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I. BAZA LEGALĂ
În anul 2012, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul
autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în
conformitate cu prevederile prezentului ordin, având la bază următoarele acte normative:
 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr.212/2006;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 Legea nr.46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului României nr.308/1995 privind organizarea şi
funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI
nr.786/2005;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat cu OMAI
195/20.04.2007;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
 Dispoziţia Inspectorului General nr.1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborarea documentelor de organizare planificare şi evidenţă
a învăţământului din instituţiile de pregătire din subordinea Inspectoratului
General.
 Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.673/ 09.12.2008
privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în
perioada 2009 -2012.
 Precizările Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă nr.79445 din 22.12 2008 privind pregătirea personalului cu atribuţii în
domeniul situaţiilor de urgenţă
II . OBIECTIVELE PREGĂTIRII
Obiective generale
1. Creşterea rolului şi competenţei Sistemul de management judeţean pentru situaţii
de urgenţă în gestionarea riscurilor existente în zona de competenţă
2. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări
privind managementul situaţiilor de urgenţă;
3. Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea probabilităţii
de apariţie a lor şi consecinţele pe care le presupune pentru viaţa oamenilor, mediu
şi bunuri materiale;
4. Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi
gospodării şi comportamentul de adoptat în caz de incendiu şi alte situaţii de
urgenţă;

5. Analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor asupra
evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă, propunându-se măsuri pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării
situaţiei;
6. Perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză şi de
risc cu implicaţii în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
7. Pregătirea pentru intervenţia a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă;
8. Redimensionarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă la nivel local şi
judeţean;
9. Identificarea şi delimitarea zonelor expuse riscului la inundaţii şi alunecări de teren
în Planurile Urbanistice Generale de la toate localităţile
10. Întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi realizarea
unora noi în zonele expuse riscului;
11. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor.
Obiective specifice
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Însuşirea principalelor acte normative care stau la baza managementului
situaţiilor de urgenţă;
Organizarea activităţii de prevenirea a situaţiilor de urgenţă la nivel local pe
baza actelor normative în vigoare;
Realizarea legăturilor de conducere şi cooperare pe timpul situaţiilor de urgenţă;
Organizarea sistemului de înştiinţarea şi alarmare a populaţiei în situaţii de
urgenţă;
Înfiinţarea şi organizarea Serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
şi dotarea corespunzătoare a acestora, funcţie de riscurile existente şi categoria
lor;
Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea lor
în vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative
ale acestora;
Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de
măsuri organizatorice de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
Întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
Intervenţia oportună a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în
vederea protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si
arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor negative a situaţiilor de
urgenţă;
Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de
vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a
celorlalte situaţii de urgenţă;
Pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastrele
specifice, în scopul reduceri pierderilor de vieţi omeneşti şi de salvare a
bunurilor materiale;
Întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi
realizarea unora noi în zonele expuse riscului;
Actualizarea planurilor de apărare în vederea unei gestionări eficiente a
situaţiilor de urgenţă determinate de manifestarea riscului specific;

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Desfăşurarea de activităţi preventive la gospodăriile populaţiei de către
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă prin compartimentul de prevenire
pentru reducerea numărului de incendii;
Achiziţionarea de către fiecare localitate a unui sistem de alarmare modern în
aşa fel încât să nu mai existe zone neacoperite;
Asocierea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în vederea accesării de
fonduri europene pentru asigurarea şi reînnoirea la nivelul fiecărei localităţi a
sistemelor de alarmare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare
şi private pentru situaţii de urgenţă, faza locală şi judeţeană, interjudeţeană;
Organizarea cerurilor „Prietenii pompierilor ” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa” la
nivelul instituţiilor de învăţământ gimnazial şi liceal.
Informarea oportună a populaţiei despre riscurile locale existente şi modul de
comportare în aceste situaţii;
Dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea sprijinirii celor aflaţi
în suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă.

III. CADRUL ORGANIZATORIC
Pregătirea în anul 2012 a membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă,
centrelor operative şi celulelor de urgenţă începe la 01 februarie şi se termină la 30 noiembrie, a
Serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă începe la 01 ianuarie şi se termină la 31
decembrie , iar a elevilor şi studenţilor se execută pe durata anului de învăţământ.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012 se va realiza pe niveluri de
competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului de conducere din
cadrul administraţiei publice
judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă.
2. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de
urgenţă, centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva
incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice
voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă.
3. Pregătirea salariaţilor
4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.
5. Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă
Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului de conducere din
cadrul administraţiei publice judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă se va executa prin cursuri în cadrul Centrului Naţional de Pregătire pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţie Civilă şi Centrul zonal Bacău, având la bază prevederile Ordinului ministrului internelor
şi reformei administrative nr.673 din 09 decembrie 2008 .
Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă,
centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a
personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se va
realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate,
aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, structurile

profesioniste din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau la nivelul
instituţiilor respective.
Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin
instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor etc., în funcţie
de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi
condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administraţiei
şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr.786/2005.
Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
a) instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze
pregătirea în domeniu – se realizează centralizat, prin activităţi organizate de
inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
b) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform
prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu
nr.250/13527/2007
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de
specialitate şi prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor
activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de
învăţământ.
Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ
cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin
activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor
de urgenţă generate de principalele tipuri de risc.
Comunităţile de elevi şi studenţi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile
practice organizate şi conduse de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina”
Suceava.
Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică,
aplicaţiile şi exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile
organizaţiilor neguvernamentale, potrivit specificului acestora.
În anul 2012, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii, lunile ianuarie şi decembrie
sunt prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare şi evaluare, respectiv pentru
organizarea următorului an de pregătire.

