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I. Baza legală
În anul 2011, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul
autorităŃilor, organismelor şi structurilor cu atribuŃii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă se execută în
conformitate cu prevederile prezentului plan, având la bază următoarele acte normative:
 Legea nr.481/2004 privind protecŃia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr.212/2006;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaŃiei pentru apărare;
 Legea învăŃământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea
salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, modificat şi completat prin OMAI
nr.786/2005;
 Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi Internelor nr.718/2005 pentru aprobarea
Criteriilor de performanŃă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaŃii de urgenŃă modificat şi completat cu ordinul ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 195/20.04.2007;
 Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităŃii de
prevenire a situaŃiilor de urgenŃă;
 Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 163/28.02.2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 673/09.12.2008
privind pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă a reprezentanŃilor instituŃiilor
prefectului şi a personalului cu funcŃii de conducere din administraŃia publică locală, în
perioada 2009-2012;
 Protocolul privind pregătirea în domeniul protecŃiei civile a copiilor, elevilor şi
studenŃilor din învăŃământul naŃional preuniversitar şi superior nr. 250 din
12.07.2007/13527 din 07.09.2007 încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative prin IGSU şi Ministerul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului
 Ordinul ministrului administraŃiei şi internelor nr. 250/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru
prevenire din serviciile voluntare pentru situaŃii de urgenŃă;
 Ordinul ministrului administraŃiei şi internelor nr.158/2007 pentru aprobarea
Criteriilor de performanŃă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private
pentru situaŃii de urgenŃă

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă
Obiectivul general îl constituie ridicarea capacităŃii de acŃiune şi reacŃie a comitetelor locale,
celulelor de urgenŃă şi serviciilor voluntare şi private pentru situaŃii de urgenŃă pentru a fi în măsură să
participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor.

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv fundamental se urmăreşte realizarea următoarelor
obiective specifice:
- identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale
şi tehnologice existente pe teritoriul judeŃului;
- informarea şi pregătirea preventivă a populaŃiei cu privire la pericolele la care este expusă,
măsurile de autoprotecŃie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecŃie puse la dispoziŃie, obligaŃiile ce
îi revin şi modul de acŃiune pe timpul situaŃiei de urgenŃă;
- organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităŃii de intervenŃie optime a
serviciilor pentru situaŃii de urgenŃă şi a celorlalte organisme specializate, cu atribuŃii în domeniu;
- înştiinŃarea oportună a autorităŃilor administraŃiei publice locale despre evoluŃia spre dezastru
a factorilor de risc natural sau tehnologic, cât şi în cazul apariŃiei pericolului iminent al acŃiunilor
militare şi alarmarea populaŃiei în cazul producerii acestora precum şi în situaŃiile de urgenŃă;
- protecŃia populaŃiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a
mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
- realizarea preventivă a măsurilor de protecŃie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare
pirotehnică, asistenŃă sanitară şi decontaminare;
- pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă a personalului de conducere din administraŃia
publică centrală şi locală, a unităŃilor şi formaŃiunilor, a salariaŃilor, elevilor, studenŃilor şi a populaŃiei
neîncadrate în muncă;
- planificarea, organizarea şi pregătirea acŃiunilor de intervenŃie pentru înlăturarea urmărilor
dezastrelor şi/sau acŃiunilor militare.
În pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă pentru anul 2011 se va urmări ca la toate
nivelele, să se pună accent pe organizarea desfăşurării practice a activităŃilor şi iniŃierea participanŃilor
în aplicarea corectă şi în scurt timp a măsurilor de protecŃie, în raport cu responsabilităŃile asociate
funcŃiei pe care o încadrează personalul supus pregătirii şi în concordanŃă cu tipurile de risc existente
pe plan local.
Măsurile organizatorice şi pregătirea au un caracter permanent şi se intensifică la instituirea
stărilor excepŃionale şi la declararea mobilizării sau pe timp de război.
Răspunderea pentru buna desfăşurare a pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă la
localităŃi, instituŃii publice şi operatorilor economici revine conducătorilor acestora (primari,
respectiv directori) care iau toate măsurile necesare în acest sens.

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă
Scopul pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă - cunoaşterea şi însuşirea modului de
acŃiune în vederea asigurării protecŃiei cetăŃenilor şi bunurilor materiale, precum şi a limitării şi
înlăturării urmărilor în cazul producerii unor situaŃii de urgenŃă.
Pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă în anul 2011 se va realiza pe niveluri de
competenŃă, structuri funcŃionale şi categorii de personal, după cum urmează:
- pregătirea reprezentanŃilor instituŃiilor prefectului şi a personalului cu funcŃii de conducere
din administraŃia publică locală;
- pregătirea membrilor comitetelor judeŃene şi locale pentru situaŃii de urgenŃă, centrelor
operative şi celulelor de urgenŃă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuŃii în domeniile
apărării împotriva incendiilor şi protecŃiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare
şi serviciile private pentru situaŃii de urgenŃă;
- pregătirea salariaŃilor;
- pregătirea în unităŃi şi instituŃii de învăŃământ;
- pregătirea categoriilor de populaŃie care nu sunt menŃionate la punctele 1-4 (populaŃie
neîncadrată în muncă).

III.A. Pregătirea reprezentanŃilor instituŃiilor prefectului şi a personalului cu funcŃii de
conducere din administraŃia publică locală;

Pregătirea reprezentanŃilor instituŃiilor prefectului şi a personalului cu funcŃii de conducere din
administraŃia publică locală se va realiza prin cursuri organizate la centrul zonal Bacău din subordinea
Centrului NaŃional de PerfecŃionare a Pregătirii pentru Managementul SituaŃiilor de UrgenŃă, ce se
desfăşoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, având la bază prevederile Ordinului ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 673 din 09 decembrie 2008 (publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 0487/2008 )
ReprezentanŃii instituŃiilor prefectului şi a personalului de conducere din cadrul administraŃiei
publice locale cu atribuŃii în managementul situaŃiilor de urgenŃă, execută pregătirea pentru
dezvoltarea cunoştinŃelor şi deprinderilor de organizare şi conducere a aplicării măsurilor de protecŃie
prevăzute în documentele operative, în mod deosebit în situaŃii de dezastre, precum şi pentru
închegarea acŃiunilor tuturor forŃelor care intervin în astfel de situaŃii.
Pregătirea se va executa prin următoarele forme:
- cursuri de pregătire care se desfăşoară cu o durată de 5 zile, cu scoaterea din producŃie,
odată la 2-4 ani, la Centrul Zonal de Pregătire Bacău;
Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă “ŞERBAN CANTACUZINO” al judeŃului Prahova va
transmite fiecărei persoane, în timp oportun, toate informaŃiile necesare privind desfăşurarea şi
participarea la aceste cursuri.
- 1 instructaj de pregătire, cu durata de 4 ore organizat şi condus de Inspectoratul pentru
SituaŃii de UrgenŃă “ŞERBAN CANTACUZINO” al judeŃului Prahova, la care participă preşedinŃii
comitetelor locale pentru situaŃii de urgenŃă (primarii localităŃilor), pe zone de pregătire;
- participarea la aplicaŃiile şi exerciŃiile planificate conform prezentului plan, în vederea
rezolvării situaŃiilor şi sarcinilor trasate de organizatorii şi conducătorii acestor activităŃi sau ca
invitaŃi;
- studiu individual care se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii.

III.B. Pregătirea membrilor comitetului judeŃean şi comitetelor locale pentru situaŃii de
urgenŃă, centrelor operative şi celulelor de urgenŃă, a inspectorilor şi personalului de specialitate
cu atribuŃii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecŃiei civile, precum şi a
personalului serviciilor publice voluntare şi private pentru situaŃii de urgenŃă
Execută pregătirea pentru creşterea competenŃei în organizarea şi conducerea activităŃilor din
domeniul situaŃiilor de urgenŃă privind realizarea capacităŃii operative, pregătirea şi conducerea
acŃiunilor de intervenŃie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor situaŃii de urgenŃă, cât şi pentru
dezvoltarea pregătirii metodice privind organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire a
populaŃiei, salariaŃilor, elevilor, serviciilor de urgenŃă şi a tuturor forŃelor care intervin în situaŃii de
dezastre .
Pregătirea se va executa prin următoarele forme:
- cursuri de pregătire;
- convocări de pregătire;
- antrenamente de specialitate;
- instructaje de pregătire;
- concursuri de specialitate;
- activităŃi practic demonstrative;
- exerciŃii şi aplicaŃii;
- studiu individual.
În cazul participării la cursurile de pregătire, Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă
“ŞERBAN CANTACUZINO” al judeŃului Prahova, după primirea planificărilor de la Inspectoratul
General pentru SituaŃii de UrgenŃă, va transmite fiecărei persoane, în timp oportun, informaŃii privind
perioada de desfăşurare a cursului, precum şi alte date necesare participării la aceste activităŃi.
ExerciŃiile se vor desfăşura punându-se accent pe protecŃia şi intervenŃia pe tipuri de risc.

Studiu individual se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii, mai puŃin
pentru pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaŃii de urgenŃă care va
cuprinde şi temele obligatorii elaborate de Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă ” ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova prin InspecŃia de prevenire.

III.C. Pregătirea salariaŃilor şi populaŃiei neîncadrate în muncă
Execută pregătirea pentru cunoaşterea prevederilor legale, a obligaŃiilor ce le revin pentru
realizarea măsurilor de protecŃie civilă, cunoaşterea semnalelor de înştiinŃare şi a modului de
comportare la introducerea lor. Se va pune accent pe folosirea mijloacelor de protecŃie individuală,
cunoaşterea punctelor de adăpostire existente, a modului de amenajare a adăposturilor familiale, a
modului de comportare pe timpul ocupării lor, de acordare a primului ajutor sanitar şi autoajutorul în
diverse situaŃii şi cunoaşterea regulilor de comportare la dezastre.
Pregătirea salariaŃilor din instituŃiile publice şi operatorii economici se realizează prin
instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, protecŃie CBRN, adăpostire şi prim
ajutor, în funcŃie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile,
modalităŃile, cerinŃele şi condiŃiile organizării activităŃii de instruire sunt stabilite prin Ordinul
ministrului administraŃiei şi internelor nr.712/2005, modificat şi completat prin Ordinul ministrului
administraŃiei şi internelor nr.786/2005.
ToŃi conducătorii instituŃiilor publice şi operatorilor economici vor executa, cu întreg
personalul, un antrenament, anual, cu durata de 30 minute – 1 oră, în funcŃie de riscurile la care sunt
expuşi. Antrenamentele pot fi de avertizare, alarmare, evacuare, protecŃie CRBN, adăpostire, prim
ajutor şi alte teme stabilite de conducătorii instituŃiilor publice şi operatorilor economici.
PopulaŃia se instruieşte prin participarea la exerciŃiile de alarmare publică, aplicaŃiile şi
exerciŃiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acŃiunile derulate de organizaŃiile
neguvernamentale, potrivit specificului acestora.
SocietăŃile de radio şi televiziune precum şi presa scrisă sunt obligate să asigure prezentarea în
emisiunile, respectiv în ştirile şi reportajele acestora a riscurilor potenŃiale, a măsurilor preventive şi a
modului de acŃiune şi comportare a populaŃiei pe timpul situaŃiilor de urgenŃă.

III.D. Pregătirea în unităŃi şi instituŃii de învăŃământ
Pregătirea în unităŃi şi instituŃii de învăŃământ cuprinde:
- instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în
domeniu – se realizează centralizat, conform planificării, prin activităŃi organizate de către
Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă “ŞERBAN CANTACUZINO” al judeŃului Prahova;
- pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenŃilor - se organizează şi se desfăşoară conform
prevederilor programelor şcolare şi planurilor activităŃilor extraşcolare, precum şi conform
planificărilor anuale a antrenamentelor practice de simulare a situaŃiilor de urgenŃă, întocmite pe baza
prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului.
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor instructiveducative şi a activităŃilor practic-aplicative incluse în cadrul programelor şcolare şi planurilor
activităŃilor extraşcolare, în funcŃie de particularităŃile de vârstă specifice nivelurilor de învăŃământ.
Tematica orientativă, fondul de timp şi obiectivele de realizare a pregătirii sunt prevăzute în
Protocolul încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului.
StudenŃii şi cursanŃii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăŃământ, cu
respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinŃelor de specialitate şi prin activităŃi de

antrenare privind modul de protecŃie şi de acŃiune în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă generate de
principalele tipuri de risc.
Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma cursul normal al predării
cunoştinŃelor de la simplu la complex, de la particular la general.
ComunităŃile de preşcolari, elevi şi studenŃi se instruiesc şi prin participarea la exerciŃiile şi
activităŃile practice organizate şi conduse de Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă ”ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova.
Fiecare unitate/instituŃie de învăŃământ desfăşoară semestrial cel puŃin un antrenament practic
privind modul de comportare şi acŃiune în cazul producerii unei situaŃii de urgenŃă (cutremur, incendiu
în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaŃie, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în funcŃie de
factorii de risc existenŃi.
Fiecare unitate/instituŃie de învăŃământ va desfăşura analize privind modul de organizare şi
desfăşurare a pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, iar concluziile acestora vor fi înaintate
Inspectoratului Şcolar JudeŃean Prahova pentru a fi cuprinse în analizele semestriale organizate de
acesta.

VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare
şi serviciilor private pentru situaŃii de urgenŃă
1.Stingerea incendiilor:
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

TEMA

BIBLIOGRAFIE

-Incendiul şi dezvoltarea lui;
Manualul
-Norme privind organizarea şi asigurarea
Pompierului
activităŃii de evacuare în situaŃii de urgenŃă;
-Amplasarea instalaŃiilor electrice în funcŃie de Col.(r) dr.ing. Sorin
categoriile de mediu şi protecŃia echipamentelor
Calotă,
electrice.
Col. Gavril Temian,
-Stingerea incendiilor în industria lemnului;
Col.(r) Viorel Ştiru,
- Gaze industriale cu pericol de incendiu;
Mr. Gabriel Duduc,
-Organizarea activităŃii de apărare împotriva
Cpt. Ionel-Puiu
incendiilor la locul de muncă.
Golgojan
- Stingerea incendiilor la subsoluri;
- Procedee de întrerupere a procesului de ardere;
Editura Compania
- Stingerea incendiilor pe timp de noapte;
NaŃională a
- Stingerea incendiilor la lanurile de cereale şi
Imprimeriilor
depozite de furaje;
„CORESI” S.A. –
- InstalaŃii de protecŃie a construcŃiilor contra
Imprimeria „De
trăznetului.
Vest” Oradea
2009
-Alimentarea cu apă a maşinilor de stins incendii;
- Prevenirea incendiilor la exploatarea instalaŃiilor
O.M.A.I. nr. 1.184
electrice;
din 06.02.2006
-Modul de acŃiune pentru salvarea animalelor în
caz de incendiu;
- Salvarea persoanelor căzute în fântâni de mare O.M.A.I. nr.163
din 28.02.2007
adâncime, canale, gropi.
- Stingerea incendiilor la acoperişuri cu pod şi
Manual pentru
acoperişuri fără pod, cu suprafaŃă mare;
- Controlul pentru prevenirea incendiilor a acŃiuni de căutaresalvare
instalaŃiilor din construcŃii ;

8.

9.

OCTOMBRIE

- Căutarea persoanelor dispărute în teren;
- Salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor din
clădiri;

NOIEMBRIE

- Salvarea persoanelor blocate în spatii libere
aflate sub dărâmături;
-SituaŃii ce impun salvarea oamenilor, animalelor
şi bunurilor materiale;
- Stingerea incendiilor în condiŃii deosebite;

Col. Viorel Nemeş,
Col. Constantin
Oprea, Maior
Vasile Pirtea
Editura M.A.I.
2003

2. Salvare şi prim ajutor:
Nr.
Crt.

TEMA

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

OBSERVAłII

NoŃiuni despre protecŃia civilă
NoŃiuni despre dezastre: noŃiuni generale, Manual protecŃie
clasificare, calamităŃi naturale (descriere) şi
civilă pentru
catastrofe (descriere).
personalul cu
Reguli de comportare şi măsuri de protecŃie
atribuŃii în
în caz de dezastre : noŃiuni generale de
domeniul
comportare şi de protecŃie în caz de dezastre, protecŃiei civile de
reguli de comportare şi de protecŃie în caz de
la localităŃi,
calamitate şi reguli de comportare şi de protecŃie instituŃii publice şi
în caz de catastrofe.
agenŃi economici,
Primul ajutor şi ajutorul sanitar: măsuri
generale, tehnica aplicării pansamentului şi
Lt.Col. Niculae
respiraŃia artificială.
Stan
Primul ajutor în caz de răniri : generalităŃi
şi primul ajutor în caz de răniri.
Editura M.A.I.
2005
Primul ajutor în caz de hemoragii :
generalităŃi, hemoragii externe şi hemoragii
Manual pentru
interne.
Primul ajutor în caz de fracturi şi luxaŃii: acŃiuni de căutaresalvare
generalităŃi, imobilizarea fracturilor membrelor,
imobilizarea fracturilor diferite şi transportul
Col. Viorel Nemeş,
răniŃilor în caz de fractură.
Col. Constantin
Primul ajutor în caz de arsură,
Oprea, Maior
electrocutări, înec, degerături.
Vasile Pirtea
Primul ajutor în caz de intoxicaŃie şi
contaminare.
Editura M.A.I.
Transportul răniŃilor şi contaminaŃilor :
2003
transportul cu brancarda (targa) şi transportul cu
mijloace improvizate.

3. Transmisiuni-alarmare :

Nr.
Crt.

TEMA

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

OBSERVAłII

NoŃiuni despre protecŃia civilă
Manual protecŃie
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni
civilă pentru
generale, clasificare, calamităŃi naturale personalul cu atribuŃii
(descriere) şi catastrofe (descriere).
în domeniul protecŃiei
Reguli de comportare şi măsuri de civile de la localităŃi,
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale
instituŃii publice şi
de comportare şi de protecŃie în caz de
agenŃi economici,
dezastre, reguli de comportare şi de protecŃie
în caz de calamitate şi reguli de comportare şi
Lt.Col. Niculae Stan
de protecŃie în caz de catastrofe.
Editura M.A.I.
ÎnştiinŃarea şi alarmarea populaŃiei.
2005
Măsuri şi reguli de comportare la
recepŃionarea semnalelor de alarmare.
Manual protecŃie
Mijloace de alarmare - poziŃia de sirenă
civilă pentru
electrică de 5 kw : sirena electrică, cofretul,
personalul
cu atribuŃii
cutia de comandă şi dispozitivul de siguranŃă.
în domeniul protecŃiei
civile de la localităŃi,
Mijloace de alarmare - poziŃia de sirenă
instituŃii publice şi
electrică de 5 kw : verificarea şi întreŃinerea
agenŃi economici,
sirenelor electrice.
Motosirenă şi sirene statice cu aer
Lt.Col. Niculae Stan
comprimat.
Asigurarea înştiinŃării, avertizării şi
Editura M.A.I.
alarmării.
2005
Organizarea şi asigurarea înştiinŃării.
Organizarea şi asigurarea alarmării.

4. Cercetare-căutare:
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.
9.

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

TEMA

OBSERVAłII

NoŃiuni despre protecŃia civilă.
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni
generale, clasificare, calamităŃi naturale
Manual protecŃie
(descriere) şi catastrofe (descriere).
civilă pentru
Reguli de comportare şi măsuri de
personalul cu atribuŃii
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale
în domeniul protecŃiei
de comportare şi de protecŃie în caz de
civile de la localităŃi,
dezastre, reguli de comportare şi de protecŃie
instituŃii publice şi
în caz de calamitate şi reguli de comportare şi
agenŃi economici,
de protecŃie în caz de catastrofe.
Localizarea avariilor la reŃelele
electrice,
de
gaze,
apă,
canalizare,
termoficare.
Mijloace de protecŃie individuală.
Mijloace de protecŃie colectivă –
generalităŃi , adăposturi de protecŃie civilă.
Decontaminarea.
ProtecŃia populaŃiei si a bunurilor

Lt.Col. Niculae Stan
Editura M.A.I.
2005

HGR 1222

materiale prin evacuare.

din 13.10.2005

5. Deblocare-salvare:
Nr.
Crt.

TEMA

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

OBSERVAłII

NoŃiuni despre protecŃia civilă.
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni
generale, clasificare, calamităŃi naturale
(descriere) şi catastrofe (descriere)
Reguli de comportare şi măsuri de
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale de
comportare şi de protecŃie în caz de dezastre,
reguli de comportare şi de protecŃie în caz de
calamitate şi reguli de comportare şi de
protecŃie în caz de catastrofe.
Mijloacele (tehnica şi materialele) de
Manual protecŃie
deblocare – salvare.
civilă pentru
Metode si procedee de deblocare –
personalul cu
salvare.
atribuŃii în
Localizarea avariilor la reŃelele electrice, domeniul protecŃiei
de gaze, apă, canalizare, termoficare.
civile de la localităŃi,
Mijloacele, metodele şi procedeele pentru instituŃii publice şi
deblocarea şi restabilirea căilor de comunicaŃie.
agenŃi economici,
Efectele produse de calamităŃile naturale
asupra construcŃiilor, reŃelelor, instalaŃiilor şi Lt.Col. Niculae Stan
reŃelelor de telecomunicaŃii.
Editura M.A.I.
Efectele produse de catastrofe asupra
2005
construcŃiilor, reŃelelor, instalaŃiilor şi căilor de
comunicaŃie.
Efectele produse de atacurile aeriene cu
arme convenŃionale asupra construcŃiilor,
instalaŃiilor, reŃelelor şi căilor de comunicaŃie.
Efectele produse asupra construcŃiilor,
reŃelelor, instalaŃiilor şi căilor de comunicaŃie
de atacurile cu arma nucleară.

6. Sanitar-veterinar :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

TEMA

OBSERVAłII

NoŃiuni despre protecŃia civilă
Manual protecŃie
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni generale,
civilă pentru
clasificare, calamităŃi naturale (descriere) şi
personalul cu
catastrofe (descriere)
atribuŃii în
Reguli de comportare şi măsuri de
domeniul
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale de protecŃiei civile de
comportare şi de protecŃie în caz de dezastre,
la localităŃi,
reguli de comportare şi de protecŃie în caz de instituŃii publice şi
calamitate şi reguli de comportare şi de protecŃie agenŃi economici,
în caz de catastrofe
Lt.Col. Niculae
Mijloace de protecŃie individuală.

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

8.

9.

Mijloace de protecŃie coletivă – generalităŃi
adăposturi de protecŃie civilă.
Decontaminarea

Stan
Editura M.A.I.
2005

SEPTEMBRIE

InstrucŃiuni, documente şi acte normative
din domeniul sanitar-veterinar.

Prin grija
medicului veterinar
al localităŃii

OCTOMBRIE

InstrucŃiuni, documente şi acte normative in
domeniul sanitar – veterinar .

Prin grija
medicului veterinar
al localităŃii

NOIEMBRIE

InstrucŃiuni, regulamente şi acte normative în
domeniul sanitar – veterinar .

Prin grija
medicului veterinar
al localităŃii

TEMA

OBSERVAłII

7. Evacuare :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

NoŃiuni despre protecŃia civilă
Manual protecŃie
civilă pentru
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni generale,
personalul cu
clasificare, calamităŃi naturale (descriere) şi
atribuŃii în
catastrofe (descriere)
domeniul
Reguli de comportare şi măsuri de
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale de protecŃiei civile de
la localităŃi,
comportare şi de protecŃie în caz de dezastre,
reguli de comportare şi de protecŃie în caz de instituŃii publice şi
calamitate şi reguli de comportare şi de protecŃie agenŃi economici,
în caz de catastrofe
Lt.Col. Niculae
ProtecŃia populaŃiei şi bunurilor materiale
Stan
prin evacuare
Mijloace
de
protecŃie
colectivă :generalităŃi şi adăposturile de protecŃie
civilă

Editura M.A.I.
2005

DispoziŃii generale privind stabilirea
evacuării în situaŃii de conflict armat.
Dimensiunea evacuării în situaŃii de
conflict armat.
Asigurarea acŃiunilor de evacuare.

H.G.R. nr.
1222 din
13.10.2005

Logistica evacuării

O.M.A.I. nr. 1.184
din 06.02.2006

8. ProtecŃie NBC:
Nr.
Crt.

1.

LUNA
MARTIE

TEMA
NoŃiuni despre protecŃia civilă

OBSERVAłII
Manual protecŃie

2.

APRILIE

3.

MAI

4.
5.
6.
7.
8.

IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

civilă pentru
personalul cu
atribuŃii în
domeniul
Reguli de comportare şi măsuri de protecŃiei civile de
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale de
la localităŃi,
comportare şi de protecŃie în caz de dezastre, instituŃii publice şi
reguli de comportare şi de protecŃie în caz de agenŃi economici,
calamitate şi reguli de comportare şi de protecŃie
în caz de catastrofe
Lt.Col. Niculae
Mijloacele de protecŃie individuală
Stan
Arma nucleară
Arma chimică
Editura M.A.I.
Arma biologică
2005
Decontaminarea
NoŃiuni despre obŃinerea şi întrebuinŃarea
armelor care urmăresc numai scoaterea din luptă a
forŃei vii.
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni generale,
clasificare, calamităŃi naturale (descriere) şi
catastrofe (descriere)

9. Suport logistic:
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

TEMA

OBSERVAłII

NoŃiuni despre protecŃia civilă.
NoŃiuni despre dezastre : noŃiuni
generale, clasificare, calamităŃi naturale
(descriere) şi catastrofe (descriere).

Manual protecŃie
civilă pentru
personalul cu
atribuŃii în
domeniul protecŃiei
civile de la localităŃi,
Reguli de comportare şi măsuri de instituŃii publice şi
agenŃi economici,
protecŃie în caz de dezastre : noŃiuni generale de
comportare şi de protecŃie în caz de dezastre,
reguli de comportare şi de protecŃie în caz de Lt.Col. Niculae Stan
calamitate şi reguli de comportare şi de
Editura M.A.I.
protecŃie în caz de catastrofe.
2005

Logistica evacuării în situaŃii de conflict
armat.

Mijloace de protecŃie individuală.
Mijloace de protecŃie colectivă – generalităŃi ,
adăposturi de protecŃie civilă.

H.G.R. nr. 1 222 din
13.10.2005
O.M.A.I. 1184 din
06.02.2006
Manual protecŃie
civilă pentru
personalul cu
atribuŃii în
domeniul protecŃiei

civile de la localităŃi,
instituŃii publice şi
agenŃi economici,
7.

SEPTEMBRIE

Lt.Col. Niculae Stan

Decontaminarea.

Editura M.A.I.
2005

8.

OCTOMBRIE

InstrucŃiuni,
regulamente
normative în domeniul logistic.

si

acte

9.

NOIEMBRIE

InstrucŃiuni,
regulamente
normative în domeniul logistic.

si

acte

Prin grija
contabilului şef al
primăriei
Prin grija
contabilului şef al pri
măriei

NOTǍ. În prima şedinŃă de pregătire se va prezenta, în mod obligatoriu, legislaŃia apărută în
domeniul situaŃiilor de urgenŃă şi regulamentul de organizare şi funcŃionare a serviciului de urgenŃă al
instituŃiei sau localităŃii.
Tematica de pregătire a membrilor serviciilor de urgenŃã voluntare sau private se poate adapta
în funcŃie de situaŃia operativă, organigrama acestora şi de specificul zonei de competenŃă.

VIII. EvidenŃa şi evaluarea pregătirii
EvidenŃa participării şi a rezultatelor obŃinute se Ńine la nivelul fiecărei entităŃi la nivelul căreia
s-a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaŃia necesară (comitetele
pentru situaŃii de urgenŃă, operatorii economici, servicii de urgenŃă, centrele operative).
SituaŃia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl
coordonează se înaintează numeric, semestrial, la Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă ”ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova pe categorii de personal şi domenii de competenŃă. Fiecare
eşalon care organizează pregătirea, pentru structurile din competenŃa nemijlocită, prevede prin planul
de pregătire termenele la care vor primi situaŃiile.
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităŃilor şi a rezultatelor obŃinute de către eşaloanele care organizează
pregătirea sau pe timpul inspecŃiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaŃiilor de
urgenŃă se analizează de către fiecare eşalon în parte, sub formă de bilanŃ, în şedinŃele comitetelor
pentru situaŃii de urgenŃă.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: baza legală a desfăşurării activităŃii de pregătire;
obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
organizarea şi desfăşurarea exerciŃiilor, aplicaŃiilor şi intervenŃiilor reale; calificativele obŃinute şi
măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenŃelor profesionale; organizarea şi nivelul de înzestrare
al serviciilor de urgenŃă; gradul de asigurare a bazei materiale; neajunsuri constatate şi greutăŃi
întâmpinate; concluzii şi propuneri pentru îmbunătăŃirea activităŃii.
Neexecutarea activităŃilor de pregătire se constată de personalul specializat din cadrul
Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă “ŞERBAN CANTACUZINO” al judeŃului Prahova şi se
sancŃionează conform prevederilor legale.

VIII.A. Comitetele locale pentru situaŃii de urgenŃă ale municipiilor Ploieşti, Câmpina şi
ale oraşelor Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Breaza, Buşteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia,
Slănic, UrlaŃi, Văleni, prin inspectorii de specialitate vor întocmi:
a) Planul pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă pentru anul 2011 – se
avizează de inspectorul şef al Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ”ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova şi se aprobă prin dispoziŃie a preşedintelui
comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă;
TERMEN : 14.03.2011
b) SituaŃia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situaŃiilor de
urgenŃă a personalului propriu şi coordonat în semestrul I/2011, respectiv
semestrul II/2011;
TERMEN : 17.06.2011
11.11.2011
c) Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă pentru anul
2011. Acesta va fi înaintat Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ” ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova pentru întocmirea raportului de evaluare la
nivelul judeŃului.
TERMEN : 11.11.2011
d) Documentele pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă – pentru
conduse nemijlocit.

activităŃile

VIII.B. Comitetele locale pentru situaŃii de urgenŃă de la comune prin inspectorii de
specialitate( secretarii localităŃilor) vor întocmi:
a) Planul pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă pentru anul 2011 - se
avizează de inspectorul şef al Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ” ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova şi se aprobă de preşedintele comitetului
local pentru situaŃii de urgenŃă;
TERMEN : 14.03.2011
b) SituaŃia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situatiilor de
urgenŃă a personalului propriu şi coordonat în semestrul I/2011, respectiv
semestrul II/2011;
TERMEN : 17.06.2011
11.11.2011
c) Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă pentru anul
2011. Acesta va fi înaintat Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ” ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova pentru întocmirea raportului de evaluare la
nivelul judeŃului.
TERMEN : 11.11.2011
d) Documentele pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă – pentru activităŃile
conduse nemijlocit.
VIII.C. Operatorii economici sursă de risc şi instituŃiile publice prin inspectorii de
specialitate vor întocmi:

a) SituaŃia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situaŃiilor de
urgenŃă a personalului propriu şi coordonat în semestrul I/2011, respectiv
semestrul II/2011;
TERMEN : 17.06.2011
11.11.2011
b) Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă pentru anul
2011. Acesta va fi înaintat Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ” ŞERBAN
CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova pentru întocmirea raportului de evaluare la
nivelul judeŃului.
TERMEN : 11.11.2011
c) Documentele pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă – pentru activităŃile
conduse nemijlocit.

IX. Asigurarea logistică şi financiară
Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităŃilor de pregătire se asigură, în
conformitate cu prevederile legale, din bugetele locale, iar în cazul instituŃiilor publice şi agenŃilor
economici, din bugetele şi resursele proprii, conform hotărârii consiliilor de administraŃie.
Măsuri organizatorice :
1.Urmărirea definitivării lucrărilor de investiŃii aflate în curs de execuŃie (puncte de comandă,
adăposturi, săli de pregătire, magazii pentru materiale a subunităŃilor de serviciu, etc) şi dotarea
acestora conform normelor în vigoare.
TERMEN: conform planului dezvoltării bazei materiale
2.Verificarea şi întreŃinerea sistemului de înştiinŃare şi alarmare la toate localităŃile din judeŃ şi
la operatorii economici sursă de risc.
TERMEN: permanent
3.PreşedinŃii comitetelor locale pentru situaŃii de urgenŃă, patronii şi managerii operatorilor
economici, vor prevedea în proiectul bugetului local ( din resurse proprii pentru agenŃii economici),
fondurile necesare înzestrării şi dotării punctelor de comandă, adăposturilor, sălilor de pregătire,
serviciilor de urgenŃă voluntare.
TERMEN: la întocmirea bugetului

X. DispoziŃii finale
Sărbătorirea “ZILEI PROTECłIEI CIVILE“ se va desfăşura în data de 28 februarie,
sărbătorirea “ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA“ se va desfăşura în data de
13 septembrie.
ActivităŃile de control, la localităŃi şi agenŃi economici, se vor desfăşura conform Planului de
control al Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ” ŞERBAN CANTACUZINO” al JudeŃului
Prahova.
Adresa sediului în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă
” ŞERBAN CANTACUZINO” al JudeŃului Prahova este :
- Str. RUDULUI, nr. 96, PLOIEŞTI – COMANDA INSPECTORATULUI şi CENTRUL
OPERAłIONAL. RelaŃii la telefoanele : Tel/Fax 0244/595366, 112 ;

