PLANIFICAREA EXERCITIILOR

Trimestrul I
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr.1 (1h) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu,
starea de pericol şi pericolul de incendiu.
Tema nr. 2 (1h) – Legislaţie: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea
nr.212/2006 (prevederi referitoare la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă )
Tema nr.3 (1h) – Mijloace de alarmare in protecţia civilă, clasificare, destinaţie, descriere
şi exploatare.
Tema nr.4 (1h) – Criterii de performanţă privind constituirea, organizarea şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. Misiunile si compunerea S.V.S.U.
Tema nr.5 (1h) – Reguli pentru folosirea adăposturilor de protecţie civilă şi modul de
acţiune pentru cunoaşterea şi respectarea lor de către populaţie.
Tema nr.6 (1h) – Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile
administrativ teritoriale. Cunoaşterea zonelor de competenţă ale S.V.S.U. dotate cu
autospeciale de intervenţie (trasee de deplasare, distanţe, surse de alimentare cu apă,
caracteristicile principalelor obiective).
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 (40min.) – Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la o
locuinta , cu prezentarea de către instructor a tehnicii securităţii servanţilor.
Tema nr. 2 (40min) -- Activitatea grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a
terenului în zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.
Tema nr. 1 (40min.) – Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
mijloacelor de protecţie individuală din dotare.

Trimestrul II
•

Şedinţa teoretic – aplicativă

Tema nr.1 (1h) – Metodologia efectuării controalelor de prevenire a incendiilor la
gospodăriile populaţiei şi la obiectivele locale.
Tema nr. 2 (1h) – Aspecte privind psihologia la dezastre.
Tema nr. 3 (1h) – Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc (arderea, tipuri de ardere,
căldura, transmiterea căldurii). Procedee şi substanţe de stingere a incendiilor.

Tema nr. 4 (1h) – Legislaţie: prevederi ale actelor normative prin care se reglementează
lucrul cu foc deschis, fumatul.
Tema nr.5 (1h) – Vulnerabilităţi şi hazarde, măsuri de protecţie, reguli de comportare a
populaţiei în diferite situaţii (cutremure de pământ, accidente chimice, inundaţii, incendii
în masă, etc)
Tema nr. 6 (1 h) – Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la
dezastre.

2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr.1 (1 h) – Învăţare şi antrenament în executarea probelor profesionale ale
pompierilor civili (pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4 x 100 m., desfăşurarea de
luptă).
Tema nr. 2 (1h) – Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la o gospodărie
particulară.

Trimestrul III
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr.1 (1h) – Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase. Executarea
controalelor de prevenire la punctele de recoltare şi la obiective agricole (SVSU din zona
de munte vor executa patrulări pe traseele din fondul forestier frecventate de turişti şi
culegătorii de fructe de pădure).
Tema nr.2 (1h) – Reguli şi măsuri de p.s.i. specifice punctelor de distribuţie butelii de
g.p.l.
Tema nr.3 (1h) – Mijloace din dotare şi improvizate pentru efectuarea transportului
persoanelor suferinde. Mijloace improvizate pentru trecerea peste cursurile de apă.
Tema nr. 4 (3h) – Activităţi specifice pentru sărbătorirea zilei de 13 septembrie – Ziua
Pompierilor din România (expunerea unui material dedicat acestui eveniment,
participarea S.V.S.U. la concursuri profesionale demonstrative, înmânarea de diplome,
distincţii, premierea în bani a pompierilor voluntari care au avut o activitate deosebită în
folosul comunităţii locale).
Tema nr. 5(1h) – Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la unităţi
de învăţământ.
Tema nr. 6 (1h) – Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi
electrocutări.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 (1h) – Antrenament în confecţionarea mijloacelor de transport răniţi.
Procedee de transport a răniţilor fără brancardă.
Tema nr.2 (1 h) – Executarea unei aplicaţii de stingere la o unitate de învăţământ.

Trimestrul IV
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 (30 min) – Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor
termice şi sobelor cu acumulare de căldură.
Tema nr. 2(30 min) – Pericole, cauze şi măsuri de P.S.I. specifice sărbătorilor de iarnă.
Tema nr. 3(30 min) – Modul de organizare, dotare şi constituire a unei tabere de
sinistraţi.
Tema nr.4 (1h). – Cunoaşterea autospecialelor/utilajelor de intervenţie din dotarea
serviciului. Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor de
intervenţie pe timpul sezonului rece.
Tema nr. 5 (30 min) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Cauze de incendiu de natură
electrică.
Tema nr.6 (1h) – Organizarea şi executarea acţiunilor de evacuare a populaţiei şi
bunurilor materiale.
Tema nr.7 (1h) – Prezentarea de către şeful S.V.S.U. a bilanţului activităţilor pentru anul
2009 şi aprobarea planului de măsuri specifice pentru anul 2010.

2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr.1 (1h) – Executarea unei aplicaţii de stingerea incendiilor în cooperare cu
S.V.S.U. din localităţile învecinate, la un obiectiv social - cultural (casă de cultură, cămin
cultural, muzeu sau lăcaş de cult).
Tema nr.2 (1h) – Algoritmul şi modul de executare al controlului de prevenire la
gospodăriile/locuinţele cetăţenilor, premergător sezonului rece.
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