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II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
- obiective generale
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III. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri
funcţionale şi categorii de personal (anexa nr.1)
IV. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin
antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate (anexa nr.2)
V. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului
cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală.
- Pregătirea membrilor comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti
şi locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor
operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă,
a cadrelor tehnice sau personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniile apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului
serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă.
- Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ (anexa nr.3) .
VI. Documente de evidenţă
VI.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire (anexa nr.4)
- Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani.
- Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă ClujNapoca.
- Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
VI.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează
programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul
reglementat de IGSU
VII. Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice
voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă (anexa nr.5
şi 6) .
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
IX. Asigurarea logistică şi financiară
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I. BAZA LEGALĂ
Legile, hotărârile şi ordinele aplicabile la nivelul administraţiei publice
locale, emise de autorităţile abilitate care stau la baza desfăşurării pregătirii în
domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 sunt:
1. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată
prin Legea nr. 212/2006;
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011;
4. Legea nr. 446 /2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
5. Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi
funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
7. Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat
prin OMAI nr. 786/2005;
8. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96 din 2016 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor
voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă cu modificările şi
completările ulterioare;
9. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/2013 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizarea, pregătire şi desfăşurare a activităţii
de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
10. Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea regulamentului
de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă.
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II.

OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

În anul 2018, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va desfăşura
în sensul îndeplinirii următoarelor obiective:
II.1. Obiective generale:
Perfecţionarea capacităţii de analiză, sinteză şi luare a deciziei de către
structurile abilitate în scopul prevenirii populaţiei, limitării sau înlăturării, după
caz, a consecinţelor dezastrului în toate cele trei faze (înainte de producere, pe
timpul producerii şi în perioada de restabilire a stării de normalitate).
II.2. Obiective specifice:
- Asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi
atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de
urgenţă;
- Crearea unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi
gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi asigurarea unui
răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat;
- Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la riscurile la
care este expusă;
- Asigurarea unui nivel optim de pregătire a structurilor cu atribuţii pe linia
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
- Stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea
planurilor operative.
III.
PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ,
STUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
Pregătirea pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal la nivelul judeţului Hunedoara se va desfăşura conform anexei 1 din
prezentul Plan de pregătire.
IV.
PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE
SPECIALITATE
Anul de pregătire începe la 01.02.2018 şi se va termina la 30.11.2018 şi va
fi precedat de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia,
astfel:
- întocmirea planului pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul
localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici pentru perioada 01.02. 30.11.2018;
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- asigurarea bazei materiale necesare procesului de pregătire.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi
concursuri de specialitate la nivelul judeţului Hunedoara se va desfăşura
conform anexei 2 din prezentul Plan de pregătire.
V. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 se va realiza pe
niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, după cum
urmează:
a. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu
funcţii de conducere din administraţia publică locală.
b. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi
locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi
celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice
sau personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva
incendiilor, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor organiza pregătirea după
cum urmează:
- Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor executa 1
instructaj de pregătire semestrial de 2-3 ore cu membrii comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă;
- Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor executa 1
antrenament de specialitate anual cu durate de 2-4 ore cu personalul Centrelor
Operative cu Activitate Temporară;
- Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor executa 1
instructaj de pregătire semestrial de 2- 4 ore cu şefii serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă;
Serviciile Voluntare / Private Pentru Situaţii de Urgenţă vor organiza
pregătirea după cum urmează:
- Şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă vor desfăşura cu
personalul component al serviciului:
- O şedinţă teoretic-aplicativă, (2-3 ore), lunar - municipii şi oraşe /
trimestrial – comune;
- O şedinţă practic-demonstrativă, (1-2 ore), lunar - municipii şi oraşe /
trimestrial – comune.
Şefii Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă vor desfăşura cu
personalul component al serviciului:
- O şedinţă teoretic-aplicativă, (2-3 ore), trimestrial;
- Un exerciţiu de alarmare/intervenţie, (1-2 ore), semestrial.
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c. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ (anexa nr.3) .
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor
de specialitate incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil.
Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii vor fi înaintate
prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
prin exerciţii şi
antrenamente practice se realizează astfel:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă desfăşoară un antrenament practic anual de 30 de minute la
instituţiile de învăţământ;
- Fiecare instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial, minim două
antrenamente practice privind modul de comportare şi acţiune în cazul
producerii unei situaţii urgenţă conform protocolului de colaborare încheiat între
M.E.C.T. şi M.A.I.

VI. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ
VI.1. EVIDENŢA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢILE DE PREGĂTIRE
Conform anexei 4 din prezentul Plan de pregătire, personalul nominalizat
să participe la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe diferite tipuri de
niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal va fi
repartizat să urmeze cursuri de pregătire, după cum urmează:
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani;
- organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca;
- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Iancu de Hunedoara"
al judeţului Hunedoara:
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VII. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE
VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Formaţiunile voluntare de intervenţie, indiferent de specialitate îşi
însuşesc cunoştinţele prevăzute în programul de pregătire privind protecţia
cetăţenilor împotriva efectelor dezastrelor sau în cazul atacurilor din aer, reguli
de comportare în situaţii de urgentă, noţiuni de prim ajutor şi auto ajutor sanitar,
cunoaşterea aparaturii, tehnicii din dotare şi a modului de întrebuinţare a
acesteia, metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi înlăturare a
efectelor dezastrelor şi / sau atacurilor din aer.
Formaţiunile voluntare de intervenţie vor executa un instructaj metodic de
2 ore lunar la locul de muncă şi un antrenament practic de 30 min. - 2 ore lunar.
Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se regăsesc în prezentul Plan de
pregătire (anexa nr.5 şi 6). Temele sunt orientative şi nu restrictive.
VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării la pregătire şi a rezultatelor obţinute în urma
verificărilor se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a organizat pregătirea, de către
personalul desemnat să gestioneze documentaţia specifică.
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 efectuate de personalul desemnat din cadrul serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă. Evaluarea pregătirii în domeniul
situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţelor se realizează în şedinţele comitetelor
pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde: baza legală a
desfăşurării activităţii de pregătire, obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a
acestora, gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire,
organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;
calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale ale personalului, organizarea şi desfăşurarea programelor de
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU, gradul de
asigurare a bazei materiale şi documentare, neajunsuri constatate şi greutăţi
întâmpinate, concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
Fiecare Unitate administrativ teritorială, instituţie, operator economic va
prevede în bugetul pe anul 2018 fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii
a procesului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Cursurile, convocările, instruirile organizate şi desfăşurate de structurile
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sunt gratuite, cheltuielile
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legate de transport, cazare şi hrănire vor fi suportate de Unităţile administrativ
teritoriale, instituţiile şi operatorii economici planificaţi să participe la pregătire.
X. DISPOZIŢII FINALE
Având în vedere posibilităţile limitate de pregătire şi cazare ale Centrului
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă Ciolpani, programele de formare profesională organizate în ocupaţia
inspector de protecţie civilă vor fi dedicate cu prioritate personalului din cadrul
instituţiilor publice, companiilor naţionale, regiilor autonome şi operatorilor
economici cu capital majoritar de stat. De asemenea, personalul planificat
pentru programele de formare profesională de perfecţionare trebuie să deţină,
în mod obligatoriu, competenţele profesionale dobândite ca urmare a absolvirii
programelor de iniţiere în aceeaşi ocupaţie.
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