


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

Primarul comunei 1 1 1 0 1

Președintele comitetului pentru situații 

de urgență

O instruire, anual 

(2-4 ore)
ISU 1 1 1 0 1

Membrii comitetului pentru situații de 

urgență

Un instructaj de pregătire, 

semestrial       (2-4 ore)

Comitetul pentru 

situații de urgență
16 16

1
6 16

0

3
2

Şeful centrului operativ pentru situații 

de urgență

Instructaj de pregătire,                       

anual (2-4 ore)
ISU 1 1 1 0 1

Personalul centrului operativ pentru 

situații de urgență

Antrenament de specialitate, 

anual (2-4 ore)

Comitetul

 pentru situaţii de 

urgenţă /

 şeful centrului 

operativ

5

5

5 5

Sem. IIMar.Ian. Sept. Oct.

II.  Pregătirea organizată la nivelul inspectoratului pentru situații de urgență, comitetelor locale pentru situații de urgență, centrelor operative și celulelor de urgență, serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, instituțiilor publice 

și operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă

Centrul Zonal de 

Pregătire de 

Protecție Civilă 

Cine organizează 

pregătirea/ cine 

răspunde

Total 

an
Iun. Nov. Dec.Sem. I Aug.Mai

Total 

personal 

de pregătit

Anul 2021

Anexa nr. 1 

Un curs de pregătire cu scoatere 

de la locul de muncă, o dată  la 

2-4 ani (5 zile)

I.1. Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managentul Situațiilor de Urgență 

I.2. Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă BACĂU

Feb. Iul.Apr.

 Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal

Categorii de personal
Forma de pregătire/ 

periodicitatea/ durata



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

Sem. IIMar.Ian. Sept. Oct.

Cine organizează 

pregătirea/ cine 

răspunde

Total 

an
Iun. Nov. Dec.Sem. I Aug.Mai

Total 

personal 

de pregătit

Anul 2021

I.1. Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managentul Situațiilor de Urgență 

Feb. Iul.Apr.Categorii de personal
Forma de pregătire/ 

periodicitatea/ durata

O convocare de pregătire, 

semestrial (2-4 ore) ISU 1 1 1 1 1 2

Un instructaj de pregătire, 

semestrial (2-4 ore)

Preşedintele 

comitetului

 pentru situaţii de 

urgenţă 

1

1

1 1 2

O şedinţă teoretic-aplicativă, 

lunar (2-3 ore) Şeful serviciului 22
22 13 22 22 22 22 22

1
3

2

22 22 22 22 22 22

1
3

2

2
6

4

O şedinţă practic-demonstrativă, 

lunar (1-2 ore) 
Şeful serviciului 22

22 13 22 22 22 22 22

1
3

2

22 22 22 22 22 22

1
3

2

2
6

4

Exerciţiu de alarmare/ 

intervenţie cu SVSU*
ISU 22

22

2
2

2
2

Cadre tehnice cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor

Convocare de pregătire,             

anual (2-4 ore)
ISU 1 0 1 1 1 1 4 4

 Personalul clerical şi cel asimilat al 

cultelor recunoscute, care are atribuţii 

de conducere la nivelul obiectivelor de 

cult religioase/parohiale

O instruire, anual 

(2-4 ore)
ISU 10 1

0

1
0 0 1
0

Salariaţii de la instituţiile publice/ 

operatorii economici

Instructaje de pregătire 

(conform Dispozițiilor generale 

privind instruirea în domeniul 

situațiilor de urgență)

Conducătorii 

operatorilor 

economici/ 

instituţiilor publice

45 4
5

Informare preventivă 
Autorităţile publice 

locale/ISU
792 7

9
2

Exerciţii de alarmare publică
Autorităţile publice 

locale/ISU
792 7

9
2

Conducătorii unităților de învățământ 

(sau personalul desemnat să execute 

pregătirea)

O instruire, anual 

(4-6 ore)
ISU 2 2 2 0 2

Activităţi de pregătire               

(conform protocolului încheiat 

între MAI şi MEN)

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ

97

97 97 97 97 97 97

582

97 97 97 97

388

9
7

0

Două exerciţii, semestrial 97 97 9
7

97 97 1
9

4

2
9

1

Activităţi de pregătire               

(conform protocolului încheiat 

între MAI şi MEN)

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ

239

239 239 239 239 239 239

1
4

3
4

239 239 239 239

956

2
3

9
0

Două exerciţii, semestrial 239
239 239

4
7

8
239 239

4
7

8

9
5

6

*Se vor planifica exerciţii de alarmare/intervenţie la  serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

Elevii

Personalul component al serviciului  

voluntar pentru situaţii de urgenţă

Preşcolarii

Şeful serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă

Populaţia neîncadrată în muncă, 

persoane vârstnice



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

Sem. IIMar.Ian. Sept. Oct.

Cine organizează 

pregătirea/ cine 

răspunde

Total 

an
Iun. Nov. Dec.Sem. I Aug.Mai

Total 

personal 

de pregătit

Anul 2021

I.1. Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managentul Situațiilor de Urgență 

Feb. Iul.Apr.Categorii de personal
Forma de pregătire/ 

periodicitatea/ durata

NOTĂ:  Toate activitățile se vor desfășura în funcție de evoluția situației epidemiologice.



Anexa nr. 2 

Nr. 

crt.
Denumire curs Tip curs Seria planificată Numele și prenumele Funcția deținută

Instituția publică/                        

operator economic/              

localitatea

Obs.

21 George Mutu Primar Comuna Borlești

Planificarea reprezentanților instituției prefectului, a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 

administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, la cursurile de pregătire în anul 2021

B.  Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău

Seria nr. 11          

12.04-16.04

Curs de formare în 

managementul situațiilor de 

urgență

Cu scoatere de la locul 

de muncă, pe o durată 

de 5 zile lucrătoare
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NOTĂ:  Toate activitățile se vor desfășura în funcție de evoluția situației epidemiologice.



Anexa nr. 3 

Nr.

crt.
Tipul

Localitatea /

Operatorul economic
Luna Tema Cine conduce Observații

Antrenament de înştiinţare și 

alarmare cf. O.I.G. 21866/2017 și 

O.I.G. 22553/2017

Toate localitățile din judeţ
 Miercurea Alarmelor - în 

prima miercuri din lună

Antrenament de înştiinţare și verificare a 

funcționării sirenelor de alarmare publică de la 

nivelul judeţului

Antrenament de înştiinţare cf. 

art. 18, 19 din                     OMAI 

nr. 1259/2006

Pe grupe de localități stabilite prin 

planul de înștiințare al I.S.U. Neamț
În a 3-a miercuri din lună

Antrenament de înştiinţare în reţelele organizate la 

nivelul judeţului

Alarmarea SVSU SVSU din judeţ

Pe timpul controalelor de 

fond la localitate şi 

exerciţiilor de alarmare 

publică 

Alarmarea SVSU în cazul producerii unei situaţii de 

urgenţă la o unitate şcolară

II. Exerciţii

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

1

I. Antrenamente de specialitate

Toate activitățile se 

vor desfășura în 

funcție de evoluția 

situației 

epidemiologice.

I.S.U.J.



Nr.

crt.
Tipul

Localitatea /

Operatorul economic
Luna Tema Cine conduce Observații

Etapa pe unitate de învăţământ/club sau 

palat al copiilor
martie

Etapa pe localitate aprilie

Piatra-Neamţ aprilie

Etapa judeţeană aprilie

Etapa interjudețeană iunie

Etapa națională septembrie

Etapa de zonă - Piatra-Neamţ mai

Etapa judeţeană mai

Etapa internațională 14 -21 iulie

Etapa judeţeană 20 - 31 mai

Etapa națională iulie

Raion de intervenţie - Piatra-Neamţ mai I.S.U.J.

Etapa judeţeană 1-15 iunie I.S.U.J.

Etapa interjudeţeană 1-15 iulie I.S.U.J., I.G.S.U.

Etapa naţională 1-15 august I.S.U.J., I.G.S.U.

4

Profesionale, cu serviciile publice 

voluntare/private pentru situaţii 

de urgenţă 

3

Prevenirea şi intervenţia la dezastre

Concursuri profesionale SVSU / SPSU

Cu tematică de sănătate și prim 

ajutor „Sanitarii Pricepuți”
Sănătate și prim ajutor

Filiala Județeană a 

Crucii Roșii 

Române, 

Inspectoratul 

Judeţean Şcolar, 

Direcția Județeană 

de Sănătate, I.S.U.J., 

etc.

2

Cu tematică de prevenire şi 

stingere a incendiilor „Prietenii 

pompierilor”

Prevenirea şi stingerea incendiilor

Directorul unităţii de 

învățământ, 

comitetul local 

pentru situații de 

Cu tematică de prevenire şi 

intervenţie la dezastre „Cu viaţa 

mea apăr viaţa”

III. Concursuri

Toate activitățile se vor 

desfășura în funcție de 

evoluția situației 

epidemiologice 

(O.M.E.C. nr. 5924 din 

03.11.2020)

Directorul unităţii de 

învățământ, 

comitetul local 

pentru situații de 

urgență, ISU, 

Inspectoratul 

Judeţean Şcolar, 

Societatea Naţională 

Toate activitățile se vor 

desfășura în funcție de 

evoluția situației 

epidemiologice.

1
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Anexa nr. 4 
 

TEMATICA ORIENTATIVĂ  
privind pregătirea SVSU BORLEȘTI 

 

I.  Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire  
din SVSU BORLEȘTI 
 

 Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor. 
 Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.  
 Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 
 Propagarea incendiilor. 
 Cauze de incendiu. 
 Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. 
 Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
 Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale. 
 Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 
 Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli 

de comportare. 
 Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli 

aglomerate, structuri de primire turistică. 
 Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier. 
 Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire. 
 Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare. 
 Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu 

GPL. 
 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze 

şi de încălzire. 
 Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii. 
 Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. 
 Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural. 
 Prevenirea incendiilor în apartamente. 
 Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă. 
 Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de 

urgenţă. 
 Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă. 
 Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru 

situaţii de urgenţă. 
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II. Tematica pentru pregătirea membrilor SVSU BORLEȘTI 

 
II.1. Şedinţe teoretic-aplicative: 

 
 Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece. 
 Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti. 
 Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 
 Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 
 Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului 

forestier. 
 Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole 

de recoltare a cerealelor păioase. 
 Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub 

dărâmături şi din spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi 
identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea 
primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor). 

 Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţilor de 
urgenţă: 
• Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind 
apărarea împotriva incendiilor.  
• Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare.  
• H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele de prevenire şi stingere a incendiilor.  
• O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor.  
• O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 
712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă.  
• H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare.  
• O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă. 
• O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă prestate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.  
• O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente. 
• O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la obiective de cult. 
• O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie 
publică şi unităţi de agreement. 
• O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii. 
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• O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. 
• O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ. 
• O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, 
vegetaţie uscată şi resturi vegetale. 
• O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber. 

 Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti 
conform O.M.A.I. nr. 160/2007. 

 Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie 
neexplodate. 

 Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor. 
 

II.2. Şedinţe practic-demonstrative: 
 
1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi 
spumă. 
2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii. 
3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista cu 
obstacole pe 100 m” (prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe 
segmente, executarea întrunită a probei, verificarea încadrării în barem maxim 
35 secunde). 
4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii 
de muniţie rămasă neexplodată. 
5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la 
fondul forestier. 
6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la 
depozitele de cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea. 
7. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din 
subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste. 
8. Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului 
şi echipamentului. 
9. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la 
unităţile de învăţământ. 
10. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o 
gospodărie cetăţenească. 
11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor 
incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje.  
12. Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de 
noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic etc.). 
13. Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor 
(tensiune joasă); 
14. Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor 
(presiune joasă). 



Pagină 4 din 5 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ  

privind pregătirea serviciilor private pentru situaţii de 

urgenţă  

 
I. Şedinţe teoretic-aplicative: 

 
1. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 
2. Propagarea incendiilor. 
3. Cauze de incendiu. 
4. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. 
5. Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
6. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 
7. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. 
Reguli de comportare. 
8. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 
9. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 
10. Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub 
dărâmături şi din spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi 
identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea 
primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor). 
11. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 
de către serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 
12. Serviciul de rond şi postul de supraveghere; modul de organizare şi 
atribuţiile pompierilor civili. 
13. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. 
14. Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. 
15. Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea 
utilizării focului deschis şi sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru 
lucrări efectuate în spaţii cu pericol de incendiu. Obligaţii ce revin în acest sens 
pompierilor civili. 
16. Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la 
depozitarea materialelor şi a produselor inflamabile lichide. 
17. Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică. 
18. Date generale despre substanţele toxice industriale. 
19. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de 
protecţie civilă. 
20. Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în 
vederea salvării răniţilor. 
21. Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să 
acţioneze pentru salvarea de persoane şi bunuri materiale. 
22. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi 
aparatura din dotare. 
23. Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de 
urgenţă: 
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➢ Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare privind 
apărarea împotriva incendiilor. 
➢ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 
➢ H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele de prevenire şi stingere a incendiilor.  
➢ O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor.  
➢ O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 
712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
➢ O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii 
de urgenţă. 
➢ Normative şi norme de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului 
sau ramurii de activitate. 
 

II. Şedinţe practic-demonstrative: 
 
1. Instrucţia grupelor de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă. 
2. Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor. 
3. Cunoaşterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici 
tehnico-tactice, descriere, funcţionare şi întreţinere). 
4. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei „Pista cu 
obstacole pe 100 m”. 
5. Instrucţia pentru salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz 
de arsuri. 
6. Organizarea si desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată. 
7. Tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub 
dărâmături si spaţii înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, 
identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea 
primului ajutor, ridicarea şi transportul răniţilor. 
8. Salvarea în cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, 
gropi sau afectate de alte accidente. 
9. Alergare de viteză pe 50 metri. Alergare de rezistență pe 1.000 m. 
Exerciţii de gimnastică – pentru muşchii braţelor şi picioarelor. 
10. Tehnica escaladării gardului de 2 m. Exerciţii de control: alergare 55 m., 
escaladarea gardului de 2 m., alergare 55 m., (echipat cu costum de protecţie). 
11. Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării. 
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Anexa nr. 5 
 
 
 
 

Furnizorii autorizaţi potrivit legii, 
care organizează programe de formare profesională a adulților 

 în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor  
(adresa, date contact) 

Ocupaţie 

Tip program 
(conform art. 8 alin. 3 din  

O.G. nr. 129/2000 
republicată) 

1.  
SC PSIHOTEST SRL 

Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 1, bl. I2, ap. 22 – 
parter, Tel/fax: 0233.224.039 

cadru tehnic cu atribuţii în 
domeniul prevenirii şi 
stingerii incendiilor 

de iniţiere / de perfecționare 

 
 


