 T11 Ex 4 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T11 Ex 5 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

9 Echipa de evacuare 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T11 Ex 2 T11 Ex 3 T11 Ex 4 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T11 Ex 5 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

10 Echipa de deblocare, salvare 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

11 Echipa sanitar veterinara 
T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1 

T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20 

 NOTA: - echipa de cercetare/c utare va parcurge tematica de la grupa/echipaj de cercetare c utare         

            - echipa de protecţie CBRN va parcurge tematica de la grupa/echipaj de decontaminare si protecţie CBRN        

 INTOCMIT             

 SEF  SERVICIU             
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CAPITOLUL - VIII. Eviden a şi evaluarea preg tirii 
     
 
        În anul 2018 la stabilirea bugetelor de timp alocate preg tirii, lunile ianuarie, februarie şi 
decembrie sunt prev zute pentru finalizarea documentelor de planificare şi evaluare, respectiv 
pentru organizarea urm torului an de preg tire.   
        Pentru organizarea eficient  a sistemului de preg tire în domeniu, Comitetele Locale pentru 
Situa ii de Urgen  desf şoar  urm toarele activit i: 

a) înainteaz  la Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  în maxim 20 zile 
calendaristice de la emiterea ordinului prefectului, adresa cu privire la aprobarea de c tre 
conduc torul institu iei a Planului de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  în anul 
2018 (extr gându-şi din Planul de preg tire la nivel jude , activit ile şi domeniile de 
preg tire acolo unde se reg sesc); 

b) transmit structurilor din domeniul de responsabilitate (institu ii publice, operatori 
economici, etc.) preciz ri privind modul de elaborare a documentelor de planificare, 
organizare şi eviden ; 

c) organizeaz  şi conduc activit ile de preg tire din zona de responsabilitate; 
d) avizeaz  planurile de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  la nivelul institu iilor 

publice şi operatorilor economici din subordinea Consiliului Local; 
e) întocmesc şi actualizeaz  documentele de planificare, organizare şi conducere a 

activit ilor care reglementeaz  domeniul situa iilor de urgen ; 
f) sprijin , îndrum , controleaz  şi evalueaz  prin personalul de specialitate desf şurarea 

activit ilor de preg tire la nivel local; 
g) prev d în bugetele proprii fondurile necesare desf şur rii activit ii de preg tire a 

personalului propriu desemnat ( conform capitolelor V şi VI).   
           Eviden a particip rii şi a rezultatelor ob inute se ine la nivelul fiec rei structuri, unde s-a 
organizat preg tirea, de c tre personalul desemnat s  gestioneze documenta ia necesar    ( CLSU, 
institu ii publice , operatori economici ). 
 Evaluarea programelor de preg tire se realizeaz  permanent prin analiza modului de 
organizare şi desf şurare a activit ilor şi a rezultatelor ob inute de c tre fiecare structura care 
organizeaz  preg tirea. Evaluarea preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  se analizeaz  de c tre 
fiecare structur  în parte, sub form  de analiz  a preg tirii, în şedin ele comitetelor pentru situa ii 
de urgen . 

Raportul de evaluare a preg tirii cuprinde: baza legal  a desf şur rii activit ii de preg tire; 
obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;  gradul de îndeplinire a planului de 
preg tire; organizarea şi desf şurarea exerci iilor, interven iilor reale; calificativele ob inute şi 
m sura în care s-a asigurat dezvoltarea competen elor profesionale; organizarea şi nivelul de 
înzestrare ale serviciilor de urgen ; gradul de asigurare a bazei materiale; neajunsuri constatate şi 
greut i întâmpinate; concluzii şi propuneri pentru îmbun t irea activit ii. 
           Comitetele pentru situa ii de urgen  înainteaz  pân  la data de 5 decembrie 2018 la 
Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  „Cpt. Puic  Nicolae” al jude ului Argeş rapoartele 
de evaluare anual  a preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  la nivelul localit ii. 
 

 
CAPITOLUL - IX. Asigurarea logistic  şi financiar  

 
    Conform art. 13 lit. f,g şi h din Legea 307/2006, capitolului VIII art. 64 si Legea 481/2004 
republicat , capitolul IV, art.30 - 34 din Ordonan a de urgen  21/2004, autorit ile administra iei 
publice locale, institu iile publice şi operatorii economici au obliga ia s  planifice şi s  realizeze 
asigurarea material  şi financiar  potrivit legii, conform modelului : 
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I. Tematica orientativ , obiective didactice şi modalit i de realizare a acestora pentru  

înv mânt preşcolar 
 
1. Efectele focului: 

 s  în eleag  efectele distructive ale fl c rilor şi fumului asupra organismului; 
 familiarizarea copiilor cu efectele pozitive (benefice) ale utiliz rilor focului. 

2. Sursele de aprindere: 
 s  identifice sursele de aprindere cu care vine în contact. 
 s  nu foloseasc  sursele de aprindere a focului în gospod rie. 

3. Urm rile incendiului: 
 s  cunoasc  urm rile incendiilor asupra s n t ii oamenilor şi asupra naturii vii. 
 s  în eleag  necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului 

înconjur tor. 
4. Ce facem în caz de incendiu? 

 s  în eleag  necesitatea evacu rii dintr-o cl dire incendiat . 
 s  ştie c  trebuie s  anun e adul ii în caz de incendiu. 

5. Dezastre naturale 
 si identifice principalele dezastre care afecteaz  comunitatea locali (inunda iile; fenomene meteo 
periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunec ri de teren; 
incendii; muni ii neexplodate).  

6. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
 s  descrie şi s  analizeze modific rile suferite de mediul înconjur tor ca urmare a interven iei 

umane; 
 s  aplice modalit ile de interven ie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

7. Cum ac ionam în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anun area adul ilor despre 
o situa ie de urgen ; folosirea apelului de urgent  112 

 s  cunoasc  modul de utilizare al apelului de urgent  112. 
8. Cum ac ion m în caz de dezastru: igiena individual  şi colectivi dup  dezastru 

 s  cunoasc  necesitatea şi si utilizeze mijloacele de igien  individuali şi colectiv . 
9. Cum ac ion m în cazul situa iilor de urgen : muni iile neexplodate 

 s  cunoasc  modul de comportare în cazul descoperirii muni iilor neexplodate. 
10. Cum ac ion m în caz de dezastru (înainte, pe timpul, dup ): inunda ii, cutremur, alunec ri de teren, 
polu ri accidentale: 

 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 
11. Preg tirea rucsacului pentru situa ii de urgent  

 s  cunoasc  ce trebuie s  con in  rucsacul pentru situa ii de urgen . 
Modalit i de realizare: 
 Lectur  dup  imagini: „Incendiul” şi  „Copii neascult tori” 
 Povestire. 
 Convorbire: „De ce nu trebuie s  ne juc m cu focul” şi  „S   nu ne juc m cu chibriturile”. 
 Joc de crea ie cu subiect din via a cotidian : „De-a pompierii”. 
 Vizit  la Muzeul Na ional al Pompierilor/Sediile Inspectoratelor pentru Situa ii de Urgen  

jude ene / mun. Bucureşti /  Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situa ii de Urgen . 
 Convorbire cu specialiştii: „Cum s  prevenim apari ia incendiilor”. 
 Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor.: 

a) „Fereşte-te de foc!” 
b) „Cine ştie câştig ” 
c) „Micii pompieri” 
d) „Ştim s  prevenim un incendiu ?” 

 Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?” şi  „Cum ne comport m în timpul apari iei unui 
incendiu”. 

 C r i de colorat; desene tematice. 
 Proiec ii de filme educative. 
 Consultare site www.sanseinplus.ro , www.igsu.ro – pagina copiilor, www.informarepreventiva.ro  

http://www.sanseinplus.ro/
http://www.igsu.ro/
http://www.informarepreventiva.ro/
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II. Tematica orientativ , obiective didactice şi modalit i de realizare a acestora pentru  

înv mânt primar 
 
1. Efectele focului: 

 s  cunoasc  efectele benefice ale utiliz rii focului; 
 s  sesizeze urm rile incendiilor. 

2. Sursele de aprindere: 
 s  identifice sursele de aprindere cu care vine în contact; 
 s  înve e s  utilizeze corect sursele de aprindere din gospod rie 

3.Care sunt urm rile unui incendiu? 
 s  cunoasc  urm rile incendiilor asupra vie ii şi s n t ii oamenilor şi asupra naturii vii; 
 s  în eleag  necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediul 

înconjur tor. 
4. Necesitatea asigur rii prevenirii incendiilor 

 s -şi dezvolte responsabilitatea  pentru asigurarea vie ii şi s n t ii proprii şi a celor din jur; 
 s  cunoasc  no iuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospod rie. 

5. Ce face în caz de incendiu? 
 s  în eleag  necesitatea evacu rii dintr-o cl dire incendiat ; 
 s  ştie c  trebuie s  anun e adul ii în caz de incendiu şi s  le cear  ajutorul. 

6. Cum poate fi prevenit un incendiu? 
 s  recunoasc  sursele poten iale şi împrejur rile favorizante care pot declanşa un incendiu; 
 s  manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere. 

7. Cum poate fi stins un incendiu? 
 s  cunoasc  cu ce  se poate stinge un început de incendiu; 
 s  în eleag  c  trebuie s  cear  ajutorul adul ilor pentru stingerea oric rui început de incendiu. 

8 Ce ştim despre dezastre: 
 s  identifice principalele tipuri de dezastre 
 s  identifice evenimentele atipice care pot produce situa ii de urgen ; 

9. No iuni generale despre dezastre; 
 s  identifice corect principalele tipuri de riscuri  
 s  cunoasc  cauzele şi s  recunoasc  formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activit ii umane 
10. Dezastre naturale 

 s  manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situa ii de urgen  
11. Dezastre datorate activit ii umane 

 s  sesizeze coresponden a dintre activitatea uman  şi dezastre 
12. Dezastrele din România 

 s  identifice şi s  localizeze principalele dezastre care afecteaz  teritoriul na ional şi comunitatea 
local  (inunda iile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele tehnologice; alunec ri de teren; incendii; muni ii neexplodate) 

13. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
 s  descrie şi s  analizeze modific rile suferite de mediul înconjur tor ca urmare a interven iei 

umane 
 s  aplice modalit ile de interven ie şi de ocrotire a mediului ambiant 

14. Cum ac ion m în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anun area adul ilor despre 
o situa ie de urgen ; folosirea apelului de urgen  112  

 s  cunoasc  modul de utilizare al apelului de urgen  112; 
15. Cum ac ion m în caz de dezastru: igiena individual  şi colectiv  dup  dezastru 

 s  cunoasc  necesitatea şi s  utilizeze mijloacele de igien  individual  şi colectiv  
16. Cum ac ion m în cazul unei situa ii de urgen : muni iile neexplodate 

 s  cunoasc  modul de comportare în cazul descoperirii muni iilor neexplodate 
17. Cum ac ion m în caz de dezastru (înainte, pe timpul, dup ): inunda ii, cutremur, alunec ri de teren, 
polu ri accidentale: 

 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 
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 s  cunoasc  şi s  aplice regulile privind limitarea şi înl turarea efectelor dezastrelor 
18. Preg tirea rucsacului pentru situa ii de urgent  

 s  cunoasc  ce trebuie s  con in  rucsacul pentru situa ii de urgen . 
 

Modalit i de realizare: 
 Lectur  dup  imagini: „Incendiul” şi  „Copii neascult tori” 
 Convorbire: „P ania lui Gigel”. 
 Povestire: „Focul” şi „ Incendiul”. 
 Convorbire: „De ce nu trebuie s  ne juc m cu focul” şi  „S   nu ne juc m cu chibriturile”. 
 Joc de crea ie cu subiect din via a cotidian : „De-a pompierii”. 
 Vizit  la Muzeul Na ional al Pompierilor/Sediile Inspectoratelor pentru Situa ii de Urgen  jude ene 

/ mun. Bucureşti /  Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situa ii de Urgen . 
 Convorbire cu specialiştii: „Cum s  prevenim apari ia incendiilor”. 
 Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor.: 

a) „Fereşte-te de foc!” 
b) „Cine ştie câştig ” 
c) „Micii pompieri” 
d) „Ştim s  prevenim un incendiu ?”  

 Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?” şi  „Cum ne comport m în timpul apari iei unui 
incendiu”. 

 C r i de colorat; desene tematice , proiec ii de filme educative. 
 Consultare site www.sanseinplus.ro,www.igsu.ro – pagina copiilor, www.informarepreventiva.ro 

 
III.  Tematica orientativ , obiective didactice şi modalit i de realizare a acestora pentru  

înv mânt secundar (gimnaziu) 
 

1. Focul – prieten şi duşman: 
 s  cunoasc  rolul focului în via a omului; 
 s  în eleag  efectele utiliz rii incorecte a focului. 

2. Sursele de incendiu: 
 s  în eleag  mecanismul producerii incendiilor; 
 s  fie capabil s  identifice sursele de incendiu; 
 s  cunoasc  regulile de prevenire a incendiilor în locuin . 

3.Comportarea în caz de incendiu: 
 s  poat  face evaluarea real  a pericolului în cazul producerii unui incendiu; 
 s  ştie cum se anun  incendiul la num rul unic de urgen  112; 
 s  identifice posibilit ile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu. 

4. Stingerea incendiilor: 
 s  în eleag  mecanismul stingerii focului; 
 s  ştie s  foloseasc  principalele substan e sting toare şi mijloace utilizate în lupta împotriva 

incendiilor. 
5. Primul ajutor în caz de incendiu: 

 s  ştie care sunt urm rile incendiilor asupra vie ii şi s n t ii; 
 s  poat  acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxica iilor. 

6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospod rie: 
 s  st pâneasc  regulile preventive la utilizarea mijloacelor de înc lzire şi de preg tire a hranei, 

echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospod rie. 
7. Protec ia mediului înconjur tor împotriva incendiilor: 

 s  conştientizeze consecin ele incendiilor asupra mediului înconjur tor; 
 s  cunoasc  principalele reguli preventive în drume ii şi excursii. 

8. Vreau s  ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen : 
 s -şi completeze cunoştin ele cu informa ii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din cadrul 

serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen ; 
 s  recunoasc  importan a social  a activit ii de interven ii în situa ii de urgen . 

9. Ce ştim despre dezastre: 

http://www.sanseinplus.ro/
http://www.igsu.ro/
http://www.informarepreventiva.ro/
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 s  cunoasc  no iunea de dezastru, s  identifice principalele tipuri de dezastre; 
 s  recunoasc  principalele cauze de producere a acestora şi formele de manifestare a dezastrelor 

naturale şi a celor datorate activit ii umane; 
10. Dezastrele din România 

 s  identifice şi s  localizeze principalele dezastre care afecteaz  teritoriul na ional şi comunitatea 
local  (inunda iile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele tehnologice; alunec ri de teren; incendii; muni ii neexplodate) 

11. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
 s  descrie şi s  analizeze modific rile suferite de mediul înconjur tor ca urmare a interven iei 

umane; 
 s  aplice modalit ile de interven ie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

12. Cum ac ion m în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anun area adul ilor despre 
o situa ie de urgen ; folosirea apelului de urgen  112  

 s  cunoasc  sistemul de înştiin are, avertizare şi alarmare a popula iei şi s  ac ioneze conform 
specificului acestuia; 

 s  cunoasc  modul de utilizare al apelului de urgen  112; 
13. Cum ac ion m în caz de dezastru: protejarea individual  şi colectiv  

 s  cunoasc  şi s  foloseasc  mijloacele de protec ie individual ; 
 s  cunoasc  şi s  foloseasc  mijloacele de protec ie colectiv . 

14. Cum ac ion m în caz de dezastru: ad postirea şi evacuarea 
 s  identifice elementele de baz  privind organizarea şi desf şurarea ad postirii şi evacu rii în 

diferite situa ii de urgen . 
15. Cum ac ion m în caz de dezastru:  

 s  cunoasc  şi s  acorde primul ajutor în diferite situa ii de urgen . 
16. Cum ac ion m în caz de dezastru: igiena individual  şi colectiv  dup  dezastru 

 s  cunoasc  necesitatea şi s  utilizeze mijloacele de igien  individual  şi colectiv  
17. Cum ac ion m în cazul unei situa ii de urgen : muni iile neexplodate 

 s  cunoasc  modul de comportare în cazul descoperirii muni iilor neexplodate 
18 Cum ac ion m în caz de dezastru (înainte, pe timpul, dup ): inunda ii, cutremur, alunec ri de teren, 
polu ri accidentale, atacuri teroriste: 

 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile privind limitarea şi înl turarea efectelor dezastrelor. 

19. Obliga iile şi drepturile cet enilor în situa ii de urgen  
 s  cunoasc  obliga iile şi drepturile ce decurg din reglement rile din domeniul situa iilor de urgen ; 
 s -şi dezvolte st pânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situa ii de urgen . 

20. Planul local de ac iune privind inunda iile şi alunec rile de teren 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

21. Planul local de ac iune privind protec ia antiseismic  
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

22. Planul local de ac iune privind radioactivitatea 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

23 Planul local de ac iune privind substan ele periculoase de inute de operatorii economici 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune. 

 
IV.  Tematica orientativ , obiective didactice şi modalit i de realizare a acestora pentru 

înv mânt liceal (colegiu) 
 
1. Vreau s  ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen : 

 s -şi completeze cunoştin ele cu informa ii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din cadrul 
serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen ; 

 s  recunoasc  importan a social  a activit ii de interven ii în situa ii de urgen . 
2. Ce ştim despre dezastre: 

 s  identifice principalele tipuri de dezastre 
 s  identifice evenimentele atipice care pot produce situa ii de urgen ; 

3. No iuni generale despre dezastre; 
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 s  identifice corect principalele tipuri de riscuri;  
 s  cunoasc  cauzele şi s  recunoasc  formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activit ii umane. 
4. Dezastre naturale 

 s  manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situa ii de urgen  
5. Dezastre datorate activit ii umane 

 s  sesizeze coresponden a dintre activitatea uman  şi dezastre 
6. Dezastrele din România 

 s  identifice şi s  localizeze principalele dezastre care afecteaz  teritoriul na ional şi comunitatea 
local  (inunda iile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele tehnologice; alunec ri de teren; incendii; muni ii neexplodate). 

7. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
 s  descrie şi s  analizeze modific rile suferite de mediul înconjur tor ca urmare a interven iei 

umane; 
 s  aplice modalit ile de interven ie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

8. Cum ac ion m în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anun area adul ilor despre 
o situa ie de urgen ; folosirea apelului de urgen  112  

 s  cunoasc  sistemul de înştiin are, avertizare şi alarmare a popula iei şi s  ac ioneze conform 
specificului acestuia; 

 s  cunoasc  modul de utilizare al apelului de urgen  112; 
9. Cum ac ion m în caz de dezastru: protejarea individual  şi colectiv  

 s  cunoasc  şi s  foloseasc  mijloacele de protec ie individual ; 
 s  cunoasc  şi s  foloseasc  mijloacele de protec ie colectiv . 

10. Cum ac ion m în caz de dezastru: ad postirea şi evacuarea 
 s  identifice elementele de baz  privind organizarea şi desf şurarea ad postirii şi evacu rii în 

diferite situa ii 
12. Cum ac ion m în caz de dezastru: cum acord m primul ajutor în caz de dezastre 

 s  cunoasc  şi s  acorde primul ajutor în diferite situa ii 
13. Cum ac ion m în caz de dezastru: igiena individual  şi colectiv  dup  dezastru 

 s  cunoasc  necesitatea şi s  utilizeze mijloacele de igien  individual  şi colectiv  
14. Cum ac ion m în cazul unei situa ii de urgen : muni iile neexplodate 

 s  cunoasc  modul de comportare în cazul descoperirii muni iilor neexplodate 
15.Cum ac ion m în caz de dezastru(înainte, pe timpul, dup ): inunda ii, cutremur, alunec ri de teren, 

polu ri accidentale, atacuri teroriste: 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile privind limitarea şi înl turarea efectelor dezastrelor 

16. Organizarea sistemului românesc de interven ie în caz de dezastre 
 s  cunoasc  organizarea sistemului local pentru situa ii de urgen  

17. Obliga iile şi drepturile cet enilor în situa ii de urgen  
 s  cunoasc  obliga iile şi drepturile ce decurg din reglement rile din domeniul situa iilor de urgen ; 
 s -şi dezvolte st pânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situa ii de urgen .  

18. Planul local de ac iune privind inunda iile şi alunec rile de teren 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

19. Planul local de ac iune privind protec ia antiseismic  
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

20. Planul local de ac iune privind radioactivitatea 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

21. Planul local de ac iune privind substan ele periculoase de inute de operatorii economici 
 s  cunoasc  şi s  aplice regulile de comportament prev zute în planul local de ac iune 

22. Voluntariatul în situa ii de urgen  
 s  recunoasc  importan a social  a activit ii de voluntariat în situa ii de urgen ; 
 s  dobândeasc  informa ii privind tradi ia voluntariatului în situa ii de urgen ; 

Modalit i de realizare: 
 concursuri tematice; 
 întâlniri cu specialişti; 
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 mese rotunde; 
 conferin e, seminarii; 
 vizion ri de casete, filme documentare; 
 jocuri interactive; 
 antrenamente practice; 
 exerci ii de simulare; 
 demonstra ii practice 
 participare la activit ile de preg tire ale forma iuni locale de interven ie; 
  excursii, drume ii tematice; 
 realizarea unor proiecte, teme, referate, lucr ri în domeniul situa iilor de protec ie civil ; 
 vizite la expozi ii cu tematic  specific  
 Consultare site www.sanseinplus.ro,www.igsu.ro – pagina copiilor, www.informarepreventiva.ro 

 
V. Tematica orientativ , obiective didactice şi modalit i de realizare a acestora pentru 

înv mânt superior 
 

1. Cunoaşterea principalelor structuri şi mecanisme ale managementului situa iilor de urgen  şi ini ierea în 
modalit i de cooperare şi colaborare la nivel interna ional şi na ional – central şi local; 
2. Principalele tr s turi şi orient ri ale politicienilor şi strategiilor na ionale în domeniul managementului 
situa iilor de urgen , direc ii de ac iune la nivelul administra iei centrale şi locale; 
3. No iuni generale în domeniul organiz rii, planific rii, preg tirii, preg tirii si conducerii activit ilor de 
interven ie pentru limitarea, înl turarea urm rilor situa iilor de urgen ; 
4. Cunoaşterea tipurilor de dezastre care pot afecta teritoriul na ional, impactul acestora asupra 
comunit ilor, mediului, precum şi a problematicii riscurilor şi vulnerabilit ilor în situa ii de urgen ; 
5. Efectele distructive ale dezastrelor şi impactul acestora asupra comunit ii şi mediului; 
6. Comportamentul în func ie de tipul de risc specific - înainte, pe timpul şi dup  manifestarea acestuia; 
7. Obliga iile şi drepturile cet enilor în situa ii de urgen ; 
8. Acordarea primului ajutor în situa ii de urgen ; 
9. Voluntariatul în situa ii de urgen ; 
10. M surile privind asigurarea protec iei salaria ilor şi bunurilor materiale. 

 
Modalit i de realizare: 
 conferinte, seminarii; 
 vizion ri de casete; filme documentare; 
 jocuri interactive; 
 antrenamente practice; 
 exerci ii de simulare; 
 participare la activit i şi demonstra ii practice; 
 vizite la sediile şi subunit ile Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ; 
 participarea la exerci ii executate împreun  cu serviciile voluntare pentru situa ii de urgent ; 
 excursii, drume ii tematice; 
 realizarea unor proiecte, teme, referate, lucr ri în domeniul situa iilor de urgen ; 
 vizite la expozi ii cu tematic  specific ; 
 Consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro, www.informarepreventiva.ro; 
 Consultarea site-urilor Inspectoratelor Jude ene pentru Situatii de Urgen ; 
 Participare activ  la derularea campaniilor na ionale sau locale în domeniul situa iilor de urgen . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanseinplus.ro/
http://www.igsu.ro/
http://www.informarepreventiva.ro/
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