
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA ADAMCLISI

PRIMAR DISPOZITIA NR. 153 DIN 11.06.2015Privind aprobarea ,, PLANULUI DE PREAGTIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTAIN ANUL 2015 si a PROGRAMULUI DE PREGATIRE AL S.V.S.U. ADAMCLISI IN DOMENIULSITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2015’’
Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta;Avand in vedere:

- Referatul nr. ...... ..... din 23.06.2015 privind Planul de pregatire in domeniulsituatiilor de urgenta in anul 2015 si programul de pregatire profesionala anuala silunara pe teme si exercitii pentru membrii SVSU in anul 2015, intocmit de domnulRasit Beinur, viceprimarul comunei Adamclisi si seful S.V.S.U. Adamclisi;
- Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare;
- Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 46 / 1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu modificarile sicompletarile ulterioare;
- Legea educatiei nationale nr. 1 / 2011;
- Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712 / 2006 privind instruireasalariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat prin OrdinulMinistrului Administratiei si Internelor nr. 786 / 2005;
- Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 718 / 2005 privind aprobareaCriteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilorvoluntare pentru situatii de urgenta modificat si completat prin Ordinul Ministruluiadministratiei si Internelor nr. 195 / 2007;
- Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1474 / 2006 pentru aprobarearegulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii deprevenire a situatiilor de urgenta;



- Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 673 / 2008 privindpregatirea reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii deconducere din adminsitratia publica locala in centrele zonale de pregatire Bacau;
- Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 250 / 2010 privind organizareasi desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentruprevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta;
- OUG nr. 21 / 2004 privind Sistemul national de Management al Situatiilor deUrgenta aprobata prin Legea nr. 15 / 2005;
- Ordinul MAI nr. 160 / 2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare,organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire in situatii de urgentaprestate se serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
- HG nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciilede urgentavoluntare;
- Ordinul MAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparareimpotriva incendiilor ;
- HG nr. 1854 / 2005 privind startegia nationala de management al riscului lainundatii;
- Ordinul MAI si MMGA nr. 638 / 420 / 2005 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii , fenomenemeteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluariaccidentale;
- Ordinul MAI nr. 1259 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea siasigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii deprotectie civila;
- Ordinul MAI nr. 886 / 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemulnational integrat de instiintare, avretizare si alarmare a populatiei;
- Ordinul MMGA / MAI nr. 823 / 1427 / 2006 pentru aprobarea procedurilor decodificare a atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a avertizarilor sialertelor hidrologice;
- HG nr. 501 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor deprotectie individuala a cetatenilor;
- HG nr. 160 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, conditiile deacordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelordistinctive ale personalului serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
- Ordinul Prefectului Judetul Constanta nr. 52 / 04.02.2015 pentru aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2015, in judetulConstanta;



In baza prevederilor art. 63, alin. (5), lit. b) art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarileulterioare; DISPUN:Art. 1. Se aproba Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2015 siprogramul de pregatire profesionala anuala si lunara pe teme si exercitii pentru membriiServiciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Adamclisi in anul 2015,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.Art. 2. Secretara comunei Adamclisi va comunica prezenta dispozitie Institutiilor sipersoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului JudetulConstanta pentru control si verificarea legalitatii.

PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATEBURCEA ANTON TUDOREL SECRETARSERIF SIBEL
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- Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de

conducere din administraţia publică locală.
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I. Baza legală:
 Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă, republicată 2008;
 Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
 Legea învăţământului nr. 1/2011;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, privind instruirea salariaţilor în

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

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 195 din 20
aprilie 2007;
 ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului

de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
prestate de serviciile voluntare si private pentru situaţii de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 din 18 iunie 2013, pentru aprobarea

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă;
 Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din

învăţământul naţional preuniversitar şi superior;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250 din 22.10.2010, privind organizarea şi

desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 99 din 03 iulie 2013, 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;
 Ordinele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 114/IG/20.12.2014 şi nr.

87030/30.12.2015, cuprinzând precizări privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul
situaţiilor de urgenţă în anul 2015.

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă:
II.A. Obiective generale:

- perfecţionarea şi specializarea membrilor comitetelui local pentru situaţii de urgenţă,
centrului operativ, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă,
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea,
limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, produse pe timp de pace sau război precum
şi la misiuni umanitare;

- apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea competentă şi
profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legii de către factorii responsabili
şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora, angrenarea în mai
mare măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor responsabili la realizarea unui grad ridicat de
autoprotecţie care, evident, duce la îmbunătăţirea nivelului de protecţie a vieţii şi proprietăţii;

- crearea, la nivelul cetăţeanului şi a comunităţii, a unei culturi a prevenirii, prin cunoaşterea
diferitelor tipuri de riscuri specifice şi a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a
comportamentului adoptat în cazul producerii lor.

II.B. Obiective specifice:
- optimizarea organizării activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru răspuns,

în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, a personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
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“Dobrogea“ al judeţului Constanta şi a subunităţilor de intervenţie subordonate, în concordanţă cu
prevederile legislaţiei în vigoare;

- organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a tehnicii,

aparaturii şi materialelor specifice;
- aplicarea în practică a legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate;
- angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare, îmbunătăţirea

continuă a înzestrării;
- folosirea unor proceduri viabile, de intervenţie operativă în cazul producerii unor situaţii de

urgenţă.

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza pe niveluri de competenţă,

structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală;
pregătirea membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului

centrelor operative, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul
securităţii la incendiu, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile securităţii la incendiu
şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;

pregătirea salariaţilor;
pregătirea in unitati de invatamant (cadre didactice, preşcolari, elevi);
pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă.

Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia locală cu atribuţii în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă se va executa prin cursuri organizate la Centrul
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi la
Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău.

Pregătirea membrilor 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 securităţii la incendiu, a personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniile securităţii la incendiu şi protecţiei civile, precum şi a personalului
serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă se va realiza prin cursuri organizate la
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani
şi prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri
organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, structurile profesioniste din structura
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau la nivelul instituţiilor respective.

Pregătirea membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă si centrelor operative se
desfăşoară în perioada 1 februarie - 30 noiembrie, a membrilor serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, iar a elevilor şi studenţilor se execută pe
durata anului de învăţământ.

Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice se realizează prin instructaje şi antrenamente
de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor etc., 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.

Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
a) instruirea conducătorilor/ directorilor/ cadrelor didactice desemnate să efectueze
pregătirea în domeniu – se realizează centralizat, prin activităţi organizate de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta;
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b) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform
prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate şi
prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, în
funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ.

Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare
publică, organizate de autoritatile administratiei publice locale, prin aplicaţiile şi exerciţiile de
specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile organizaţiilor neguvernamentale, potrivit
specificului acestora.

La stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii, lunile ianuarie şi decembrie sunt prevăzute
pentru finalizarea documentelor de planificare şi evaluare, respectiv pentru organizarea următorului
an de pregătire.

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal - conform anexei nr. 1

V. Documente de evidenţă
V.1. Evidenţa/graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire – conform anexei nr. 4;
V.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U – conform anexei nr. 5.

V.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire organizate la:
VI. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de

Urgenţă – Ciolpani - conform anexei nr. 2
VII. Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău - conform anexei nr. 3
VIII. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta - conform

anexei nr. 4

V.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU - conform anexei nr. 5

IX. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii
şi concursuri de specialitate - conform anexei nr. 6.

X. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de
urgenţă - conform anexei nr. 7



NESECRET

NESECRET Pagină 6 din 7

XI.Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Pentru anul 2015, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, clasificaţi din punct de vedere al

riscurilor identificate, vor întocmi următoarele documente de planificare şi evidenţă:
 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015 – se înaintează la

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Cosntanta în maxim 15 zile
calendaristice de la emiterea ordinului prefectului, în vederea avizării de către inspectorul şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta şi se aprobă prin
dispoziţia preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul);
 Graficul cu principalele activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015;
 Planul executării controalelor de prevenire, conform O.M.A.I. nr. 160 din 23 februarie

2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare si finalizare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru
situaţii de urgenţă;
 Programul de pregătire profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii a S.V.S.U.
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei entităţi unde s-a

organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl

coordonează se înaintează numeric, semestrial, pe categorii de personal şi domenii de competenţă,
astfel:

 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea “ al judeţului Constanta în primele 10
zile ale lunilor iunie şi noiembrie;

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta la Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, ultimele 5 zile ale lunilor iunie şi noiembrie.

Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează
pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetelor
pentru situaţii de urgenţă.

Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:
a) baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
b) obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
c) gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
d) organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale;
e) calificativele obţinute şi în ce măsură s-a asigurat dezvoltarea competenţelor

profesionale;
f) organizarea şi nivelul de înzestrare al serviciilor de urgenţă;
g) gradul de asigurare al bazei materiale;
h) neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
i) concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;

Raportul de evaluare a pregătirii se înaintează:
 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta, în primele 10

zile ale lunilor iunie şi noiembrie;
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta la Inspectoratul

General pentru Situaţii de Urgenţă, în ultimele 5 zile ale lunilor iunie şi noiembrie.
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IX. Asigurarea logistică şi financiară:
1. Autorităţile administraţiei publice locale, au obligaţia să planifice şi să realizeze asigurarea

materială şi financiară pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.
2. Autorităţile publice, au obligaţia de a realiza materiale de popularizare a activităţilor din

domeniul situaţiilor de urgenţă, emisiuni de radio şi de televiziune, precum şi alte activităţi cu
resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă şi al serviciilor de urgenţă profesioniste.

3. Finanţarea cheltuielilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se asigură, potrivit legii, din
bugetele locale sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor economici.

4. Finanţarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se asigură de către persoanele
juridice care le-au constituit.

5. Pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital în domeniul situaţiilor de urgenţă pot
fi utilizate, potrivit legii, donaţii, sponsorizări, venituri din prestări de servicii, contribuţii ale
societăţilor şi ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum si alte surse legale.

6. Bugetul pe titluri de cheltuieli articole şi aliniate pe anul 2015 se va întocmi conform
reglementărilor legale în domeniu.

*
* *

Prezentul „Plan de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015” reprezintă
documentul de bază pentru pregătirea unitară conform reglementărilor în vigoare a tuturor
structurilor cu responsabilităţi în domeniu, a salariaţilor, elevilor şi a celorlalte categorii de
populaţie, iar prevederile acestuia vor fi puse în aplicare de către organele abilitate.

I. ANEXE:

Nr. anexă Denumirea anexei

Anexa nr.1 Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal

Anexa nr.2 Evidenţa participării la activităţile de pregătire organizate la Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani

Anexa nr.3 Evidenţa participării la activităţile de pregătire organizate la Centrul Zonal de
Pregătire de Protecţie Civilă Bacău

Anexa nr.4 Evidenţa participării la activităţile de pregătire organizate la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Dobrogea“ al judeţului Constanta.

Anexa nr.5 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.

Anexa nr.6 Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii
şi concursuri de specialitate

Anexa nr.7 Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de
urgenţă

Primar,
BURCEA ANTON TUDOREL



Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal
I. Pregătirea personalului de conducere

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Preşedinţii
comitetelor locale
pentru situaţii de
urgenţă (comune)

Un curs de
pregătire cu
scoatere de la

locul de muncă, o
dată la 2-4 ani

(5 zile)

ISUJ
Constanta Judeţ 1 1 1 0 0 0 1 0

Vicepreşedinţii
comitetelor locale
pentru situaţii de
urgenţă (comune)

Un curs de
pregătire cu
scoatere de la

locul de muncă, o
dată la 2-4 ani

(5 zile)

Centrul Zonal
de Pregătire Zonal 0

Conducătorii
operatorilor

economici sursă de
risc incluşi în

P.A.A.R. (şi şefii
celulelor de urgenţă)

O convocare de
pregătire, anual

(6 ore)
ISU Judeţ 0 0 0 0 0 0 0 0

Conducătorii/
Directorii de unităţi /

instituţii de
învăţământ şi

personalul didactic
desemnat să execute

pregătirea *

O instruire, anual
(4-6 ore)

ISU/Insp.
Şcolar Judeţ 1 0 0 1 1 0 1 0

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Preşedinţii
comitetelor locale
pentru situaţii de
urgenţă (comune)

O convocare de
pregătire, anual

(4 ore)
ISU Judeţ 1 1 1 0 0 0 1 0

Şefii/responsabilii
Ocoalelor Silvice de
pe teritoriul judeţului

Cosntanta

O convocare de
pregătire, anuală

(4 ore)
ISU Judeţ

II. Pregătirea membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
şi a salariaţilor

NESECRET
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Anexa nr..1la
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Bacău, __.__.2015



II. Pregătirea membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
şi a salariaţilor

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Şefii centrelor
operative cu activitate

temporară în
conformitate cu
OMAI nr. 99/2013

Un curs de
pregătire cu
scoatere de la
locul de muncă

(5 zile)

Centrul Zonal
de Pregătire

Zonal

Şefi servicii voluntare
pentru situaţii de

urgenţă (conform OG
nr.129/2000)

Program de
formare

profesională cu
scoatere de la
locul de muncă

CNPPMSU Naţional 1 1 1 0 1 0

Membrii comitetelor
pentru situaţii de

urgenţă

Un instructaj de
pregătire,

semestrial (2-3
ore)

Comitetele
pentru

Situaţii de
Urgenţă

Local 12 0 0 0 12 12 0 12 0

Şefii centrelor
operative cu activitate
temporară/ inspector

de protecţie
civilă/cadru tehnic cu
atribuţii în dom.

ap.împ. inc. încadraţi
potrivit OMAI
nr.106/2007

Instructaj de
pregătire, anual (4

ore)
ISU Judeţ

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Inspectori de protecţie
civilă de la instituţii

Instructaj de
pregătire,

semestrial (4 ore)
ISU Judeţ 1 1 1 0 1 0

Personalul centrelor
operative cu activitate

temporară

Antrenament de
specialitate, anual

(2-4 ore)

Comitetele
pt. situaţii de
urgenţă / şefi

centre
operative

Local 5 1 1 0 1 0

Şefii serviciilor
voluntare pentru
situaţii de urgenţă

O convocare de
pregătire,
semestrial
(6 ore)

ISU Judeţ 1 1 1 1 1 0 2 0

Un instructaj de
pregătire,

semestrial (2-4
ore)

Preşedinţii
comitetelor
pt. situaţii de
urgenţă

Local 1 1 1 0 1 1 0 2 0

Personalul component
al serviciilor publice
voluntare pentru
situaţii de urgenţă

O şedinţă teoretic-
aplicativă, (2-3
ore trimestrial -

comune

Şefii
serviciilor Local 22 22 22 22 0 22 22 22 0 44 0

O şedinţă practic-
demonstrativă, (1-
2 ore), trimestrial

- comune

Şefii
serviciilor Local 22 22 22 22 0 22 22 22 0 44 0



O şedinţă teoretic-
practică (5 zile),
cu personalul
componentei
preventive

ISU Local 5 5 5 5 5 0 10 0

Exerciţiu de
alarmare/

intervenţie cu
SVSU***

ISU Local 2186 182 182 182 182 182 182 1092 0 182 182 182 182 182 184 1094 0 2186 0

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Salariaţii de la
operatorii economici /
instituţiile publice

Instructaje de
pregătire (cf.
ordinului
ministrului

administraţiei şi
internelor nr. 712

/2005)

conducătorii
operatorilor
economici/
instituţiilor
publice

Operatori ec.
Instituţii
publice

22 22 22 22 22 22 22 132 0 22 22 22 22 22 22 132 0 264 0

Un exerciţiu, pe
tipurile de riscuri

specifice,
semestrial

22 22 22 0 22 22 0 44 0

Exerciţiu de
alarmare/
intervenţie/
evacuare

ISU
Operatori ec.
Instituţii
publice

120 pe timpul controalelor 0 0 pe timpul controalelor 0 0 0 0

III. Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi populaţiei

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Preşcolari

Activităţi de
pregătire

(cf. protocolului
încheiat între

IGSU şi MECT)

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

Unităţi de
învăţământ 70

0 0 0

Un exerciţiu,
semestrial 70 70 0 70 70 0 140 0

Elevi

Activităţi de
pregătire

(cf. protocolului
încheiat între

IGSU şi MECT)

Conducătorii
unităţilor de
învăţământ

Unităţi de
învăţământ 286

0 0 0

Un exerciţiu,
semestrial 286 286 0 286 286 0 572 0

Categorii de
personal

Forma de
pregătire/

periodicitatea/
durata

Cine
organizează
pregătirea/

cine
răspunde

Nivelul la
care se

organizează
pregătirea

Total
personal

de
pregătit

Anul 2015

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total sem.
II Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Preşcolari, elevi

Informare
preventivă**** I.S.U. Unităţi de

învăţământ 356

Pregătire cercuri
de elevi

Directorii /
I.S.U.

Unităţi de
învăţământ 356



Exerciţii de
alarmare/
intervenţie/
evacuare****

I.S.U. Unităţi de
învăţământ 0 0 0 0

Populaţia
neîncadrată în
muncă, bătrâni,

copii

Informare
preventivă

Autorităţile
publice

locale/I.S.U.
Local 1886

0 0 0

Viceprimar
Rasit Beinur



Evidenţa participării la activităţile de pregătire
organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani

NU ESTE CAZUL

Intocmit,
Viceprimar
Rasit Beinur
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Viceprimar

RASIT BEINUR

Nr. crt. Funcţia Nume, prenume Forma de
pregătire Perioada Localitatea

1 Viceprimari comune Rasit Beinur curs de
perfecționare - Comuna Adamclisi

2 Secretari comune Serif Sibel curs de
perfecționare - Comuna Adamclisi

Evidenţa participării la activităţile de pregătire
organizate la Centrul Zonal de Pregătire Bacău
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Funcţia Nume, prenume Forma de
pregătire Perioada Localitatea

Primari de comună Burcea Anton Tudorel curs de pregătire 18.05.-22.05.2015 Constanta
Preşedinte C.L.S.U. Burcea Anton Tudorel Convocare (4 ore) Mai 2015 Constanta

Şeful S.V.S.U. Rasit Beinur O convocare de
pregătire (6 ore) iunie / noiembrie Constanta

Specialiştii de prevenire
din S.V.S.U. Personalul nominalizat

Program de
pregătire, conform

O.M.A.I.
250/2010

trimestrial Toate S.V.S.U.din judeţ

Directorii de instituţii
de învăţământ Personalul nominalizat O instruire de

pregătire (4 ore) Anual/Septembrie Toate unităţile de
învăţământ din judeţ

Şefii C.O.A.T/
inspector de protecţie
civilă/cadru tehnic cu
atribuţii în dom.
ap.împ. inc. încadraţi
potrivit OMAI
nr.106/2007

Personalul nominalizat Instructaj de
pregătire (4 ore) Anual/Februarie Toate comunele din judeţ

Evidenţa participării la activităţile de pregătire
organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Dobrogea“ al judeţului Constanta

Intocmit,
Viceprimar,
Rasit Beinur
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EVIDENŢA FURNIZORILOR AUTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, CARE ORGANIZEAZĂ PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ
ÎN OCUPAŢII DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE I.G.S.U.

NU ESTE CAZUL

Intocmit,
Viceprimar

RASIT BEINUR
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Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi
concursuri de specialitate

NU ESTE CAZUL

NESECRET
Anexa nr. 6 la
Exemplar unic
Nr. ___________

Intocmit,
Viceprimar
Rasit Beinur
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TEMELE OBLIGATORII
PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI

SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

COMPARTIMENTUL / SPECIALIŞTI DE PREVENIRE

I. TEME DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR 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.
12. Prevenirea incendiilor la unităţi de cult.
13. Prevenirea incendiilor la unităţi de cultură/săli aglomerate.
14. Prevenirea incendiilor la fondul forestier.
15. Prevenirea incendiilor la amenajări temporare.
16. Prevenirea incendiilor în agricultură.
17. Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică.
18. Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
19. Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare.
20. Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL.
21. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice.
22. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de gaze.
23. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire.
24. Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
25. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
26. Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural.
27. Prevenirea incendiilor în apartamente.
28. Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
29. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
30. Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
31. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare/private pentru situaţii

de urgenţă.
32. Întocmirea documentelor de control.

II. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
1. HOTĂRÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004, privind organizarea şi funcţionarea

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1489-2004.htm
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2. HOTĂRÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

3. HOTĂRÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004, privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

5. ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

6. ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 195 din
20 aprilie 2007.

7. HOTĂRÂRE Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.

8. ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă.

9. ORDIN Nr. 1134 din 13 ianuarie 2006, pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
ale serviciilor de urgenţă profesioniste.

10. HOTĂRÂRE nr. 537/2007 din 06/06/2007, privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

11. LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
12. LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008
13. HOTĂRÂRE Nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea

mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
14. ORDIN Nr. 1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
15. HOTĂRÂRE Nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la

care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care
se amenajează puncte de comandă

16. HOTĂRÂRE Nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din
punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

17. ORDONANŢĂ Nr. 20 din 27 ianuarie 1994 *** Republicată privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

18. ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau
alunecări de teren*)

19. HOTĂRÂRE Nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării
în situaţii de conflict armat

20. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 1184 din 06.02.2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii
de urgenţă

21. ORDIN Nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare,
asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi
materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat

22. ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă

23. ORDIN Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice

http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1491-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1492-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/oug-21-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-712-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-718-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1579-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-360-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-1134-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/lege-307-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/lege-481-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-501-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1180-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-560-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-642-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ord-20-1994.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1995-1160-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-1222-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1184-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1352-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1259-2006.htm
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periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă
şi poluări marine în zona costieră

24. HOTĂRÂRE Nr. 804 din 08 august 2007 privind controlul activităţilor care prezintă
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

25. HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

26. HOTĂRÂRE Nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de
gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor

27. HOTĂRÂRE Nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor
28. ORDONANŢĂ Nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mărfurilor

periculoase
29. ORDIN Nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind

depozitarea deşeurilor*)
30. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
31. ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru

colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice
32. ORDIN Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe
periculoase

ECHIPE SPECIALIZATE DE INTERVENŢIE

I. PREGĂTIRE TEORETIC – APLICATIVĂ

I. TEME DE PREGĂTIRE DE PROTECŢIE CIVILĂ:
1. Sursele şi zonele de risc la nivelul localităţii şi zonelor învecinate.
2. Reguli de comportare în cazul descoperirii muniţiilor rămase neexplodate.
3. Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.
4. Cercetarea zonelor de distrugeri, contaminate radioactiv, chimic sau biologic.
5. Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare la prealarmă şi alarmă aeriană.
6. Acţiunea subunităţilor de decontaminare pentru decontaminarea personalului, echipamentului
şi mijloacelor de transport.
7. Activitatea grupei pentru decontaminarea terenului, curăţirea drumurilor de zăpadă şi pentru
amenajarea şi repararea drumurilor afectate de inundaţii.
8. Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru pătrunderea în spaţii
înguste ale clădirilor,
9. Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru limitarea avariilor
produse la reţele (electrice, gaze, apă, canal, telecomunicaţii, termice),
10. Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru descoperirea, salvarea
şi acordarea primului ajutor persoanelor contaminate ca urmare a unui accident nuclear,
11. Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea şi acordarea
primului ajutor persoanelor surprinse într-un raion contaminat ca urmare a unui accident
chimic/tehnologic la un agent economic sau pe timpul transportului substanţelor periculoase pe căi
de comunicaţii.
12. Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea răniţilor şi
persoanelor surprinse în clădirile blocate sau avariate, sub dărâmături şi la etajele superioare ale
clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea.

A. PREGĂTIRE PSIHICĂ
TEMA:
1. Factori perturbatori a stării psihice pe timpul intervenţiei, modalităţi de manifestare,
2. Rezistenţa psihică. Posibilităţi şi limite ale acesteia în condiţiile intervenţiei la dezastre,

http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-95-2003.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-856-2002.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-1470-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-349-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ord-48-1999.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-757-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/oug-78-2000.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-683-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-647-2005.htm
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B. PREGĂTIRE FIZICĂ
TEMA:
1. Alergarea în teren variat şi deplasare rapidă pe distanţă de 2 km.
2. Trecerea pistei din poligonul de pregătire.

C. PREGĂTIREA PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA SUBSTANŢELOR TOXICE
INDUSTRIALE

TEMA:
1. Mijloace de protecţie individuală şi colectivă.
2. Date generale despre substanţele toxice industriale.

D. PREGĂTIRE GENISTICĂ
TEMA:
1. Mijloace improvizate pentru trecerea peste cursurile de apă,
2. Mijloace speciale pentru trecerea peste cursurile de apă.

E. PREGĂTIRE SANITARĂ
TEMA:
1. Împrejurările în care se impune acordarea primului ajutor sanitar,
2. Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre

G. TEME DE PREGĂTIRE IN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR:
1. Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriile din dotarea
Serviciului Voluntar/Privat pentru Situaţii de Urgenţă.
2. Asigurarea intervenţiei S.V.S.U.:

- măsuri organizatorice şi tehnice
- conceptul de acţiune la intervenţie
- modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie.

3. Reguli şi măsuri de prevenire la locuinţe şi gospodarii cetăţeneşti (locuinţe, anexe, bucătarii de
vara). Executarea controalelor la gospodăriile populaţiei.
4. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la depozite de furaje, magazii, adăposturi de
animale;
5. Reguli şi măsuri de prevenire specifice perioadei de recoltare a cerealelor precum şi la maşinile
agricole ce participa la campania agricolă.
6. Reguli si masuri de prevenire la clădiri administrative.
7. Reguli si masuri de prevenire la scoli, grădiniţe cămine culturale, dispensare medicale, etc.
8. Reguli şi măsuri de prevenire la utilizarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă precum şi la
instalaţiile de încălzit locale şi centrale
9. Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile
cetăţeneşti şi depozitele de furaje
10. Reguli si masuri de apărare împotriva incendiilor la operatorii economici. Generalităţi,
particularităţi la un operator economic de pe raza localităţii.
11. Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece
12. Intervenţia la incendii şi la dezastre în mediul rural şi în condiţii deosebite (pe timp de noapte,
pe timp de iarnă, vânt puternic, etc.)
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II. PREGĂTIREA PRACTIC - DEMONSTRATIVĂ

A. SERVANŢI (CERCETARE, CĂUTARE – SALVARE)
TEMA:
1. Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor

provocate de dezastre. Măsuri de protecţie pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotarea
grupei de intervenţie

2. Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:
o Exerciţiul nr.1: Observarea directă şi aprecierea sumară privind amplasarea

distrugerilor şi volumul acţiunilor de intervenţie.
o Exerciţiul nr. 2: Marcarea locurilor periculoase şi luarea celor mai urgente măsuri

de protecţie şi intervenţie.
o Exerciţiul nr. 3: Cercetarea construcţiilor uşor distruse şi a elementelor avariate ,

uşor accesibile.
o Exerciţiul nr.4: Cercetarea elementelor de avarii care prezintă posibilitatea

existenţei unor persoane.
o Exerciţiul nr. 5: Cercetarea spaţiilor goale din cadrul construcţiilor care stau în

pozitie stabilă, a spaţiilor blocate de sub casa scărilor sau la etajele parţial distruse,
cât şi a spaţiilor din cadrul construcţiilor cu elemente în echilibrul instabil sau cu
stabilitate scăzută.

3. Limitarea avariilor la reţele (electrice, gaze ,apă, canal, telecomunicaţii,termice).
4. Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea salvării răniţilor.
5. Cunoaşterea, mânuirea şi întreţinerea mijloacelor specifice acţiunilor de limitare şi înlăturare a
efectelor provocate de inundaţii.
6. Tehnica salvării persoanelor surprinse la etajele superioare ale clădirilor.

B. SERVANŢI (SANITAR)
TEMA:
1. Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie în acordarea primului
ajutor,
2. Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
3. Primul ajutor şi autoajutorul sanitar, generalităţi,
4. Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
5. Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
6. Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
7. Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
8. Resuscitarea cardio-respiratorie,
9. Reguli de folosire a trusei medicale de resuscitare cu oxigen,
10. Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
11. Procedee de realizare a bandajelor,
12. Cunoaşterea fizionomiei omului.

B. SERVANŢI (BRANCARDIERI)
TEMA:
1. Procedee de transport a răniţilor fără brancardă,
2. Procedee de improvizare a brancardei,
3. Procedee de transport a răniţilor cu brancarda,
4. Procedee de ducere a brancardei,
5. Manevrarea brancardei în diferite situaţii,
6. Aşezarea corectă a unui rănit pe brancardă şi fixarea lui cu ajutorulchingilor,
7. Poziţia rănitului pe brancardă în funcţie de leziune,
8. Susţinerea rănitului care merge, ajutat de unul sau doi salvatori, procedee de transport a
rănitului pe un scăunel,
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9. Procedee de transport a rănitului (accidentatului) pe spate de un
10. Salvator,
11. Transportul rănitului cu ajutorul unui scaun susţinut de doi salvatori,
12. Cunoaşterea mijloacelor de protecţie.

C. SERVANŢI (DEBLOCARE- SALVARE)
TEMA:
1. Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru salvarea
de persoane şi bunuri materiale,
2. Metode şi procedee de înlăturare a dărâmăturilor, crearea căilor de acces spre locurile de
intervenţie a forţelor proprii şi a celor cu care cooperează, a căilor de evacuare a răniţilor şi
contaminaţilor.
3. Metode şi procedee pentru salvarea persoanelor de la înălţime, cunoaşterea dispozitivului de
ridicat şi tractat greutăţi.
4. Procedee şi metode pentru căutarea şi salvarea persoanelor aflate sub dărâmături.
5. Procedee şi metode de intervenţie în cazul inundaţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor
materiale.
6. Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident
chimic la un agent economic.
7. Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident
rutier, feroviar, aviatic.
8. Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu.
9. Cunoaşterea detectoarelor de substanţe toxice industriale şi indicatoarelor de radioactivitate.
10. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotare.
11. Cunoaşterea materialului alpin, a echipamentului folosit pentru salvarea victimelor de la
înălţimi.
12. Cunoaşterea aparatelor electrice de tăiat şi perforat beton şi armături metalice.

D. SERVANŢI (ELECTRICIAN; ELECTROMECANIC)
TEMA:
1. Cunoaşterea trusei electricianului/telefonistului modul de folosire a pieselor din trusă,
2. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile electrice şi de
telecomunicaţii.
.

E. SERVANŢI (MECANIC MOTOPOMPĂ)
TEMA:
1. Cunoaşterea grupului electrogen.
2. Cunoaşterea motopompei.
3. Cunoaşterea aparatului de sudură.
4. Cunoaşterea trusei mecanicului.

F. SERVANŢI (INSTALATOR)
TEMA:
1. Cunoaşterea trusei instalatorului şi a aparatului de sudură.
2. Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze, apă, canal, termice, etc.)
care pun în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale.
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G. SERVANŢI (POMPIER)

I. PREVENIREA INCENDIILOR:
Tema 1:

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor specifice perioadei de recoltare a cerealelor, plantelor
tehnice si specifice la paduri.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 2:

Instalaţii de alimentare cu apa, retele de apa, rezervoare de incendiu, hidranti interiori si exteriori.
Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.

II. INSTRUCTIE LA TEHNICA DE INTERVENŢIE:
Tema 1:

Executarea indatoririlor servantilor, intrunit, in cadrul unei variante de dispozitiv.
Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 2:

Instructia grupei de salvare si prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri.
Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 3:

Instructia grupei de salvare si prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de caderi in puturi,
locuri adanci.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 4:

Instrucţia grupei de salvare-prim ajutor. Organizarea si desfasurarea evacuarii la o sala aglomerata.
Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.

III.INSTRUCTIA TACTICA DE SPECIALITATE:
Tema 1:

Organizarea Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenta. Misiunile si compunerea S.V.S.U.
Bibliografie: O.M.I. Nr. 718 din 30 iunie 2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 195 din 20
aprilie 2007.

Tema 2:
Operatiuni pentru pregatirea si desfasurarea interventiei.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 3:

Incendiul si fenomenele ce-l insotesc (arderea, caldura, transmiterea ei). Procedee si substante de
stingere a incendiilor.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 4:

Dezvelirea, desfacerea si dizlocarea partiala sau totala a elementelor de constructie. Ordinea si
metodele de executare a lucrarilor respective.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 5:

Tehnica evacuarii fumului, a intreruupereii curentului electric si a gazelor. Apararea constructiilor
si materialeleor de actiunea distructiva a apei.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 6:

Tehnica securitatii servantilor pe timpul recunoasterilor,lucrului la inaltimi, la intreruperea
curentului electric si a gazelor pe timpul stingerilor.

Bibliografie: Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 7:

http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-718-2005.htm
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Tehnica executarii salvarilor si evacuarilor. Salvarea din subsoluri, de sub daramaturi si spatii
inguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, indepartarea
daramaturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea si transportul ranitilor.

Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 8:

Salvarea in cazuri speciale – persoane electrocutate, cazute in canale, gropi sau afectate de alte
accidente.

Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 9:

Salvarea si evacuarea animalelor.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 10:

Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la materiale lemnoase, carbuni, tesaturi si furaje.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 11:

Stingerea incendiilor la podurile si acoperisurile cladirilor.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 12:

Stingerea incendiilor la paduri.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.

IV. CUNOASTEREA TEHNICII DE INTERVENŢIE:
Tema 1:

Accesorii pentru trecerea apei. Accesorii de protectie.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 2:

Scari manuale. Accesorii de salvare, taiere si demolat.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 3:

Cunoasterea si manuirea stingatoarelor. Clasificarea lor dupa capacitate, substante de stingere,
mod de utilizare.

Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.
Tema 4:

Substante de stingere a incendiilor. Clasificare, compozitie, mod de utilizare si eficienta.
Bibliografie:Îndrumătorul Pompierului Civil.

V. PREGATIRE FIZICA GENERALA:
Tema 1 :

Căţărare pe frânghie. Tracţiuni în braţe la bară fixă şi urcarea prin răsturnare.
Tema 2:

Escaladări (treceri de obstacole). Deplasări (treceri) pe suprafete de sprijin reduse.
Tema 3:

Escaladări cu sprijin pe o coapsa, cu sprijin pe piept, prin agatare, prin forta si cu ajutor.
Tema 4:

Tehnica escaladării gardului de 2 m. Exercitii de control: alergare 50 m, escaladarea gardului de 2
m., alergare în teren variat 1000 m si 3000 m (echipat cu costum de protectie).

Intocmit
Viceprimar,

RASIT BEINUR
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PRIMARIA COMUNEI ADAMCLISI

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii pentru membrii

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localitatii Adamclisi

I. SCOPUL PREGĂTIRII
- Însuşirea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de prevenire şi intervenţie de către

membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Adamclisi.
- Perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Adamclisi privind regulile, măsurile de prevenire, acţiunile şi modul de intervenţie, precum şi pentru cunoaşterea
permanentă a riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă în care îşi desfăşoară activitatea.

- Cunoaşterea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi accesoriilor, precum şi
perfecţionarea îndemânării în mânuirea acestora de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Adamclisi.

II. ORGANIZAREA PREGĂTIRII
Pregătirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Adamclisi se efectuează prin şedinţe

teoretic aplicative şi practic demonstrative cu durata de 2 – 4 ore lunar diferenţiat pe categorii de specialităţi, de regulă
în zilele de sâmbătă/duminică sau în alte zile stabilite de comun acord cu personalul ce încadrează Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.

Cu acordul preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi conducătorilor instituţiilor,
agenţilor economici sau societăţilor comerciale care aprobă scoaterea din producţie a personalului Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă pregătirea se va putea efectua şi în zilele lucrătoare.

Pregătirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Adamclisi este condusă de şeful
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

III. DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII
In conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, instruirea serviciului se asigură de către şefii

acestora prin şedinţe de pregătire, expuneri, informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii.
Pregătirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Adamclisi se efectuează conform

Programului de pregătire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Adamclisi, prin teme comune de pregătire
pentru întregul personal şi teme de specialitate specifice specialităţii pe care este încadrat fiecare membru din
echipaj/echipă de intervenţie.

Se va urmării astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor executa în condiţii
cât mai apropiate de realitate.

IV. ASIGURAREA MATERIALĂ
Pentru buna desfăşurare a procesului de pregătire, acesta va fi executat în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Personalul serviciului voluntare se antrenează:
- în poligonul de antrenament propriu- terenul de sport din localitatea Adamclisi;
Înaintea şedinţelor de pregătire , şeful serviciului va întocmi planurile conspecte ale temelor de prezentat în

luna respectivă.
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TEMATICA DE PREGATIRE
PENTRU PERSONALUL VOLUNTAR

COMPARTIMENTUL SPECIALIŞTI PENTRU PREVENIRE

Ianuarie
TEORETIC - APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în Situaţii de Urgenţă, existente sau nou
apărute

T.2 = 2 ore - Instalatii de alimentare cu apa, retele de apa, rezervoare de incendiu, hidranti interiori si exteriori.
PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ

T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor;

Februarie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Executarea controalelor la gospodăriile populaţiei.
T.2 = 2 ore - Riscurile teritoriale specifice sectorului de competenţă.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea, mânuirea şi întreţinerea mijloacelor specifice acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor
provocate de inundaţii.
T.2 = 2 ore - Cunoasterea si manuirea stingatoarelor. Clasificarea lor dupa capacitate, substante de stingere, mod de
utilizare.

Martie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore- Îndatoririle personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
T.2 = 2 ore -Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de urgenţă.

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.1 = 2 ore - Metodologia organizării şi desfăşurării exerciţiilor de protecţie civilă.
T.2 = 2 ore - Asigurarea intervenţiei Serviciului în localitate:

- măsuri organizatorice şi tehnice
- conceptul de acţiune la intervenţie
- modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie

Aprilie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Noţiuni despre Incendii, Definiţie, Propagare, Caracteristici.

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.1(1) = 2 ore - Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, arsuri, electrocutări, înec, stopul
respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor de intervenţie din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă

Mai
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Instrucţiunile de prevenire specifice sectorului de competenţă.
T.2 = 2 ore - Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.1(2) = 2 ore - Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, arsuri, electrocutări, înec, stopul
respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
T.2 = 2 ore - Procedee de alimentare cu apă a autospecialelor/utilajelor de intervenţie din dotare.

Iunie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Reguli şi măsuri de prevenire specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase.
T.2 = 2 ore - Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale.

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.1(3) = 2 ore - Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, arsuri, electrocutări, înec, stopul
respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea accesoriilor de lucru din dotarea Serviciului Voluntar.

Iulie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.
T.2 = 2 ore - Evacuarea în cazul dezastrelor.
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PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.1(1) = 2 ore - Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, arsuri, electrocutări, înec, stopul
respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
T.2 = 2 ore. Procedee şi mijloace de stingerea incendiilor.

August
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Reguli si masuri de psi specifice fondului forestier.
T.2 = 2 ore - Activităţi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.1 = 2 ore - Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze,
termoficare.
T.2 = 2 ore - Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti
şi depozitele de furaje

Septembrie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Cauze de incendiu. Reguli şi măsuri de prevenire a acestora.
T.2 = 2 ore - Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a populaţiei.

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor, mijloacelor de transport
şi instalaţiilor.
T.2 = 2 ore - Tehnica executarii salvarilor si evacuarilor. Salvarea din subsoluri, de sub daramaturi si spatii inguste,
metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, indepartarea daramaturilor, acordarea
primului ajutor, ridicarea si transportul ranitilor.

Octombrie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de urgenţe
civile.
T.2 = 2 ore - Reguli şi măsuri de psi specifice mijloacelor şi sistemelor de încălzire locale

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
T.2 = 2 ore Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă,
vânt puternic, etc.)
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea
personalului şi echipamentului.

Noiembrie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Testarea anuală
PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ

T.1 = 2 ore - Testarea anuală
Decembrie

TEORETIC – APLICATIVĂ
T.1 = 2 ore - Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece
T.2 = 2 ore - Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la dezastre.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
T.1 = 2 ore - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea
intervenţiilor;
T.1 = 2 ore - Dispozitive de intervenţie.

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ DE INTERVENŢIE

Ianuarie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în Situaţii
de Urgenţă, existente sau nou apărute.
T.2 = 2 ore - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor;

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Executarea indatoririlor servantilor, intrunit, in cadrul unei variante de dispozitiv.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
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T.2 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Dezvelirea, desfacerea si dizlocarea partiala sau totala a elementelor de constructie. Ordinea si metodele
de executare a lucrarilor respective.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea trusei electricianului şi modul de folosire a pieselor din trusă,
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor de deblocare-salvare pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor
(plafoanelor) unei clădiri care ameninţă cu prăbuşirea.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi
pachetului individual.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Grupa/echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată
radioactiv, chimic sau biologic.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a formaţiunilor
de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie.

Februarie

TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Activităţi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
T.2 = 2 ore - Sursele şi zonele de risc la nivelul localităţii şi zonelor învecinate.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - Executarea indatoririlor servantilor, intrunit, in cadrul unei variante de dispozitiv.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar, generalităţi,
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Metode şi procedee de înlăturare a dărâmăturilor, crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie a
forţelor proprii şi a celor cu care cooperează, a căilor de evacuare a răniţilor şi contaminaţilor,
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea trusei telefonistului (transmisionistului).
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru executarea deblocării clădirilor
avariate, distruse şi salvarea răniţilor sau persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime,
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea detectoarelor de substanţe toxice industriale şi indicatoarelor de radioactivitate.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - - Grupa/echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată
radioactiv, chimic sau biologic.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor,
T.2 = 2 ore - Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.
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Martie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de
dezastre.
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.1 : Observarea directă şi aprecierea sumară privind amplasare distrugerilor şi volumul
acţiunilor de intervenţie.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - Salvarea in cazuri speciale – persoane electrocutate, cazute in canale, gropi sau afectate de alte accidente.
feroviar, aviatic.
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - Tehnica executării sprijinirilor de pereţi la construcţii.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile electrice .
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru executarea sprijinirilor la pereţii
clădirilor ce ameninţă cu prăbuşirea,
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident chimic la
un agent economic.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - - Grupa/echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată
radioactiv, chimic sau biologic.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Cunoaşterea fizionomiei omului.
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea accesoriilor de lucru instalaţiei de potabilizarea apei din dotarea Serviciului Voluntar

Aprilie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Împrejurările în care se impune acordarea primului ajutor sanitar,
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.2 : Marcarea locurilor periculoase şi luarea celor mai urgente măsuri de protecţie şi
intervenţie.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore - Stingerea incendiilor la podurile si acoperisurile cladirilor.
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze,
termoficare.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore - Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile de telecomunicaţii.
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea răniţilor şi persoanelor
surprinse în clădirile blocate sau avariate, sub dărâmături şi la etajele superioare ale clădirilor care ameninţă cu
prăbuşirea.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
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T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea şi acordarea primului
ajutor persoanelor surprinse într-un raion contaminat ca urmare a unui accident chimic/tehnologic la un agent economic
sau pe timpul transportului substanţelor periculoase pe căi de comunicaţii.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi
pachetului individual.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea accesoriilor de lucru instalaţiei de potabilizarea apei din dotarea Serviciului Voluntar

Mai
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.4 : Cercetarea elementelor de avarii care prezintă posibilitatea existenţei unor persoane.
PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la materiale lemnoase, carbuni, tesaturi si furaje.
SALVATOR Formaţii (salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze,
termoficare.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru limitarea avariilor produse la
reţele (electrice, telecomunicaţii),
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor energetice şi de instalaţii pentru descoperirea şi remedierea avariilor produse
sistemului energetic şi instalaţiilor gospodăriei comunale.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru descoperirea, salvarea şi acordarea
primului ajutor persoanelor contaminate ca urmare a unui accident nuclear,
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi
pachetului individual.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Procedee de realizare a bandajelor,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a
formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie.

Iunie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Factori perturbatori a stării psihice pe timpul intervenţiei, modalităţi de manifestare,
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.5 : Cercetarea spaţiilor goale din cadrul construcţiilor care stau în pozitie stabilă, a
spaţiilor blocate de sub casa scărilor sau la etajele parţial distruse, cât şi a spaţiilor din cadrul construcţiilor cu elemente
în echilibrul instabil sau cu stabilitate scăzută.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
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T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Salvarea si evacuarea animalelor.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
SALVATOR (logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze,
termoficare.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru limitarea avariilor produse la
reţele (electrice, telecomunicaţii),
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Procedee şi metode pentru căutarea şi salvarea persoanelor aflate sub dărâmături
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor de decontaminare pentru decontaminarea personalului, echipamentului şi
mijloacelor de transport.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.1 : Observarea directă şi aprecierea sumară privind amplasare distrugerilor şi
volumul acţiunilor de intervenţie.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi,
T.2 = 2 ore - Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.

Iulie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Rezistenţa psihică. Posibilităţi şi limite ale acesteia în condiţiile intervenţiei la dezastre,
T.2 = 2 ore - Reguli de comportare a populaţiei (personalului ) înainte, pe timpul şi după producerea dezastrului.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Dezvelirea, desfacerea si dizlocarea partiala sau totala a elementelor de constructie. Ordinea si metodele
de executare a lucrarilor respective.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti
şi depozitele de furaje
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare pentru refacerea avariilor provocate la instalaţiile
telefonice şi sistemul de alarmare.
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu,
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:
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EXERCIŢIUL NR.2 : Marcarea locurilor periculoase şi luarea celor mai urgente măsuri de protecţie şi
intervenţie.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale,
T.2 = 2 ore -- Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a
formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie.

August
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Noţiuni despre Incendii, Definiţie, Propagare, Caracteristici.
T.2 = 2 ore - Norme tehnice privind amplasarea adăposturilor de protecţie civilă. Modalităţi de construcţie.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,.
T.2 = 2 ore - Tehnica executarii indatoririlor de catre servanti la incendii. Tehnica deschiderii usilor si ferestrelor.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,.
T.2 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore - Activitatea grupei pentru amenajarea şi repararea drumurilor.

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare pentru refacerea avariilor provocate la instalaţiile
telefonice şi sistemul de alarmare.
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea detectoarelor pentru detectarea eventualilor supravieţuitori aflaţi sub dărâmături.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor, mijloacelor de
transport şi instalaţiilor.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.3 : Cercetarea construcţiilor uşor distruse şi a elementelor avariate , uşor accesibile.
SALVATOR (Formaţii suport logistic)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,
T.2 = 2 ore - Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.

Septembrie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti
şi depozitele de furaje
T.2 = 2 ore - Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic, etc.)

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Acordarea primului ajutor in caz de arsuri.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Reguli de folosire a trusei medicale de resuscitare cu oxigen,
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Activitatea grupei pentru amenajarea şi repararea drumurilor.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici, mod de
întrebuinţare.
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SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea aparatelor electrice de tăiat şi perforat beton şi armături metalice.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă.
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.4 : Cercetarea elementelor de avarii care prezintă posibilitatea existenţei unor persoane.
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a
formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie.

Octombrie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Reguli şi măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece. Reguli şi măsuri de psi specifice mijloacelor şi
sistemelor de încălzire locale.
T.2 = 2 ore - Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată. Reguli de comportare în cazul descoperirii
muniţiilor rămase neexplodate.

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 = 2 ore - Stingerea incendiilor la paduri.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor sanitare pentru căutarea, acordarea primului ajutor şi transportul răniţilor la
punctul de adunare a răniţilor (PAR).
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 =2 ore - Acţiunea subunităţilor pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor (plafoanelor) unei clădiri care
ameninţă cu prăbuşirea.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 = 2 ore - Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici, mod de
întrebuinţare.
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea trusei instalatorului.

- Cunoaşterea aparatului de sudură.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 = 2 ore - Primul ajutor în caz de întoxicare cu substanţe toxice industriale,
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Resuscitarea cardio-respiratorie,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării:

EXERCIŢIUL NR.5 : Cercetarea spaţiilor goale din cadrul construcţiilor care stau în pozitie stabilă, a
spaţiilor blocate de sub casa scărilor sau la etajele parţial distruse, cât şi a spaţiilor din cadrul construcţiilor cu elemente
în echilibrul instabil sau cu stabilitate scăzută.
SALVATOR (Formaţii desuport logistic)
T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală.
T.2 = 2 ore - Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.

Noiembrie
TEORETIC – APLICATIVĂ

T.1 = 2 ore - Testarea anuală
PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ
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T.1 = 2 ore - Testarea anuală. Exerciţiu de intervenţie întrunit cu subunităţile.

Decembrie
TEORETIC – APLICATIVĂ
FORMAŢII DE INTERVENŢIE

T.1 = 2 ore - Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale .
T.2 = 2 ore - Modul de comportare a populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale de protecţie civilă (la alarma aeriană,
alarmă chimică, alarmă la calamităţi şi la încetarea alarmei).

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ
SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Cunoasterea si manuirea stingatoarelor. Clasificarea lor dupa capacitate, substante de stingere, mod de
utilizare. Substanţe de stingere a incendiilor. Clasificare, compozitie, mod de utilizare si eficienta.
SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor sanitare într-un raion de intervenţie, în cooperare cu alte subunităţi de protecţie civilă şi
Cruce Roşie, pentru căutarea, acordarea primului ajutor, trierea şi transportul răniţilor (contaminaţilor).
SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi
pachetului individual.
SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare - alarmare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare la prealarmă şi alarmă aeriană.
SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze, apă, canal, termice, etc.) care pun
în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale.
SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Măsuri de protecţie pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotarea grupei de intervenţie.
SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore
SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Modalitatea de raportare a datelor pe timpul cercetării şi după executarea ei.

- Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care se acţionează,
SALVATOR (Formaţii de suport logistic)
T.1 = 2 ore - Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică,
T.2 = 2 ore - Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre

Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
RASIT BEINUR
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