
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

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.

II. Exerciţii



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.

Toate activitățile se vor 

desfășura în funcție de 

evoluția situației 

epidemiologice.

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 

1

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 

4

Profesionale, cu serviciile publice 

voluntare/private pentru situaţii 

de urgenţă 

3

Prevenirea şi intervenţia la dezastre

Concursuri profesionale SVSU / SPSU

Cu tematică de prevenire şi 

intervenţie la dezastre „Cu viaţa 

mea apăr viaţa”


