_ PRIMAR:
Comuna DRAJNA
Judet : PRAHOVA
ROMANIA
Tel: 0244.290.202
Fax:0244.290.736

DISPOZITIE
privind aprobareu Planului de pregdtire in domeniul situaliilor de urgenld
tn anul 2018 la nivelul comunei Drajna

Primarul comuneiDrajnajudetul Prahova;
Avand in vederereferatulnr.l783 127.02.2018intocmit de Sef SVSU Drajna PlaisanuRodica,
prin care se solicita aprobareaPlanului de pregatirein domeniul situatiilor de urgentapentru anul 2018, la
nivel de localitate;
In conformitatecu art.27 lit.c) din Legea nr.48112004
privind protecfiacivil6, republicatd,cu
ilodificSrile qi completdrileulteri oarc;art.74din Legea nr. 30712006
privind apdrareaimpotrivaincendiilor;
cu modificarile qi completdrileulterioare;art.24lit. f) din Ordonantade urgenfl nr.2112004
privind Sistemul
Na{ional de Managemental Situaliilor de Urgen}6,cu modificdrile gi completdrileulterioare;O.I.G. nr.
l502[G din 10.01.2018 privind pregdtireain domeniul situaliilor de urgenJda reprezentan{ilorinstituliei
prefectului gi a personalului cu funclii de conduceregi atribufii in domeniul situaliilor de urgen{ddin
qi deconcentrate
administrafiapublic6 locald, servicii descentralizate
in anul 2018;siO.M.A.I. nr.9612016
pentru aprobareaCriteriilor de performantaprivind constituirea,incadrareasi dotareaserviciilor voluntare
pentru situatii de urgenta,
In temeiul prevederilorart.68alin (l) din Legea nr.21512001
a administra{ieipublice locale,republicatS,
cu modificdrile gi completdrileulterioare,

DISPUNE:
Art.l . Se aprobd,,Planulde pregdtirein domeniul situaliilor de urgen{dpentru anul 2018 la nivelul
comunei Drajna si anexele I -3, care fac parte integrantddin plan, av6nd urmdtoareastructurd:
I. Baza legal5
Obiectivelepregdtirii in domeniul situaliilor de urgenld
YI. 1. Obiectivul general
II.2. Obiectivespecifice
ilL Planificareapregdtirii pe niveluri de competenfd,structuri
funclionalegi categoriide personal.
IV. Planificarea pregdtirii in domeniul situa{iilor de urgen{bprin exerci}ii qi concursuri de specialitate
V. Orgarizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta
VI. Documentede evidentd.
VII. Temeleprivind pregatireaserviciilor publice voluntarepentru situatii de urgentade urgenta
VIII. Evidenla gi evaluareapregdtirii
IX. Asigurarealogisticd gi financiar[

Art.2.Incepandcu datapreze.nlei-dnpgzitii
,seabrogaoricedispozitieanterioara.
Art.3.Deaducerea
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I. BAZA LEGALĂ
Activitatea de planificare, organizare şi desfăşurare a pregătirii personalului cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se va executa pe parcursul anului 2018 în
conformitate cu prevederile legale ale următoarelor acte normative:
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului României nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea
activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 786/2005;
 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor
voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 din 18.06.2013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi structurile subordonate;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii
de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare,
avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
 O.I.G. nr. 1502/IG din 10.01.2018 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă
a reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii
descentralizate şi deconcentrate în anul 2018;
 „Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior”, încheiat între M.A.I.
şi M.E.N. cu nr. 62170/9647/16.07.2013.
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II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
II.1. OBIECTIVUL GENERAL
 Cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea în timp
scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor necesare, credibile,
realiste şi adecvate de protecţie a populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în
scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, valorilor materiale şi de
mediu.
II.2. OBIECTIVE SPECIFICE
 asigurarea educării populaţiei privind cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri, a
măsurilor preventive şi a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor;
 formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi de acţiune în
perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea/înlăturarea efectelor
situaţiilor de urgenţă;
 asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local;
 ridicarea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru reprezentanţii
autorităţilor publice locale şi ai operatorilor economici sursă de risc;
 crearea mentalităţii autoprotecţiei în cadrul comunităţilor locale şi a consolidării
voluntariatului ca mod de manifestare a acestuia;
 diminuarea factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat de
înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuarea populaţiei din zonele de risc;
 utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea
infrastructurilor şi a măsurilor de prevenire, intervenţie şi reabilitare a zonelor afectate;
 menţinerea unor activităţi economice minimale şi asigurarea supravieţuirii populaţiei
în zonele grav afectate;
 organizarea pregătirii personalului din serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă, conform reglementărilor existente;
 dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi studenţilor de a se proteja în situaţii
de urgenţă;
 alocarea în bugetul local a fondurilor necesare pentru pregătirea în domeniul situaţiilor
de urgenţă;
 pregătirea şi participarea la concursurile profesionale cu serviciile voluntare şi private,
precum şi desfăşurarea de acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
 informarea cetăţenilor asupra riscurilor specifice care le pot afecta viaţa şi
proprietatea, inclusiv prin creşterea rolului serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă;
 creşterea gradului de participare a personalului cu responsabilităţi la nivel local, la
cursurile organizate de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, Centrul Zonal de Pregătire Bacău şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova;
 îmbunătăţirea calităţii fluxului informaţional şi a relaţiilor de cooperare între factorii
cu responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local;
 orientarea acţiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la
dezastre crearea mentalităţii proactive a societăţii civile privind răspunsul şi
comportamentul în cazul producerii dezastrelor.
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III. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ,
STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

Categorii de personal

Forma de pregătire

Perioada

Cine organizează

Preşedinţii şi vicepreşedinţii
comitetelor pentru situaţii de
urgenţă

Un curs de pregătire cu scoatere de
la locul de muncă, (5 zile)

Februarie –
Noiembrie

CNPPMSU/ Centrul
Zonal de Pregătire Bacău

Secretarii primăriilor

Un curs de pregătire cu scoatere de
la locul de muncă, (5 zile)

Şefii centrelor operative cu
activitate temporară în
conformitate cu OMAI nr.
99/2013.
Preşedinţii comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă
Conducătorii/ Directorii de
unităţi / instituţii de
învăţământ şi personalul
didactic desemnat să execute
pregătirea

6.

Personalul component al
serviciilor publice voluntare
pentru situaţii de urgenţă

7.

Şefii serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă
Şefii serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă

8.

9.

Preşcolari, elevi, studenţi

10. Membrii comitetelor pentru
situaţii de urgenţă
11. Şefii serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă
12. Personalul centrelor operative
cu activitate temporară
13. Personalul component al
serviciilor publice voluntare
pentru situaţii de urgenţă

14.
15.
16.

Un curs de pregătire cu scoatere de
la locul de munca, (5 zile)

Februarie Martie

Centrul Zonal de
Pregătire Bacău

O convocare de pregătire

Martie

I.S.U. Prahova

O instruire semestrială

Martie şi
Septembrie

I.S.U. Prahova

Pe timpul exerciţiilor de verificare
a modului de cunoaştere, organizare
şi desfăşurare a activităţilor de
înştiinţare, prealarmare, avertizare,
alarmare şi evacuare a localităţilor
şi pe timpul controalelor de
prevenire.

Ianuarie Decembrie

I.S.U. Prahova

Un instructaj de pregătire,
semestrial
Un instructaj de pregătire,
semestrial

Martie şi
Septembrie
Martie şi
Septembrie
Ianuarie Iunie;
SeptembrieDecembrie
Aprilie şi
Octombrie
Martie şi
Septembrie

Antrenament de specialitate

Septembrie

Şef centru operativ

O şedinţă teoretic-aplicativă, lunar municipii şi oraşe / trimestrial –
comune
O şedinţă practic-demonstrativă,
lunar - municipii şi oraşe /
trimestrial – comune

Lunar /
trimestrial

Şef Serviciu Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă

Convocare de pregătire semestrială
Convocare de pregătire semestrială
Informare preventivă; Pregătire
cercuri elevi; Exerciţiu de alarmare/
intervenţie/ evacuare

Activităţi teoretic-aplicative
Preşcolari

Centrul Zonal de
Pregătire Bacău

Un exerciţiu semestrial

Elevi

Un exerciţiu semestrial

Studenţi

Un exerciţiu semestrial
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Săptămânal
Mai şi
Octombrie
Mai şi
Octombrie
Mai şi
Octombrie

I.S.U. Prahova
I.S.U. Prahova

I.S.U. Prahova

Preşedinţii CLSU
Preşedinţii CLSU

Conducătorii unităţilor de
învăţământ
Conducătorii unităţilor de
învăţământ
Conducătorii unităţilor de
învăţământ

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE
Nr.
crt.

TIPUL

LOCALITATEA /
AGENTUL
TEMA
DATA
ECONOMIC/
TIPUL DE RISC
INSTITUŢIA
I. ANTRENAMENTE DE SPECIALITATE
GURA VITIOAREI
FEBRUARIE
Fenomene meteorologice periculoase (viscol,
LIPĂNEŞTI
FEBRUARIE
căderi abundente de zăpadă)
MĂGURELE
FEBRUARIE
DUMBRĂVEŞTI
MARTIE
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
PĂULEŞTI
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
MARTIE
activităţi de transport
GORNET-CRICOV
APRILIE
IORDĂCHEANU
APRILIE
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
PLOPU
APRILIE
FILIPEŞTII DE PĂDURE MAI
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
FILIPEŞTII DE TÂRG
MAI
FLOREŞTI
MĂGURENI

1.

EXERCIŢII de
avertizare
/alarmare/alertare
/ evacuare/ primajutor SVSUSPSU

DRAJNA
FÂNTÂNELE

MAI
IUNIE

Accidente, avarii, explozii şi incendii în
industrie
Cutremur
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren

IULIE
IULIE

Cutremur

JUGURENI
LAPOŞ
GURA VADULUI

IULIE
IULIE

Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren

GORNET
PĂCUREŢI

SEPTEMBRIE

PODENII NOI

II. EXERCITII
EXERCIŢII de
verificare a
modului de
cunoaştere,
organizare şi
desfăşurare a
activitîţilor de
2.
înştiinţare,

MAI

SEPTEMBRIE
SEPTEMBRIE

GORGOTA
COCORĂŞTII COLŢ

OCTOMBRIE

MĂNEŞTI

OCTOMBRIE

DRĂGĂNEŞTI

NOIEMBRIE

DUMBRAVA
OLARI
Pentru celelalte
localităţi/operatori
economici/instituţii
verificarea se va face pe
timpul controalelor de
prevenire

NOIEMBRIE
NOIEMBRIE

GURA VITIOAREI
LIPĂNEŞTI
MĂGURELE
DUMBRĂVEŞTI

FEBRUARIE
FEBRUARIE
FEBRUARIE
MARTIE

PĂULEŞTI

MARTIE

GORNET-CRICOV
IORDĂCHEANU

APRILIE
APRILIE

OCTOMBRIE

Cine
conduce

I.S.U.
Prahova

Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
Cutremur
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
Incendii
Cutremur
Incendii

IANUARIE DECEMBRIE

Fenomene meteorologice periculoase (viscol,
căderi abundente de zăpadă)
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren

Pagina6din12

I.S.U.
Prahova

Nr.
crt.

TIPUL
prealarmare,
avertizare,
alarmare şi
evacuare a
localităţilor

EXCOM
Cutremur

3.

4.

5.

8.

EXCOM
Cutremur,
Inundaţii
EXCOM
Accidente, avarii,
explozii și
incendii în
activități de
transport pe căile
ferate și
depozitare
produse
periculoase în
obiective tip
SEVESO, de risc
chimic
EXCOM
Incendii vegetaţie
(inclusiv fondul
forestier)

Concursuri cu
tematică de
prevenire şi

LOCALITATEA /
AGENTUL
ECONOMIC/
INSTITUŢIA
PLOPU
FILIPEŞTII DE PĂDURE
FILIPEŞTII DE TÂRG

APRILIE
MAI
MAI

FLOREŞTI

MAI

MĂGURENI
DRAJNA
FÂNTÂNELE
JUGURENI
LAPOŞ
GURA VADULUI
GORNET
PĂCUREŢI

MAI
IUNIE
IULIE
IULIE
IULIE
IULIE
SEPTEMBRIE
SEPTEMBRIE

PODENII NOI

SEPTEMBRIE

GORGOTA

OCTOMBRIE

COCORĂŞTII COLŢ

OCTOMBRIE

MĂNEŞTI
DRĂGĂNEŞTI
DUMBRAVA
OLARI
Pentru celelalte
localităţi/operatori
economici/instituţii
verificarea se va face pe
timpul controalelor de
prevenire

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
NOIEMBRIE
NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

BARAJUL PALTINUL

MARTIE

OCOLUL SILVIC
VĂLENII DE MUNTE

TOATE UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

Cine
conduce

Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
industrie
Cutremur
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
Cutremur
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
Alunecări şi/ sau prăbuşiri de teren
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
Cutremur
Accidente, avarii, explozii şi incendii în
activităţi de transport
Incendii
Cutremur
Incendii

IANUARIE DECEMBRIE

Oraşul Mizil

RAFINĂRIA
PETROBRAZI - RAMPA
CF NEGOIEȘTI

TEMA
TIPUL DE RISC

DATA

IUNIE

SEPTEMBRIE

ETAPA PE
UNITATE DE
ÎNVĂŢĂMÂN

Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru
antrenarea structurilor profesioniste în vederea
îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia
producerii unui seism
Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru
antrenarea structurilor profesioniste în vederea
îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia
producerii unui cutremur urmat de inundaţii

Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru
antrenarea structurilor profesioniste în vederea
îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia
producerii unor accidente, avarii, explozii și
incendii în activități de transport pe căile ferate
și depozitare produse periculoase în obiective
tip SEVESO, de risc chimic

I.S.U.
Prahova
I.S.U.
Prahova

I.S.U.
Prahova

I.S.U.
Prahova

Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru
antrenarea structurilor de intervenţie în vederea
îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia
producerii incendiilor la fondul forestier

I.S.U.
Prahova

Pregătirea elevilor şi studenţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă

I.S.U.
Prahova,
Directorii
unităţilor
şcolare,
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Nr.
crt.

TIPUL

LOCALITATEA /
AGENTUL
ECONOMIC/
INSTITUŢIA

intervenţie la
dezastre
„Cu viaţa mea
apăr viaţa”

TEMA
TIPUL DE RISC

DATA
T/
MARTIE

comitetele
locale

I.S.U.
Prahova
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean,
comitetele
locale
I.S.U.
Prahova
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean/
comitetele
locale

ETAPA PE
LOCALITATE
/
APRILIE

ETAPA
JUDEŢEANĂ/
MAI

9.

10.

Concursuri cu
tematică de
prevenire şi
stingere a
incendiilor
“Prietenii
Pompierilor”
Concursuri
profesionale, cu
serviciile publice
voluntare/private
pentru situaţii de
urgenţă

Cercuri de elevi "Prietenii
pompierilor"

ETAPA
JUDEŢEANĂ/
IUNIE

Faza judeţeană

IUNIE

Faza interjudeţeană

La o dată
stabilită de
IGSU

Cine
conduce

Pregătirea elevilor şi studenţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă

Creşterea capacităţii de intervenţie a S.V.S.U. şi
S.P.S.U.
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ISU Prahova,
Directorii
unităţilor
şcolare

I.S.U.
Prahova
I.S.U.
Prahova,
I.G.S.U.

V. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a comitetului local pentru situaţii de
urgenţă, centrului operativ, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă, serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, se va organiza şi desfăşura de către
preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi conducătorii instituţiilor.
Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de
urgenţă, statuat în actele normative în vigoare, în funcţie de categoriile de personal şi
domeniul de responsabilitate pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va fi structurată,
astfel:
a) Pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală.
b) Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, a personalului
Centrului Operativ cu Activitate Temporară, a inspectorului de protecţie civilă, a
cadrului tehnic cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile, precum şi a personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
c) Pregătirea salariaţilor.
d) Pregătirea în instituţii de învăţământ
e) Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la literele a-d (populaţia
neîncadrată în muncă).
În anul 2018, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii se va avea în vedere ca lunile
decembrie şi ianuarie, să fie utilizate pentru finalizarea situației necesarului de instruit,
întocmire a documentelor de planificare, evaluare şi organizarea următorului an de pregătire.
Pregătirea a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică
locală, se realizează în baza planificării întocmite de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Șerban Cantacuzino “ al judeţului Prahova conform Anexelor nr. 1 şi 2 aprobată
prin ordin al prefectului judeţului Prahova, prin cursuri organizate la Centrul de Pregătire de
Protecţie Civilă Zonal Bacău din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionarea Pregătirii
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă și în conformitate cu prevederile Ordinului
nr.1502 din 10Ianuarie 2018, privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din
administraţia publică locală servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2018.
Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență se va realiza
prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori autorizaţi în
condiţiile prevăzute de O.G. nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a
adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor operaţionale
ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin cursuri organizate la Centrul Naţional
de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi prin convocări,
instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi concursuri profesionale
organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de serviciile profesioniste
subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau de instituţii/operatorii
economici la care sunt constituite structurile respective.
Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează
prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de
avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de
intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi.
Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării
Pagina9din12

activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă 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 învăţământcuprinde:
Instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze
pregătirea în domeniu – se realizează centralizat, în baza programelor şi activităţilor de
pregătire organizate şi planificate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban
Cantacuzino “ al judeţului Prahovaşi în conformitate cu Planul de măsuri întocmit în
vederea implementării prevederilorProtocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei
civile a copiilor , elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior.
Pregătirea preşcolarilor, elevilor se va desfăşura în baza „Protocolului privind
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul
naţional preuniversitar şi superior”, încheiat între M.A.I. şi M.E.N. cu nr.
62170/9647/16.07.2013.
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.
Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică
organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de specialitate
organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul
mass-media ori acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza
protocoalelor încheiate cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.
VI. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ
VI.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire
Evidenţa participării personalului planificat la activităţile de pregătire, pe
responsabilităţi de pregătire, este detaliată în anexa numărul 1 si 1bis.
VI.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU, pe teritoriul judeţului
Prahova:
Nr.

Denumire furnizor

crt.

(adresa, date contact)

1.

2.

3.

S.C WNR INTERNAŢIONAL
S.R.L.
Prahova, Ploieşti, str. Vasile
Lupu, nr. 45
Camera de Comerţ şi Industrie
Prahova
Str. Cuza Vodă, nr.8, Ploieşti
S.C.HSEQ CONSULTING S.R.L
PLOIEŞTI
str. Nicolae Iorga nr. 5, Ploiesti,
Prahova
tel, 0244576619

Tip program
Ocupaţie

(cf. art.8 alin.(3) din OG
129/2000, republicată)

Perioada
desfăşurării
programului

Societate de
formare
profesională

Perfecţionare
cadru tehnic cu atribuţii în domeniul
prevenirii şi stingeriiincendiilor

Permanent

Societate de
formare
profesională

Perfecţionare
cadru tehnic cu atribuţii în domeniul
prevenirii şi stingeriiincendiilor

Permanent

Societate de
formare
profesională

Perfecţionare:
cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor, şef SVSU/SPSU,
specialist pentru prevenire

Permanent
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VII. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA ÎN UNITĂȚILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT, A SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR
PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Tematica orientativă privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă, este detaliată în
anexele 2, 3
VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării şi rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei structuri care a
organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară
(comitetele pentru situaţii de urgenţă, operatorii economici, centrul operativ, serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă).
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl
coordonează se înaintează numeric, semestrial, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Şerban Cantacuzino”al judeţului Prahova, pe categorii de personal şi domenii de
competenţă, în lunile iunie şi noiembrie.
Documentele de evidenţă, planificare şi organizare care se întocmesc la nivelul
comitetelor locale/instituţiilor publice/operatorilor economici şi termenele de întocmire sunt
următoarele:
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şioperatorii economici sursă de risc
incluşi în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor prin inspectorii de specialitate
vor întocmi :
a) Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018 – se prezintă spre
avizare inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban
Cantacuzino” al Judeţului Prahova până la data de 15.03.2018;
b) Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situatiilor de urgenţă a
personalului propriu în anul 2018;
c) Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018.
Acesta va fi înaintat semestrial Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban
Cantacuzino” al Judeţului Prahova pentru întocmirea raportului de evaluare la nivelul
judeţului;
d)Documentele de organizare şi desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă – pentru activităţile conduse nemijlocit.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se
vor lua următoarele măsuri:
- emiterea dispoziţiilor/deciziilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de către
preşedinţii comitetelor locale/managerii operatorilor economici, prin grija
inspectorilor/personalului de specialitate;
- actualizarea bazelor de date cu factorii de risc şi a documentelor pe linie de situaţii de
urgenţă;
- verificarea şi întreţinerea sistemului de înştiinţare şi alarmare al localităţilor şi
operatorilor economici sursă de risc;
- alocarea de fonduri necesare pregătirii pentru situaţii de urgenţă prin cursuri organizate la
diferite nivele, înzestrării, pregătirii şi dotării punctelor de comandă/locurilor de
conducere, adăposturilor, sălilor de pregătire, serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
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.
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Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare
autoritate publică/instituţie/operator economic în parte sub formă de bilanţ, în şedinţele
comitetelor/celulelor pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:
a. baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
b. obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
c. gradul de îndeplinire al planului de pregătire;
d. organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale;
e. calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale;
f. organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgenţă;
g. gradul de asigurare al bazei materiale;
h. neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
i. concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
Finanţarea cheltuielilor se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetul local
al Consiliului Local DRAJNA, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgenţă Drajna se asigură din bugetul local, al Consiliului Local
DRAJNA
Contractarea şi aprovizionarea cu tehnică şi materiale se asigură de Consiliul Local
DRAJNA contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare se asigură şi din donaţii,
sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

ÎNTOCMIT
Sef SVSU
Plaisanu Rodica
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