
Nr.
crt. Tipul

Localitatea /
operatorul economic /instituţia 

publică
Data Tema Cine conduce

1. De verificare a modului de cunoaştere,  Comuna Unţeni octombrie Activitatea primăriei comunei,

organizare şi desfăşurare a activităţilor a comitetului local pentru situaţii de 

de înştiinţare, prealarmare, avertizare urgenţă, serviciului voluntar pentru 

şi alarmare a localităţilor situaţii de urgenţă, pentru realizarea

înştiinţare, prealarmare, avertizarei în cazul producerii unei

şi alarmare în situaţii de urgenţă generate de riscu

rile specifice comunei Unţeni

1. Exerciţii de alarmare a personalului 
CLSU/COAT (semestrial) Primăria comunei Unţeni Preşedintele CLSU

2.  Exerciţii de înştiinţare, avertizare, 
alarmare organizate cu personalul COAT COAT Preşedintele CLSU

Antrenamente de specialitate  COAT Preşedintele CLSU

Exerciţii de alarmare a personalului SVSU Sediul primăriei/SVSU Preşedintele 
CLSU/Şef SVSU

Exerciţiu de protecţie şi intervenţie în caz 
de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţiile 
hidrotehnice şi poluări accidentale

Zona inundabilă Burla
Preşedintele 

CLSU/Şef COAT/Şef 
SVSU

                                       Anexa nr. 4  la nr.________din _________   
VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate 

    I. Antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate organizate şi conduse de CJSU/ISUJ Botoşani

ISUJ Botoşani

      Se vor evidenţia toate antrenamentele, exerciţiile şi concursurile prevăzute în Anexa nr. 4 la Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobat cu Ordinul 
prefectului judeţului Botoşani nr. 90 din 09.04.2013, referitoare la localitatea dumneavoastră sau la care participă structuri din zona de responsabilitate a unităţii 
administrativ teritoriale.  

    II. Antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate organizate şi conduse de CLSU/ SVSU*
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Exerciţiu de protecţie şi intervenţie în caz 
cutremure, alunecări şi/ sau prăbuşiri de 
teren

Zona (de risc) Unţeni
Preşedintele 

CLSU/Şef COAT/Şef 
SVSU

Nr.
crt. Tipul

Localitatea /
operatorul economic /instituţia 

publică
Data Tema Cine conduce

Exerciţiu de protecţie şi intervenţie în caz 
accident pe căile de transport (rutier,  apă 
etc.)

Zona (de risc) DN 29 Botoşani - Săveni
Preşedintele 

CLSU/Şef COAT/Şef 
SVSU

Antrenamente de specialitate organizate la 
nivelul instituţiilor publice cu 
responsabilităţi pe linia gestionării 
situaţiilor de urgenţă, incluşi în PAAR.

Primăria comunei Unţeni, Dispensar 
uman Unţeni, Dispensar veterinar 
Unţeni, Post poliţie Unţeni, Şcoala 
generală cu clasele I-VIII Unţeni

Preşedintele CLSU/

Şcoala cu clasele I-VIII Unţeni

Şcoala cu clasele I-VIII Mînăstireni

Şcoala cu clasele I-IV Burleşti

Şcoala cu clasele I-VIII Unţeni

Şcoala cu clasele I-VIII Mînăstireni

Şcoala cu clasele I-IV Burleşti

Şef COAT
Nastasă Marius-Crinu

Şef COAT

………………………………………..

Concursuri cu tematică de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi protecţie civilă, 
organizate cu cercurilor de elevi/preşcolari 
la nivelul instituţiei de învăţământ şi 
localităţii

Conducător 
instituţie/unitate 
şcolară

    III. Antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate organizate şi conduse de CSU/structuri de intervenţie 

Antrenamente, exerciţii practice 
organizate de instituţiile de învăţământ - 
conf. planificării, semestrial.

Conducător 
instituţie/unitate 
şcolară
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