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Anexa la Dispoziţia primarului nr. 91 din 24.04.2013  
PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI                                                              NESECRET             

      COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                      Nr. ex. ……                                                                                     
            Ex. nr. ___ 
            Nr. 2151 
                                                                                                                        Din  25.04.2013 

 
 
 
 
 

                                                                                               A V I Z A T 
                               I N S P E C T O R  Ş E F 
                                                AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
                                                        „NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI 
 
         COLONEL,  
                                      R a d u  A N T O N  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

P L A N U L 
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
ÎN ANUL 2013 
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-  2013  - 
 

C U P R I N S 
I. Baza  legală  
 

      În anul 2013 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 
plan, având la bază următoarele acte normative: 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
 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 şi completat prin OMAI 
nr.195 din 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, modificat cu OMIRA nr. 217 din 
30.05.2007; 

 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158 din 22.02.2007 
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 160 din 23.02.2007 
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare 
a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 250 din 22.11.2010 
privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru 
prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

 Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, 
elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior nr. 
250/13527 din 2007 încheiat între Ministerul internelor şi reformei administrative şi 
Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului; 

 Ordinul Prefectului Judeţului Botoşani nr. 90/09.04.2013 pentru 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013. 

 Precizările privind elaborarea documentelor de planificare, organizare, 
desfăşurare şi evidenţă a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013 

 Dispoziţia Primarului comunei Unţeni nr. 91 din 24.04.2013 privind 
aprobarea Planului de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2013.  
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II.      Obiectivele  pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
          Obiectivele generale ale pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
comuna Unţeni sunt: 

 creşterea eficienţei în coordonarea şi realizarea unitară a măsurilor de 
prevenire, protecţie şi intervenţie operativă pentru asigurarea protecţiei populaţiei, 
bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de mediu în situaţii de urgenţă; 

 apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin 
cunoaşterea şi implementarea legislaţiei specifice de către factorii responsabili şi 
cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora, 
angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţii şi factorilor responsabili la 
realizarea şi menţinerea unui grad ridicat de autoprotecţie şi protecţie la nivelul 
comunităţii; 

 Scăderea/reducerea numărului de victime şi a numărului de incendii la 
gospodăriile populaţiei precum şi a arderilor necontrolate la mirişti, vegetaţia uscată, 
stufăriş. 
 Pe timpul desfăşurării activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă se va urmări realizarea următoarelor obiective specifice: 

 perfecţionarea deprinderilor manageriale ale personalului de conducere 
din cadrul administraţiei publice locale, conducătorilor operatorilor economici şi 
instituţiilor publice, în planificarea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea 
activităţilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă; 

 creşterea nivelului de pregătire şi îndrumare activă a membrilor 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ şi personalului de 
specialitate cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor/protecţiei civile 
din cadrul instituţiilor publice şi operatorilor economici, pentru a acţiona cu 
operativitate şi profesionalism pe linia monitorizării şi gestionării tuturor situaţiilor 
de urgenţă generate de riscurile teritoriale; 

 creşterea nivelului de pregătire şi perfecţionarea deprinderilor practice 
ale personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în vederea  
desfăşurării activităţilor de prevenire, protecţie şi intervenţie, specifice; 

 însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor salariaţilor în vederea 
prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor 
la locul de muncă şi în incinta instituţiilor publice; 

 însuşirea de către populaţia neîncadrată în muncă a semnalelor de 
înştiinţare-alarmare, precum şi a procedurilor specifice pentru protecţia proprie, a 
semenilor, bunurilor materiale, valorilor spirituale, factorilor de mediu şi animalelor 
în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; 

 însuşirea de către preşcolari şi elevi a normelor şi regulilor de 
comportare în perioada premergătoare, pe timpul şi după producerea unor situaţii de 
urgenţă, precum şi a măsurilor de auto-ajutor şi prim ajutor în astfel de situaţii; 

 pregătirea şi desfăşurarea unor acţiuni specifice în cadrul Campaniei 
naţionale de informare şi educare preventivă, intitulată „F.O.C. – Flăcările omoară 
copii”, a Campaniei naţionale de informare şi educare preventivă „R.I.S.C. – 
Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale”   şi a Campaniei naţionale de informare 
şi sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”. 
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III.      Organizarea   pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013 se va realiza pe 
niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind 
structurată astfel: 

 pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică 
locală; 

 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 domeniul apărării împotriva incendiilor, a 
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi 
protecţiei civile, precum şi a personalului serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă; 

 pregătirea salariaţilor; 
 pregătirea cadrelor didactice, copiilor şi elevilor; 
 pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă. 

 
 Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică 

locală, se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a 
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani, respectiv la 
Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău, în vederea perfecţionării 
deprinderilor necesare privind coordonarea eficientă a acţiunilor de intervenţie în 
domeniul situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice. Pregătirea se va 
desfăşura în conformitate cu ordinul ministrului afacerilor  interne şi a planificării 
elaborate la nivelul naţional.  

 
 Pregătirea membrilor comitetului local, a personalului centrului operativ 

pentru situaţii de urgenţă, a inspectorului de protecţie civilă, a cadrului tehnic cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a 
personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se realizează 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 ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din 
domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

 convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii/exerciţii 
practice şi concursuri profesionale organizate de comitetul pentru situaţii de urgenţă, 
de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani sau 
de instituţiile publice la care sunt constituite structurile respective. 

 
 Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice din competenţa teritorială se 
realizează prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente 
practice de 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 activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin 
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Ordinul M.A.I. Nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor 
de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005.  

Salariaţii îşi pot perfecţiona cunoştinţele specifice în domeniu şi prin accesarea 
materialelor bibliografice existente la nivelul Centrului judeţean de informare şi 
pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi a site-urilor www. 
igsu.ro. , www.isubotosani.ro. sau  www.sanseinplus.ro. 

 
 Pregătirea cadrelor didactice, copiilor şi elevilor cuprinde:   
 - instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice 
desemnate să efectueze pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă prin convocări şi  
instructaje, precum şi prin participarea la exerciţii şi antrenamente practice 
organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului 
Botoşani; 
 - pregătirea preşcolarilor şi elevilor – se organizează conform prevederilor 
Protocolului nr. 250/13527/2007 încheiat între Ministerul administraţiei şi internelor 
şi Ministerul educaţiei, cercetării şi inovării – şi se desfăşoară prin parcurgerea 
temelor instructiv-educative şi activităţilor practic-aplicative, incluse în programele 
şcolare, precum şi în planurile activităţilor extraşcolare, în funcţie de particularităţile 
de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ.  
 Activităţile de  pregătire a preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară: 
 - în timpul orelor de educaţie civică şi de consiliere, în cadrul disciplinelor 
predate, în funcţie de specificul acestora şi prin programele de activităţi extraşcolare 
în cadrul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi  
„Prietenii Pompierilor; 
 - prin organizarea şi desfăşurarea de concursuri cu tematică de protecţie civilă 
şi de prevenire a incendiilor; 
 - prin efectuarea de vizite ale preşcolarilor şi elevilor la subunităţile de 
intervenţie ale inspectoratului şi la Centrul de informare şi pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă - Ştefăneşti; 
 -  prin participarea la exerciţii şi activităţi practice organizate şi conduse de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani; 
 - prin accesarea materialelor specifice domeniului situaţiilor de urgenţă 
postate pe site-urile: www.igsu.ro; www.isubotosani.ro; www.sanseinplus.ro.  

Tematica orientativă, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a 
acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 din Protocolul nr.250/13527/2007 încheiat 
între Ministerul administraţiei şi internelor şi Ministerul educaţiei, cercetării şi 
inovării. 

 
Pregătirea/instruirea populaţiei neîncadrate în muncă se realizează prin 

participarea la activităţi de informare şi educaţie preventivă, exerciţii de specialitate 
şi  exerciţii de alarmare publică/de evacuare organizate de autorităţile administraţiei 
publice locale sau de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
Judeţului Botoşani, precum şi prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate 
de organizaţiile neguvernamentale, potrivit specificului acestora.  
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IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, 
STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL este 
evidenţiată în tabelul anexa nr.1 
 

 V. DOCUMENTELE DE EVIDENŢĂ  sunt materializate în anexele 2 şi 3. 
 

V.1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire (anexa nr. 2): 
 organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani; 
 organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău; 
 organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 

Judeţului Botoşani. 
V.2 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de 
formare profesională în ocupaţii din domeniul I.G.S.U. (anexa nr. 3). 
 

 VI. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII, CONCURSURI DE 
SPECIALITATE  este evidenţiată în tabelul anexa nr. 4 
 

 VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIULUI 
PUBLIC VOLUNTAR ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  sunt prevăzute în anexa nr. 5. 
 

VIII.   EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 
   Evidenţa participării la pregătire şi rezultatele obţinute se ţine la nivelul 
fiecărei structuri care organizează pregătirea, respectiv: comitetul pentru situaţii de 
urgenţă,centrul operativ, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, de către 
personalul desemnat să gestioneze documentaţia specifică. 
 Evidenţa se ţine nominal pentru personalul din structura proprie şi numeric, pe 
structuri şi specialităţi, pentru personalul din competenţa nemijlocită. 
 Fiecare eşalon care organizează pregătirea prevede, prin planul de pregătire, 
termenele la care va primi situaţiile, rapoartele şi informările privind stadiul realizării 
activităţilor de pregătire planificate de către structurile din competenţa nemijlocită. 
  
           Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza 
modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către 
structurile care organizează pregătirea, respectiv comitetul, serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă, pe timpul inspecţiilor şi controalelor organizate de Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani sau prin 
participarea la activităţi de intervenţie, în urma producerii unor situaţii de urgenţă în 
zona de competenţă. 
 Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de către 
fiecare structură în parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetului pentru situaţii 
de urgenţă din lunile iunie şi noiembrie. 
       Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: 

- baza legală a activităţii de pregătire; 
- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; 
- gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire; 
- organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;  
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- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea 
competenţelor profesionale ale personalului; 

- organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciului de urgenţă; 
- gradul de asigurare a bazei materiale şi documentare; 
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate; 
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea/eficientizarea activităţii. 

  Raportul de evaluare a pregătirii va avea ca anexă Situaţia centralizatoare cu 
participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl coordonează. 
  Un exemplar al raportului de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, 
împreună cu anexa - situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a 
personalului ( numeric, pe structuri funcţionale, categorii de personal şi domenii de 
competenţă) se transmite la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” 
al Judeţului Botoşani, până la data de 20 iunie - pentru semestrul I, respectiv până la 
data de 20 noiembrie - pentru anul în curs. 

   

IX.    ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI  FINANCIARĂ 
Resursele bugetare necesare pentru desfăşurarea pregătirii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă se asigură de către consiliul local şi instituţiile publice, pentru 
structurile proprii, precum şi din fonduri derulate prin organizaţii neguvernamentale, 
conform prevederilor legale. 
 

          ANEXE: 
        Anexa nr.1  - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri 
funcţionale  şi    categorii de personal – ….. file, nesecret; 

Anexa nr. 2  - Evidenţa participării la activităţile de pregătire - 3 file, nesecret; 
Anexa nr. 3    -  Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează 

programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul I.G.S.U. – 1 filă, 
nesecret; 

Anexa nr. 4    - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 
aplicaţii, exerciţii şi concursuri de specialitate - … file, nesecret; 

Anexa nr. 5  -  Temele obligatorii privind pregătirea serviciului voluntar şi 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – 2 file, nesecret. 
 
 
   INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ/ŞEF COAT/ 
                          CU RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIU   
 
    ing, 
     Nastasă Marius-Crinu 
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