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I.Baza legala
In anul 2016 , planificarea, organizarea si desfasurarea pregatirii personalului din cadrul
autoritatilor , organismelor si structurilor cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta se executa in
conformitate cu prevederile prezentului plan , avand la baza urmatoarele acte normative :
Legea nr.481/2004 republicat ,privindăprotec iaăcivil ;ă
Legea nr. 307/2006 privindă ap rareaă împotrivaă incendiilor;cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legeaăînv mântuluiănr.ă1/2011
Hot râreaăGuvernuluiăRomânieiănr.762/2008ă pentruăaprobareaăstrategieiăna ionaleădeă
prevenireăaăsitua iilorădeăurgen ;ă
Ordinulă Ministruluiă Administra ieiă şiă Interneloră nr.712/2005ă privind instruirea
salaria ilorăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ,ămodificatăşiăcompletatăprinăOMAIănr.786/2005;ă
Ordinulă Ministruluiă Administra ieiă şiă Interneloră nr.718/2005ă pentru aprobarea
Criteriiloră deă performan ă privindă structuraă organizatoric ă şiă dotareaă serviciiloră voluntareă pentruă
situa iiădeăurgen ămodificatăşiăcompletatăcuăordinulăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeă
nr. 195/20.04.2007;
OrdinulăMinistruluiăAdministra ieiăşiăInternelorănr.ă160/2007 ;
Ordinulă Ministruluiă Administra ieiă şiă Interneloră nră .1474ă /2006ă pentru aprobarea
Regulamentuluiă deă planificare,ă organizare,ă preg tireă şiă desf şurareă aă activit iiă deă prevenireă aă
situa iilorădeăurgen ;ă
OrdinulăMinistruluiăInternelorăşiăreformei administrative nr. 163 /28 .02.2007 pentru
aprobareaăNormelorăgeneraleădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;ă
Ordinulă Ministruluiă Administra ieiă şiă Internelorănr.ă250/2010ă privindăorganizareaăşiă
desf şurareaă programeloră deă preg tireă aă specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din
serviciileăvoluntareăpentruăsitua iiădeăurgen ;ă
Ordinulă Ministruluiă Administra ieiă şiă Interneloră nr.158/2007ă pentru aprobarea
Criteriiloră deă performan ă privindă constituirea,ă încadrareaă şiă dotareaă serviciiloră private pentru
situa iiădeăurgen ;ă
Ordonan aă deă Urgen ă nr.21/2004ă privindă Sistemulă Na ională deă Managementă ală
Situa iilorădeăUrgen .ă

II.ăObiectiveleăpreg tiriiăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen
Obiectivul general îlăconstituieăridicareaăcapacit iiădeăac iuneăşiăreac ieăaăcomitetelorălocale,ă
celulelorădeăurgen ăşiăserviciilorăvoluntareăşiăprivateăpentruăsitua iiădeăurgen ăpentruăaăfiăînăm sur ă
s ăparticipeălaăprevenirea,ălimitareaăşiăînl turareaăurm rilorădezastrelor.
În vederea îndeplinirii acestuiă obiectivă fundamentală seă urm reşteă realizareaă urm toareloră
obiective specifice:
- identificarea,ă monitorizareaă şiă gestionareaă tipuriloră deă riscuriă generatoareă deă dezastreă
naturaleăşiătehnologiceăexistenteăpeăteritoriulăjude ului;
- informareaăşiăpreg tireaăpreventiv ăaăpopula ieiăcuăprivireălaăpericoleleălaăcareăesteăexpus ,ă
m surileădeăautoprotec ieăceătrebuieăîndeplinite,ămijloaceleădeăprotec ieăpuseălaădispozi ie,ăobliga iileă
ceăîiărevinăşiămodulădeăac iuneăpeătimpulăsitua ieiădeăurgen ;
- organizareaă şiă asigurareaă st riiă deă operativitateă şiă capacit iiă deă interven ieă optimeă aă
serviciilorăpentruăsitua iiădeăurgen ăşiăaăcelorlalteăorganismeăspecializate,ăcuăatribu iiăînădomeniu;
- înştiin areaă oportun ă aă autorit iloră administra ieiă publiceă localeă despreă evolu iaă spreă
dezastruă aă factoriloră deă riscă naturală sauă tehnologic,ă câtă şiă înă cazulă apari ieiă pericoluluiă iminentă ală
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ac iuniloră militareă şiă alarmareaă popula ieiă înă cazulă produceriiă acestoraă precumă şi înă situa iileă deă
urgen ;
- protec iaă popula iei,ă bunuriloră materiale,ă valoriloră culturaleă şiă arhivisticeă precumă şiă aă
mediuluiăîmpotrivaăefectelorădezastrelorăşiăaleăconflictelorăarmate;
- realizareaă preventiv ă aă m suriloră deă protec ieă civil ă prină evacuare,ă ad postire,ă asanareă
pirotehnic ,ăasisten ăsanitar ăşiădecontaminare;
- preg tireaăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ăaăpersonaluluiădeăconducereădinăadministra iaă
public ă central ă şiă local ,ă aă unit iloră şiă forma iunilor,ă aă salaria ilor,ă elevilor,ă studen iloră şiă aă
popula ieiăneîncadrateăînămunc ;
- planificarea,ă organizareaă şiă preg tireaă ac iuniloră deă ă interven ieă pentruă înl turareaă
urm rilorădezastrelorăşi/sauăac iunilorămilitare.
Înăpreg tireaăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ăpentruăanulă2016
seăvaăurm riăcaălaătoateă
nivelele,ă s ă seă pun ă accentă peă organizareaă desf şur riiă practiceă aă activit iloră şiă ini iereaă
participan iloră înă aplicareaă corect ă şiă înă scurtă timpă aă m suriloră deă protec ie, în raport cu
responsabilit ileăasociateăfunc ieiăpeăcareăoăîncadreaz ăpersonalulăsupusăpreg tiriiăşiăînăconcordan ă
cu tipurile de risc existente pe plan local.
M surileăorganizatoriceăşiăpreg tireaăauăunăcaracterăpermanentăşiăseăintensific ălaăinstituireaă
st rilorăexcep ionaleăşiălaădeclarareaămobiliz riiăsauăpeătimpădeăr zboi.
R spundereaăpentruăbunaădesf şurareăaăpreg tiriiăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ăla
localit i,ă institu iiăpubliceăşiă operatorilorăeconomiciă revineăconduc torilorăacestoraă (primari,
respectivădirectori)ăcareăiauătoateăm surileănecesareăînăacestăsens.

III.ăOrganizareaăpreg tiriiăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen
Scopulăpreg tiriiăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ă- cunoaştereaăşiăînsuşireaămoduluiădeă
ac iuneă înă vedereaă asigur riiă protec ieiă cet eniloră şiă bunuriloră materiale,ă precumă şiă aă limit riiă şiă
înl tur riiăurm rilorăînăcazulăproduceriiăunorăsitua iiădeăurgen .
Preg tireaă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă înă anulă 2016 se va realiza pe niveluri de
competen ,ăstructuriăfunc ionaleăşiăcategoriiădeăpersonal,ădup ăcumăurmeaz :
- preg tireaăreprezentan ilorăinstitu iilorăprefectuluiăşiăaăpersonaluluiăcuăfunc iiădeăconducereăă
dinăadministra iaăpublic ălocal ;
- preg tireaă membriloră comiteteloră jude eneă şiă localeă pentruă situa iiă deă urgen ,ă centreloră
operativeă şiă celuleloră deă urgen ,ă aă inspectoriloră şiă personaluluiă deă specialitateă cuă atribu iiă înă
domeniileă ap r riiă împotrivaă incendiiloră şiă protec ieiă civile,ă precumă şiă aă personaluluiă serviciiloră
publiceăvoluntareăşiăserviciileăprivateăpentruăsitua iiădeăurgen ;
- preg tireaăsalaria ilor;
- preg tireaăînăunit iăşiăinstitu iiădeăînv mânt;
- preg tireaăcategoriilorădeăpopula ieinăneîncadrat ăînămunc .
III.A. Preg tireaăreprezentan ilorăinstitu iilorăprefectuluiăşiăaăpersonalului cuăfunc iiădeă
conducereăădinăadministra iaăpublic ălocal ;
Preg tireaă reprezentan iloră institu iiloră prefectuluiă şiă aă personaluluiă cuă func iiă deă conducereă
dină administra iaă public ă local ă seă vaă realizaă prină cursuriă organizateă laă centrulă zonală Bac uă dină
subordineaă Centruluiă Na ională deă Perfec ionareă aă Preg tiriiă pentruă Managementulă Situa iiloră deă
Urgen ,ă ceă seă desf şoar ă înă seriiă deă preg tireă cuă durataă deă 5ă zile,ă avândă laă baz ă prevederileă
Ordinuluiăministruluiăinternelorăşiăreformeiăadministrativeănr.ă673 din 09 decembrie 2008 (publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 0487/2008 )
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Reprezentan iiă institu iiloră prefectuluiă şiă aă personaluluiă deă conducereă dină cadrulă
administra ieiă publiceălocaleăcuăatribu iiăînă managementulăsitua iilorădeăurgen ,ăexecut preg tireaă
pentruădezvoltareaăcunoştin elorăşiădeprinderilorădeăorganizareăşiăconducereăaăaplic riiăm surilorădeă
protec ieă prev zuteă înă documenteleă operative,ă înă modă deosebită înă situa iiă deă dezastre,ă precumă şiă
pentruăînchegareaăac iunilorătuturorăfor elor careăintervinăînăastfelădeăsitua ii.
Preg tireaăseăvaăexecutaăprinăurm toareleăforme:
- cursuriădeăpreg tire careăseădesf şoar ăcuăoădurat ădeă5ăzile,ăcuăscoatereaădinăproduc ie,ă
odat ălaă2-4ăani,ălaăCentrulăZonalădeăPreg tireăBac u;
Inspectoratul pentru Situa iiă deăUrgen ă “ŞERBANăCANTACUZINO” ală jude uluiăPrahovaă
vaă transmiteă fiec reiă persoane,ă înă timpă oportun,ă toateă informa iileă necesareă privindă desf şurareaă şiă
participarea la aceste cursuri.
- 1ăinstructajădeăpreg tire, cu durata de 4 ore organizat şiăcondusăădeăInspectoratulăpentruă
Situa iiădeăUrgen ă“ŞERBANăCANTACUZINO” alăjude uluiăPrahova,ălaăcareăparticip ăpreşedin iiă
comitetelorălocaleăpentruăsitua iiădeăurgen ă(primariiălocalit ilor),ăpeăzoneădeăpreg tire;
- participareaă laă aplica iileă şiă exerci iile planificate conform prezentului plan, în vederea
rezolv riiă situa iiloră şiă sarciniloră trasateă deă organizatoriiă şiă conduc toriiă acestoră activit iă sauă caă
invita i;
- studiu individual care seăvaădesf şuraălaăloculădeămunc ,ăpeăbazaăuneiătematici proprii.
III.B.ăPreg tireaămembrilorăcomitetuluiăjude eanăşiăcomitetelorălocaleăpentruăsitua iiădeă
urgen ,ăcentrelorăoperativeăşiăcelulelorădeăurgen ,ăaăinspectorilorăşiăpersonaluluiădeă
specialitateăcuăatribu iiăînădomeniileăap r riiăîmpotrivaăincendiilorăşiăprotec ieiăcivile,ăprecumă
şiăaăpersonaluluiăserviciilorăpubliceăvoluntareăşiăprivateăpentruăsitua iiădeăurgen ăă
Execut ăpreg tireaăpentruăcreştereaăcompeten eiăînăorganizareaăşiăconducereaăactivit ilorădinăă
domeniulă situa iiloră deă urgen ă privindă realizareaă capacit iiă operative,ă preg tireaă şiă conducereaă
ac iuniloră deă interven ieă pentruă limitareaă şiă înl turareaă urm riloră unoră situa iiă deă urgen ,ă câtă şiă
pentruădezvoltareaăpreg tiriiămetodiceăprivindăorganizareaăăşiădesf şurareaăprocesuluiădeăpreg tireăaă
popula iei,ăsalaria ilor,ăelevilor,ăserviciilorădeăurgen ăşiăaătuturorăfor elorăcareăintervinăînăsitua iiădeă
dezastre .
Preg tireaăseăvaăexecutaăprinăurm toareleăforme:
- cursuriădeăpreg tire;
- convoc riădeăpreg tire;
- antrenamente de specialitate;
- instructajeădeăpreg tire;
- concursuri de specialitate;
- activit iăpracticădemonstrative;
- exerci iiăşiăaplica ii;
- studiu individual.
Înă cazulă particip riiă laă cursurileă deă preg tire,ă Inspectoratulă pentruă Situa iiă deă Urgen ă
“ŞERBANăCANTACUZINO” alăjude uluiăPrahova,ădup ăprimireaăplanific rilorădeălaăInspectoratulă
Generală pentruă Situa iiă deă Urgen ,ă vaă transmiteă fiec reiă persoane,ă înă timpă oportun,ă informa iiă
privindă perioadaă deă desf şurareă aă cursului,ă precumă şiă alteă dateă necesareă particip riiă laă acesteă
activit i.
Exerci iileăseăvorădesf şuraăpunându-seăaccentăpeăprotec iaăşiăinterven iaăpeătipuriădeărisc.
Studiu individual seăvaădesf şuraălaăloculădeămunc ,ăpeăbazaăuneiătematiciăproprii,ămaiăpu ină
pentruăpreg tireaăserviciilorăpubliceăvoluntareăşiăserviciilorăprivateăpentruăsitua iiădeăurgen ăcareăvaă
cuprindeă şiă temeleă obligatoriiă elaborateă deă Inspectoratulă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ” ŞERBANă
CANTACUZINO” alăJude uluiăPrahovaăprinăInspec iaădeăprevenire.
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III.C.ăPreg tireaăsalaria ilorăşiăpopula ieiăneîncadrate înămunc ă
Execut ă preg tireaă pentruă cunoaştereaă prevederiloră legale,ă aă obliga iiloră ceă leă revină pentruă
realizareaă m suriloră deă protec ieă civil ,ă cunoaştereaă semnaleloră deă înştiin areă şiă aă moduluiă deă
comportare la introducerea lor. Se va pune accent pe folosireaămijloacelorădeăprotec ieăindividual ,ă
cunoaştereaă puncteloră deă ad postireă existente,ă aă moduluiă deă amenajareă aă ad posturiloră familiale,ă aă
moduluiădeăcomportareăpeătimpulăocup riiălor,ădeăacordareăaăprimuluiăajutorăsanitarăşiăautoajutorulăînă
diverse situa iiăşiăcunoaştereaăregulilorădeăcomportareălaădezastre.
Preg tireaă salaria iloră dină institu iileă publiceă şiă operatoriiă economiciă seă realizeaz ă prină
instructajeă şiă antrenamenteă deă avertizare,ă alarmare,ă evacuare,ă protec ieă CBRN,ă ad postireă şiă primă
ajutor,ă înă func ieă deă tipurileă deă riscă laă careă suntă expuşi.ă Categoriileă deă instructaje,ă principiile,ă
modalit ile,ă cerin eleă şiă condi iileă organiz riiă activit iiă deă instruireă suntă stabiliteă prină Ordinulă
ministruluiăadministra ieiăşiăinternelorănr.712/2005,ămodificatăşiăcompletatăprinăăOrdinulăministruluiă
administra ieiăşiăinternelorănr.786/2005.
To iă conduc toriiă institu iiloră publiceă şiă operatoriloră economiciă voră executa,ă cuă întregă
personalul, un antrenament, anual, cu durata de 30 minute – 1ăor ,ăînăfunc ieăde riscurile la care sunt
expuşi.ă Antrenamenteleă potă fiă deă avertizare,ă alarmare,ă evacuare,ă protec ieă CRBN,ă ad postire,ă primă
ajutorăşiăalteăătemeăstabiliteădeăconduc toriiăinstitu iilorăpubliceăşiăoperatorilorăeconomici.ă
Popula iaă seă instruieşteă prină participareaă laă exerci iileă deă alarmareă public ,ă aplica iileă şiă
exerci iileă deă specialitate,ă prină intermediulă ă mass-mediaă şiă prină ac iunileă derulateă deă organiza iileă
neguvernamentale, potrivit specificului acestora .
Societ ileădeăradioăşiăteleviziuneăprecumăşiăpresaăscris ăsuntăobligateăs ăasigureăprezentareaă
înăemisiunile,ărespectivăînăştirileăşiăreportajeleăacestoraăaăriscurilorăpoten iale,ăaăm surilorăpreventiveă
şiăaămoduluiădeăac iuneăşiăcomportareăaăpopula ieiăpeătimpulăsitua iilorădeăurgen .
III.D. Preg tireaăînăunit iăşiăinstitu iiădeăînv

mânt

Preg tireaăînăunit iăşiăinstitu iiădeăînv mântăcuprinde:
- instruireaăconduc torilor/directorilor/cadrelorădidacticeădesemnateăs ăefectuezeăpreg tireaăînă
domeniu – seă realizeaz ă centralizat,ă conformă planific rii,ă prină activit iă organizateă deă c treă
InspectoratulăpentruăSitua iiădeăUrgen ă“ŞERBANăCANTACUZINO” alăjude uluiăPrahova;
- preg tireaăpreşcolarilor,ăelevilorăşiăstuden iloră- seăorganizeaz ăşiăseădesf şoar ăconformă
prevederiloră programeloră şcolareă şiă planuriloră activit iloră extraşcolare,ă precumă şiă conformă
planific riloră anualeă aă ă antrenamenteloră practiceă deă simulareă aă situa iiloră deă urgen ,ă întocmiteă peă
bazaă prevederiloră ă Protocoluluiă încheiată întreă Ministerulă Interneloră şiă Reformeiă Administrativeă şiă
MinisterulăEduca iei,ăCercet riiăşiăTineretului.
Preg tireaă preşcolariloră şi elevilor seă desf şoar ă prină parcurgereaă temeloră instructiveducativeă şiă aă activit iloră practic-aplicativeă incluseă înă cadrulă programeloră şcolareă şiă planuriloră
activit ilorăextraşcolare,ăînăfunc ieădeăparticularit ileădeăvârst ăspecificeănivelurilorădeăînv mânt.
Tematicaăorientativ ,ăfondulădeătimpăşiăobiectiveleădeărealizareăaăpreg tiriiăsuntăprev zuteăînă
Protocolulă încheiată întreă Ministerulă Interneloră şiă Reformeiă Administrativeă şiă Ministerulă Educa iei,ă
Cercet riiăşiăTineretului.
Studen iiă şiă cursan iiă colegiilor seă instruiescă înă cadrulă disciplineloră deă înv mânt,ă cuă
respectareaăautonomieiăuniversitare,ăprinăintegrareaăcunoştin elorădeăspecialitateăşiăprinăactivit iădeă
antrenareăprivindămodulădeăprotec ieăşiădeăac iuneăînăcazulăproduceriiăsitua iilorădeăurgen ăgenerateă
de principalele tipuri de risc.
Preg tireaă vaă aveaă ună caracteră deă complementaritate,ă vaă urmaă cursulă normală ală pred riiă
cunoştin elorădeălaăsimpluălaăcomplex, de la particular la general.
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Comunit ileădeăpreşcolari,ăeleviăşiăstuden iăseăinstruiescăşiăprinăparticipareaălaăexerci iileăşiă
activit ileă practiceă organizateă şiă conduseă deă Inspectoratulă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ”ŞERBANă
CANTACUZINO” alăJude uluiăPrahova.
Fiecareăunitate/institu ieădeăînv mântădesf şoar ăsemestrialăcelăpu inăunăantrenamentăpractică
privindă modulă deă comportareă şiă ac iuneă înă cazulă produceriiă uneiă situa iiă deă urgen ă (cutremur,ă
incendiuăînăinteriorulăsauăexteriorulăcl dirii,ăinunda ie,ăexplozie,ăaccidentăchimicăînăvecin tateăetc.),ă
înăfunc ieădeăfactoriiădeăriscăexisten i.
Fiecareăunitate/institu ieădeăînv mântăvaădesf şuraăanalizeăprivindămodulădeăorganizareăşiăă
desf şurareă aă preg tiriiă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ,ă iară concluziile acestora vor fi înaintate
Inspectoratuluiă ŞcolarăJude eanăPrahovaăpentruă aăfiăcuprinseăînă analizeleă semestrialeăorganizateădeă
acesta.

VII.ăTemeleăobligatoriiăprivindăpreg tireaăserviciilorăpubliceăvoluntareă
şiăserviciilorăprivateăpentruăsitua iiădeăurgen
1.Stingerea incendiilor:
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

TEMA

BIBLIOGRAFIE

Manualul
- Tipuri de risc specifice la nivelul
Pompierului
localit ii/operatorăeconomic;ă
- Incendiulăşiădezvoltareaălui;ă
- Caracteristicileă şiă principiileă deă bazaă aleă Col.(r) dr.ing. Sorin
Calot ,ă
interven iilorăpentruăstingereaăincendiilor;
Col. Gavril Temian,
- Înv areaăşiăantrenareaăpentruăexecutareaă
Col.(r)ăViorelăŞtiru,ă
probelor din cadrul concursurilor profesionale ale Mr. Gabriel Duduc,
SVSU/SPSU ;
Cpt. Ionel-Puiu
- Sting toare.ăPrincipiiăşiăparametriiădeă
Golgojan
func
ionare;ă
- Stingerea incendiilor la subsoluri;
Organizareaă
activit iiăa deă
ap rareădeîmpotrivaă
- Procedee
de întrerupere
procesului
ardere;
Editura Compania
incendiilorălaăloculădeămunc
.
- Stingerea incendiilor pe timp de noapte;
Na ional ăaă
- Prevenireaăincendiilorăînăagricultur ;ă
Imprimeriilor
- Instala iiădeăprotec ieăaăconstruc iilorăcontraă
„CORESI” S.A. –
tr znetului.ă
Imprimeria „De
- Substan eădeăstingereăaăincendiilor.
Vest” Oradea
-Alimentareaăcuăap ăaămaşinilorădeăstinsăincendii;ă
2009
- Prevenireaăincendiilorălaăexploatareaăinstala iiloră
electrice;
O.M.A.I. nr. 1.184
- Stingereaăincendiilorălaălanurileădeăcerealeăşiă
din 06.02.2006
depozite de furaje;
O.M.A.I. nr.163
- Cunoaştereaăşiăfolosireaămijloacelorăde acordare
din 28.02.2007
aăprimuluiăajutorăînăcazădeăfracturiăarsuriăşiă
electrocutare;
- Modulădeăac iuneăpentruăsalvareaăanimalelorăînă
Stingereaă
incendiiloră laă lanurileă deă cerealeă şiă
caz
de incendiu;
Salvareaă persoaneloră c zuteă înă fântâniă deă mareă

O.M.A.I nr 166
Din 27.10.1010
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7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

- Stingerea incendiilor laăacoperişuriăcuăpodăşiă
acoperişuriăf r ăpod,ăcuăsuprafa ămare;ă
- Controlul pentru prevenirea incendiilor a
instala iilorădinăconstruc iiă;ă
- Prevenireaăincendiilorălaăunit ileădeăînv mânt.

Regulamentul
concursurilor
profesionaleale
SVSU/SPSU

- Prevenirea incendiilor la fondul forestier;
- Salvareaăpersoanelorăşiăevacuareaăbunurilorădină
cl diri;ă
- Prevenirea incendiilor la depozitarea,
comercializareaăşiăutilizareaăbuteliilorăcuăGPL
- M suriădeăprevenireaăincendiilorălaăinstala iileă
deăînc lzire;ă
- Situa iiăceăimpunăsalvarea oamenilor, animalelor
şiăbunurilorămateriale;ă
- Stingereaăincendiilorăînăcondi iiădeosebite;

2. Deblocare- salvare :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

TEMA
-Primulă ajutoră înă cază deă r niriă :ă generalit iă şiă
primul ajutor în caz de r niri.
-No iuniă despreă dezastre:ă no iuniă generale,ă
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
catastrofe (descriere).
- Reguliădeăcomportareăşiăm suriădeăprotec ieăînă
caz de dezastre :ă no iuniă generaleă deă comportareă
şiă deă protec ieă înă cază deă dezastre,ă reguliă deă
comportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeăcalamitateăşiă
reguliă deă comportareă şiă deă protec ieă înă cază deă
catastrofe.
-Primulă ajutoră şiă ajutorulă sanitar:ă m suriă
generale,ă tehnicaă aplic riiă pansamentuluiă şiă
respira iaăartificial .
- Tipuriădeăriscăspecificeălocalit ilor
-Primulă ajutoră înă cază deă hemoragiiă :ă generalit i,ă
hemoragii externe şiăhemoragiiăinterne.
-Primulă ajutoră înă cază deă fracturiă şiă luxa ii:ă
generalit i,ă imobilizareaă fracturiloră membrelor,ă
imobilizareaă fracturiloră diferiteă şiă transportulă
r ni ilorăînăcazădeăfractur .
-Primul ajutor în caz de arsur ,ă electrocut ri,ăă
înec,ădeger turi.
-Primulă ajutoră înă cază deă intoxica ieă şiă
contaminare.
-Transportulă r ni iloră şiă contamina ilor :
transportulă cuă brancardaă (targa)ă şiă transportulă cuă
mijloace improvizate.

OBSERVA II
Manualăprotec ieă
civil ăpentruă
personalul cu
atribu iiăînă
domeniul
protec ieiăcivileădeă
laălocalit i,ă
institu iiăpubliceăşiă
agen iăeconomici,
Lt.Col. Niculae
Stan
Editura M.A.I.
2005
Manual pentru
ac iuniădeăc utaresalvare
Col.ăViorelăNemeş,ă
Col. Constantin
Oprea, Maior
Vasile Pirtea
Editura M.A.I.
2003
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3. Instiintare -alarmare :
Nr.
Crt.

TEMA

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

OBSERVA II

-Tipuri de risc specifice localitatilor
Manualăprotec ieă
-No iuniă despreă dezastre :ă no iuniă generale,ă
civil ăpentruă
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
personalulăcuăatribu iiă
catastrofe (descriere).
înădomeniulăprotec ieiă
-Reguliă deă comportareă şiă m suriă deă protec ieă
civileădeălaălocalit i,ă
în caz de dezastre :ă no iuniă generaleă deă
institu iiăpubliceăşiă
comportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeădezastre,ă
agen iăeconomici,
reguliădeăcomportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeă
calamitateă şiă reguliă deă comportareă şiă deă
Lt.Col. Niculae Stan
protec ieăînăcazădeăcatastrofe.
-Instiintarea ,avertizarea, alarmarea , in
Editura M.A.I.
situatii de urgenta
2005
-M suriă şiă reguli de comportare la
recep ionareaăsemnalelorădeăalarmare.
Manualăprotec ieă
- Mijloace de alarmare - pozi iaă deă siren ă
civil ăpentruă
electric ă deă 5ă kwă :ă sirenaă electric ,ă cofretul,ă
personalul
cu atribu iiă
cutiaădeăcomand ăşiădispozitivulădeăsiguran .
înădomeniulăprotec ieiă
civileădeălaălocalit i,ă
- Mijloace de alarmare - pozi iaă deă siren ă
institu iiăpubliceăşiă
electric ă deă 5ă kwă :ă verificareaă şiă între inereaă
agen iăeconomici,
sirenelor electrice.
-Motosiren ă şiă sireneă staticeă cuă aeră
Lt.Col. Niculae Stan
comprimat.
-Asigurareaă înştiin rii,ă avertiz riiă şiă
Editura M.A.I.
alarm rii.
2005
-Organizareaăşiăasigurareaăăînştiin rii.
- Organizareaăşiăasigurareaăalarm rii.

4. Adapostire- evacuare :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

TEMA

OBSERVA II

-C utareaăpersoanelorădisp ruteăînăteren
Manualăprotec ieă
-Salvarea persoanelor blocate în spatii libere
civil ăpentruă
aflateăsubăd râm turi;
personalulăcuăatribu iiă
-No iuniă despreă dezastreă :ă no iuniă generale,ă înădomeniulăprotec ieiă
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă civileădeălaălocalit i,ă
catastrofe (descriere).
institu iiăpubliceăşiă
agen iăeconomici,
-Reguli de comportareă şiă m suriă deă protec ieă
în caz de dezastre :ă no iuniă generaleă deă
Lt.Col. Niculae Stan
comportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeădezastre,ă
reguliădeăcomportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeă
Editura M.A.I.
calamitateă şiă reguliă deă comportareă şiă deă
2005
protec ieăînăcazădeăcatastrofe.
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4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

-Activitateaăgrupeiădeăcercetareăînăac iuneaădeă
cercetare a terenului în zona de distrugeri,
contaminat ăradioactiv,ăchimicăsauăbiologic
-Localizareaă avariiloră laă re eleleă electrice,ă deă
gaze,ăap ,ăcanalizare,ătermoficare.
-Mijloace deăprotec ieăindividual .
-Mijloaceădeăprotec ieăcolectiv ă– generalit iă
,ăad posturiădeăprotec ieăcivil .
-Decontaminarea.
-Protec iaă popula ieiă siă aă bunuriloră materialeă
prin evacuare.

HGR 1222
din 13.10.2005

5. Deblocare-salvare:
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

TEMA

OBSERVA II

-Ac iuneaă pentruă c utareaă şiă scoatereaă
(salvarea)ăpersoanelorăsurprinseăsubăd râm turiă
sauălaăetajeleăsuperioareăaleăcl dirilor.
-No iuniă despreă dezastre :ă no iuniă generale,ă
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
catastrofe (descriere)
-Reguliădeăcomportareăşiăm suriădeăprotec ieăînă
caz de dezastre :ăno iuniăgeneraleădeăcomportareă
şiă deă protec ieă înă cază deă dezastre,ă reguliă deă
comportareă şiă deă protec ieă înă cază deă calamitateă
şiăreguliădeăcomportareăşiădeăprotec ieăînăcazăde
Manualăprotec ieă
catastrofe.
civil ăpentruă
-Mijloaceleă (tehnicaă şiă materialele)ă deă
personalul cu
deblocare – salvare.
atribu iiăînă
-Metode si procedee de deblocare – salvare.
domeniulăprotec ieiă
-Localizareaă avariiloră laă re eleleă electrice,ă deă
civileădeălaălocalit i,ă
gaze,ăap ,ăcanalizare,ătermoficare.
institu iiăpubliceăşiă
- Mijloacele, metodele şiă procedeeleă pentruă
agen iăeconomici,
deblocareaăşiărestabilireaăc ilorădeăcomunica ie.ă
- Efecteleă produseă deă calamit ileă naturaleă
Lt.Col. Niculae Stan
asupraă construc iilor,ă re elelor,ă instala iiloră şiă
re elelorădeătelecomunica ii.
Editura M.A.I.
- Efectele produse de catastrofe asupra
2005
construc iilor,ăre elelor,ăinstala iilorăşiă c ilorădeă
comunica ie.
-Efectele produse de atacurile aeriene cu arme
conven ionaleă
asupraă
construc iilor,ă
instala iilor,ăre elelorăşiăc ilorădeăcomunica ie.
-Efectele produseă asupraă construc iilor,ă
re elelor,ă instala iiloră şiă c iloră deă comunica ieă
deăatacurileăcuăarmaănuclear .
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6. Sanitar- sanitar veterinar :
Nr.
Crt.

LUNA

TEMA

OBSERVA II

-Caracteristicile factortilor de risc ce pot afecta Manualăprotec ieă
localitatea
civil ăpentruă
personalul cu
-No iuniă despreă dezastre :ă no iuniă generale,ă
atribu iiăînă
clasificare, calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
domeniul
catastrofe (descriere)
-Reguliă deă comportareă şiă m suriă deă protec ieă înă protec ieiăcivileădeă
laălocalit i,ă
caz de dezastre :ă no iuniă generaleă deă comportareă
institu
iiăpubliceăşiă
şiă deă protec ieă înă cază deă dezastre,ă reguliă deă
comportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeăcalamitateăşiă agen iăeconomici,
reguliă deă comportareă şiă deă protec ieă înă cază deă
Lt.Col. Niculae
catastrofe
Stan
- Mijloaceădeăprotec ieăindividual .
-Mijloaceă deă protec ieă coletiv ă – generalit iă
Editura M.A.I.
ad posturiădeăprotec ieăcivil .
2005
- Decontaminarea

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

Prin grija
-Instruc iuni,ă documenteă ă şiă acteă normativeă dină
medicului veterinar
domeniul sanitar-veterinar.
alălocalit ii

8.

OCTOMBRIE

Prin grija
-Instruc iuni,ă documenteă şiă acteă normativeă ină
medicului veterinar
domeniul sanitar – veterinar .
alălocalit ii

9.

NOIEMBRIE

Prin grija
-Instruc iuni,ă regulamenteă şiă acteă normativeă înă
medicului veterinar
domeniul sanitar – veterinar .
alălocalit ii

7. Evacuare :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

TEMA

OBSERVA II

-Logistica actiunilor de evacuare
Manualăprotec ieă
-No iuniă despreă dezastre :ă no iuniă generale,ă
civil ăpentruă
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
personalul cu
catastrofe (descriere)
atribu iiăînă
-Reguliă deă comportareă şiă m suriă deă protec ieă înă
domeniul
caz de dezastre :ă no iuniă generaleă deă comportareă protec ieiăcivileădeă
şiă deă protec ieă înă cază deă dezastre,ă reguliă deă
laălocalit i,ă
comportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeăcalamitateăşiă institu iiăpubliceăşiă
reguli de comportareă şiă deă protec ieă înă cază deă agen iăeconomici,
catastrofe
Lt.Col. Niculae
-Protec iaă popula ieiă şiă bunuriloră materialeă prină
Stan
evacuare
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5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

-Mijloaceă deă protec ieă colectiv :generalit iă şiă
ad posturileădeăprotec ieăcivil

Editura M.A.I.
2005

-Dispozi iiăgeneraleăprivindăstabilireaăevacu riiăînă
H.G.R. nr.
situa iiădeăconflictăarmat.
1222 din
- Dimensiuneaă evacu riiă înă situa iiă deă conflictă
13.10.2005
armat.
-Asigurareaăac iunilorădeăevacuare.
O.M.A.I. nr. 1.184
-Transportul, hranirea si cazarea sinistratilor in
din 06.02.2006
caz de urgenta .Organizarea si functionarea
taberei de sinistrati .

8.ăProtec ieăNBC:
Nr.
Crt.

1.

2.

LUNA

TEMA

MARTIE

-Mijloace de protectie individuala .
-Mijloace de protectie colectiva –generalitati
adaposturi protectie civila .

APRILIE

-No iuniă despre dezastre :ă no iuniă generale,ă
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
catastrofe (descriere)

3.

MAI

4.
5.
6.
7.
8.

IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

-Reguliă deă comportareă şiă m suriă deă protec ieă înă
caz de dezastre :ă no iuniă generaleă deă comportareă
şiă deă protec ieă înă cază deă dezastre,ă reguliă de
comportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeăcalamitateăşiă
reguliă deă comportareă şiă deă protec ieă înă cază deă
catastrofe
- Mijloaceleădeăprotec ieăindividual
-Armaănuclear
-Armaăchimic
-Armaăbiologic ă
- Decontaminarea
- No iuniă despreă ob inereaă şiă întrebuin areaă
armelorăcareăurm rescănumai scoatereaă dină lupt ă
aăfor eiăvii.

OBSERVA II

Manualăprotec ieă
civil ăpentruă
personalul cu
atribu iiăînă
domeniul
protec ieiăcivileădeă
laălocalit i,ă
institu iiăpubliceăşiă
agen iăeconomici,
Lt.Col. Niculae
Stan
Editura M.A.I.
2005

9. Logistica :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

TEMA

OBSERVA II

- Logistica actiunilor de interventie in situatii de
Manualăprotec ieă
dezastre .
civil ăpentruă
-No iuniă despreă dezastre :ă no iuniă generale,
personalul cu
clasificare,ă calamit iă naturaleă (descriere)ă şiă
atribu iiăînă
catastrofe (descriere).
domeniulăprotec ieiă
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3.

MAI

civileădeălaălocalit i,ă
institu iiăpubliceăşiă
-Reguliădeăcomportareăşiăm suriădeăprotec ieăînă
agen iăeconomici,
caz de dezastre :ăno iuniăgeneraleădeăcomportareă
şiă deă protec ieă înă cază deă dezastre,ă reguliă deă
Lt.Col. Niculae Stan
comportareă şiă deă protec ie în caz de calamitate
şiăreguliădeăcomportareăşiădeăprotec ieăînăcazădeă
Editura M.A.I.
catastrofe.
2005

4.

IUNIE

- Logisticaă evacu riiă înă situa iiă deă conflictă
armat.

5.

IULIE

-Mijloaceădeăprotec ieăindividual .

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

-Mijloaceădeăprotec ieăcolectiv ă– generalit iă,ă
ad posturiădeăprotec ieăcivil .

- Decontaminarea.

H.G.R. nr. 1 222 din
13.10.2005
O.M.A.I. 1184 din
06.02.2006
Manualăprotec ieă
civil ăpentruă
personalul cu
atribu iiăînă
domeniulăprotec ieiă
civileădeălaălocalit i,ă
institu iiăpubliceăşiă
agen iăeconomici,
Lt.Col. Niculae Stan
Editura M.A.I.
2005

8.

OCTOMBRIE

-Instruc iuni,ăregulamenteăsiăacteănormativeăînă
domeniul logistic.

9.

NOIEMBRIE

- Instruc iuni,ăregulamenteăsiăacteănormative în
domeniul logistic.

Prin grija
contabiluluiăşefăală
prim riei
Prin grija
contabiluluiăşefăală
prim riei

NOTǍ.ăÎnăprimaăşedin ădeăpreg tireăseăvaăprezenta,ăăînămodăobligatoriu,ălegisla iaăap rut ăînă
domeniulăsitua iilorădeăurgen ăşiăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăserviciuluiădeăurgen ă
alăinstitu ieiăsauălocalit ii.ă
Tematicaă deă preg tireă aă membriloră serviciiloră deă urgen ãă voluntareă sauă privateă seă poateă
adaptaă înă func ieă deă situa iaă operativ ,ă organigramaă acestoraă şiă deă specificulă zoneiă deă competen .

VIII.ăEviden aăşiăevaluareaăpreg tirii
Eviden a particip riiă şiă aă rezultateloră ob inuteă seă ineă laă nivelulă fiec reiă entit iă laă nivelulă
c reiaă ă s-aă organizată preg tirea,ă deă c treă personalulă desemnată s ă gestionezeă documenta iaă necesar ă
(comiteteleăpentruăsitua iiădeăurgen ,ăoperatoriiăeconomici,ăserviciiădeăurgen ,ăcentreleăoperative).ă
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Situa iaă centralizatoareă cuă participareaă laă preg tireă aă personaluluiă propriuă şiă peă careă îlă
coordoneaz ăseăînainteaz ănumeric,ăsemestrial,ălaăInspectoratulăpentruăSitua iiădeăUrgen ă”ŞERBANă
CANTACUZINO” alăJude uluiăPrahovaăpeăcategoriiădeăpersonalăşiădomeniiădeăcompeten .ăFiecareă
eşalonă careă organizeaz ă preg tirea,ă pentruă structurileă dină competen aă nemijlocit ,ă prevedeă prină
planulădeăpreg tireătermeneleălaăcareăvorăprimiăsitua iile.ă
Evaluarea programeloră deă preg tireă seă realizeaz ă permanentă prină analizaă moduluiă deă
organizareăşiădesf şurareăaăactivit ilorăşiăaărezultatelorăob inuteădeăc treăeşaloaneleăcareăorganizeaz ă
preg tireaă sauă peă timpulă inspec iiloră şiă controalelor.ă Evaluareaă preg tirii înă domeniulă situa iiloră deă
urgen ăseăanalizeaz ădeăc treăfiecareăeşalonă înă parte,ăsubăform ădeăbilan ,ă înă şedin eleăcomiteteloră
pentruăsitua iiădeăurgen .
Raportulădeăevaluareăaăpreg tiriiăcuprinde:ăbazaălegal ăaădesf şur riiăactivit iiădeăpreg tire;ă
obiectiveleăpropuseăşiămodulădeăîndeplinireăaăacestora; gradulădeăîndeplinireăaăplanuluiădeăpreg tire;ă
organizareaă şiă desf şurareaă exerci iilor,ă aplica iiloră şiă interven iiloră reale;ă calificativeleă ob inuteă şiă
m suraă înă careă s-a asigurat dezvoltarea competen eloră profesionale;ă organizareaă şiă nivelulă deă
înzestrareă ală serviciiloră deă urgen ;ă gradulă deă asigurareă aă bazeiă materiale;ă neajunsuriă constatateă şiă
greut iăîntâmpinate;ăconcluziiăşiăpropuneriăpentruăîmbun t ireaăactivit ii.
Neexecutareaă activit ilor deă preg tireă seă constat ă deă personalul specializat din cadrul
InspectoratuluiăpentruăSitua iiădeăUrgen ă “ŞERBANăCANTACUZINO” alăjude uluiăPrahovaăşiăseă
sanc ioneaz ăconformăprevederilorălegale.
VIII.A.ăComiteteleălocaleăpentruăsitua iiădeăurgen ăaleămunicipiilorăPloieşti,ăCâmpinaă
şiă aleă oraşeloră ă Azuga,ă B icoi,ă Boldeşti-Sc ieni,ă Breaza,ă Buşteni,ă Comarnic,ă Mizil,ă Plopeni,ă
Sinaia,ăSl nic,ăUrla i,ăV leni,ăprinăinspectoriiădeăspecialitateăvorăîntocmi:
a) Planulă preg tiriiă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă pentru anul 2016 – se
avizeaz ă deă inspectorulă şefă ală Inspectoratuluiă pentruă Situa iiă deă Urgen ă
”ŞERBANăCANTACUZINO” alăJude uluiăPrahovaăşiăseăaprob ăprinădispozi ieăaă
preşedinteluiăcomitetuluiălocalăpentruăsitua iiădeăurgen ;
TERMEN : 01.06.2016
b) Raport deă evaluareă aă preg tiriiă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă pentruă
anul 2015. Acestaă vaă fiă înaintată Inspectoratuluiă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ”
ŞERBANăCANTACUZINO” alăJude uluiăPrahovaăpentruăîntocmireaăraportuluiădeă
evaluareălaănivelulăjude ului.
TERMEN : 15.11.2016
c)ăăDocumenteleăpreg tiriiăăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ăă– pentruăăactivit ileăăăăăăă
conduse nemijlocit.
VIII.B.ă Comiteteleă localeă pentruă situa iiă deă urgen ă deă laă comuneă prină inspectoriiă deă
specialitate(ăsecretariiălocalit ilor)ăvor întocmi:
a) Planulă preg tiriiă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă pentruă anulă 2016ă - se
avizeaz ă deă inspectorulă şefă ală Inspectoratuluiă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ”
ŞERBANă CANTACUZINO” ală Jude uluiă Prahovaă şiă seă aprob ă deă preşedinteleă
comitetului local pentruăsitua iiădeăurgen ;
TERMEN : 01.06.2016
b) Raportă deă evaluareă aă preg tiriiă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă pentruă
anul 2015.ă Acestaă vaă fiă înaintată Inspectoratuluiă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ”
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ŞERBANă CANTACUZINO” ală Jude uluiă Prahovaă pentruă întocmireaă raportului
deăevaluareălaănivelulăjude ului.
TERMEN : 15.11.2016
c)ă ă Documenteleă preg tiriiă ă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă ă – pentru
activit ileăăăăăconduseănemijlocit.
VIII.C.ă Operatoriiă economiciă surs ă deă risc şiă institu iileă publiceă prină inspectorii de
specialitate vor întocmi:
a) Raportă deă evaluareă aă preg tiriiă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă pentruă
anul 2016.ă Acestaă vaă fiă înaintată Inspectoratuluiă pentruă Situa iiă deă Urgen ă ”
ŞERBANă CANTACUZINO” ală Jude uluiă Prahovaă pentruă întocmireaă raportului
deăevaluareălaănivelulăjude ului.
TERMEN : 15.12.2016
b)ă ă Documenteleă preg tiriiă ă înă domeniulă situa iiloră deă urgen ă ă – pentru
activit ileăconduseănemijlocit.

IX.ăAsigurareaălogistic ăşiăfinanciar
Resursele financiare necesare pentru desf şurareaă activit iloră deă preg tireă seă asigur ,ă înă
conformitateăcuăprevederileălegale,ădinăbugeteleălocale,ăiarăînăcazulăinstitu iilorăpubliceăşiăagen iloră
economici,ădinăbugeteleăşiăresurseleăproprii,ăconformăhot râriiăconsiliilorădeăadministra ie.
M suriăorganizatoriceă:
1.Urm rireaădefinitiv riiălucr rilorădeăinvesti iiăaflateăînăcursădeăexecu ieă(puncteădeăcomand ,ă
ad posturi,ă s liă deă preg tire,ă magaziiă pentruă materialeă aă subunit iloră deă serviciu,ă etc)ă şiă dotareaă
acestora conform normelor în vigoare.
TERMEN:ăconformăplanuluiădezvolt riiăbazeiămateriale
2.Verificareaăşiăîntre inereaăsistemuluiădeăînştiin areăşiăalarmareălaătoateălocalit ileădinăjude ă
şiălaăoperatoriiăeconomiciăsurs ădeărisc.
TERMEN: permanent
3.Preşedin iiă comiteteloră localeă pentruă situa iiă deă urgen ,ă patroniiă şiă manageriiă operatoriloră
economici,ăvorăprevedeaăînăproiectulăbugetuluiălocală(ădinăresurseăpropriiăpentruăagen iiăeconomici),ă
fondurileă necesareă înzestr riiă şiă dot riiă puncteloră deă comand ,ă ad posturilor,ă s liloră deă preg tire,ă
serviciilorădeăurgen ăvoluntare.
TERMEN: la întocmirea bugetului

X.ăDispozi iiăfinale
S rb torireaă “ZILEIă PROTEC IEIă CIVILE“ seă vaă desf şuraă înă dataă deă 28 februarie,
s rb torireaă“ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA“ seăvaădesf şuraăînădataădeă
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13 septembrie.
Activit ileădeăcontrol,ălaălocalit iăşiăagen iăeconomici,ăseăvorădesf şuraăăconformăPlanuluiădeă
controlăalăInspectoratuluiăpentruăSitua iiădeăUrgen ă” ŞERBANăCANTACUZINO” alăJude uluiă
Prahova.
Adresaăsediuluiăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăInspectoratulăpentruăSitua iiădeăUrgen ăă
” ŞERBANăCANTACUZINO” alăJude uluiăPrahovaăesteă:
- Str.ă RUDULUI,ă nr.ă 96,ă PLOIEŞTIă – COMANDAă INSPECTORATULUIă şiă
CENTRULăOPERA IONAL.ăă Rela iiălaătelefoanele : Tel/Fax 0244/595366, 112 ;

Intocmit Cadru tehnic PSI
Ing.Plaisanu Rodica

15

V. EVIDEN AăFURNIZORILORăAUTORIZA IăPOTRIVITăLEGII,ăCAREă
ORGANIZEAZ ăPROGRAMEăDEăFORMAREăPROFESIONAL ăÎN
OCUPA IIăDINăDOMENIULăREGLEMENTATăDEăINSPECTORATULă
GENERALăPENTRUăSITUA IIăDEăURGEN ăă2016

Nr. crt.
1
2

Denumire furnizor

Denumirea programului de formare
profesional

S.C.ăHSEQăCONSULTINGăS.R.L.ăPLOIEŞTIă
Inspectorădeăprotec ieăcivil /Cadruătehnic
CAMERAăDEăCOMER ăŞIăINDUSTRIEăPRAHOVAă Cadru tehnic

VI.ăPlanificareaăpreg tiriiăînădomeniulăsitua iilorădeăurgen ăprinăăăăăăă
exerci iiăşiăconcursuriădeăspecialitateăînăanulă2016

Nr.
crt.

TIPUL /
PERIODICITATEA

LOCALITATEA

I. ANTRENAMENTE DE SPECIALITATE
1.
EXERCI IIă
GURA
avertizare
VITIOAREI
/alarmare/alertare SVSU

II. EXERCITII
2.
I. DE ALARMARE
PUBLIC
(oădat ălaă3ăaniă)ă

GURA
VITIOAREI

DATA

IULIE

SEPTEMBRIE

TEMA

Verificareaăcapacit iiădeă
interven ie
a S.V.S.U.

Cine
condu
ce
CLSU

Activitatea comitetelor locale ISUJ
la introducerea semnalelor
de alarmare şiăpentruă
gestionareaăsitua iilorădeă
urgen ăceăpotăapareaălaă
nivelul localit iiă
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