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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                Nesecret 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                              Anexă la nr. 2151 
              din 25.04.2013 
 

 
                                                                                                 APROB 

                        A V I Z A T                                                          PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL  
               I N S P E C T O R  Ş E F                                                   PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
               COLONEL                                                                       Primar,  

 
                                 Radu ANTON                                                                        Timişag Dumitru 

 
 

PROGRAMUL  
PREGĂTIRII PERSONALULUI DIN SERVICIUL VOLUNTAR 

 PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 ÎN ANUL 2013 

 

Luna 
Comparti- 

mentul, 
Formaţia 

Forma de organizare/durata/ 
conţinutul temei, exerciţiului 

Durata/ 
Data 

executării 

Loc de 
desfăşurare 

Ob
s. 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Compartiment
/specialişti 
prevenire 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
Activitatea personalului/ specialiştilor de 
prevenire pentru identificarea riscurilor, 
vulnerabilităţilor şi ameninţărilor 
generatoare de situaţii de urgenţă pe 
teritoriul localităţii. 

1-2 ore 

Gospodării  

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Februarie 

 Grupă/echipă 
de intervenţie Şedinţă practic-demonstrativă –  

Activitatea echipajului sau grupei de 
intervenţie pentru localizarea şi stingerea 
unui incendiu la o locuinţă. 

1-2 ore 

O locuinţă 
din Unţeni 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Cercetare/ 
Căutare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Activitatea echipei cercetare/căutare pentru 
identificarea şi transmiterea datelor şi 
informaţiilor despre natura ,valoarea şi 
urmările situaţiilor de urgenţă ce se pot 
produce pe teritoriul localităţii 

1-2 ore 

Zona văiugi  

Martie 

Înştiinţare - 
alarmare 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
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organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

Biblioteca 
Comunală 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
Însuşirea semnalelor de avertizare şi 
alarmare în cazul producerii unor situaţii de 
urgenţă pe teritoriul localităţii. 

1-2 ore 

Unţeni  

Şedinţă teoretic aplicativă – 
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Evacuare Şedinţă practic-demonstrativă –  
Activitatea echipei de evacuare pentru 
pregătirea şi executarea acţiunilor de 
evacuare a populaţiei, animalelor, bunurilor 
materiale şi valorilor de patrimoniu. 

1-2 ore 

La o 
gospodărie 
din Burla 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Deblocare/ 
Salvare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Activitatea echipei deblocare/salvare pentru 
pregătirea şi executarea acţiunilor de 
deblocare/salvare a căilor de comunicaţie şi 
a victimelor surprinse sub dărâmături. 
Principii de intervenţie. 

1-2 ore 

La intrarea 
în sat 

Unţeni pe 
DC 29 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Sanitar Şedinţă practic-demonstrativă –  
Activitatea echipei sanitar/veterinare pentru 
pregătirea şi aplicarea măsurilor de 
prevenire /profilactice, în perioada 
premergătoare şi pe timpul producerii unor 
situaţii de urgenţă, potrivit riscurilor 
specifice. 

1-2 ore 

Cand se 
face 

tratament la 
bovine 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Aprilie 

Protecţie 
N.B.C. 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
Activitatea echipei protecţie N.B.C.pentru 
pregătirea şi aplicarea măsurilor de 1-2 ore 

La sediul 
primăriei 
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intervenţie în cazul contaminării cu 
substanţe toxice industriale. Principii de 
intervenţie. 
 
Şedinţă teoretic aplicativă – 
Cadrul organizatoric şi legislativ privind  
organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Suport 
logistic 

Şedinţă practic-demonstrativă – 
Activitatea echipei de suport logistic pentru 
pregătirea şi asigurarea cu tehnică, aparatură 
şi materiale a comitetului local şi a 
serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă în perioada premergătoare şi pe 
timpul intervenţiei. 

1-2 ore 

La sediul 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Riscuri, vulnerabilităţi şi ameninţări 
generatoare de situatii de urgenţă pe 
teritoriul localităţii. Monitorizare, evoluţie 
şi implicaţii asupra desfăşurării activităţilor 
economico- sociale. Măsuri de prevenire şi 
reducere a riscurilor.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Compartiment
/specialişti 
prevenire 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
Executarea controlului/inspecţiei de 
prevenire şi întocmirea documentelor 
justificative. 

1-2 ore 

La 
gospodării 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea grupei sau echipajului p.s.i.
  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Mai 

Grupă/echipă 
intervenţie Şedinţă practic-demonstrativă –  

Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea echipei de cercetare/căutare.
  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Cercetare/ 
Căutare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea echipei de transmisiuni 
/alarmare. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Iunie 

Înştiinţare - 
alarmare 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
1-2 ore 

la magazia  
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Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

de materiale 
a primăriei 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea echipei de evacuare. 2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Evacuare Şedinţă practic-demonstrativă  
Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

1-2 ore 

la magazia 
de materiale 
a primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă – 
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea echipei de deblocare/salvare. 2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Deblocare/ 
Salvare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea echipei sanitar veterinară 2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Sanitar 
veterinară Şedinţă practic-demonstrativă –  

Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace, tehnică şi materiale de intervenţie 
din dotarea echipei de protecţie N.B.C.
  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală  

 

Protecţie 
N.B.C. Şedinţă practic-demonstrativă –  

Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere şi exploatare. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Norme de înzestrare cu tehnică şi materiale 
de intervenţie a S.V.S.U. 2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Iulie 

Suport 
logistic Şedinţă practic-demonstrativă –  

Lucrul practic cu  mijloacele, tehnica şi 
materialele de intervenţie. Reguli de 
întreţinere, exploatare şi depozitare. 

1-2 ore 

La primărie  

August 
Compartiment

/specialişti 
prevenire 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.   

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 
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Şedinţă practic-demonstrativă –  
Activitatea compartimentului/specialiştilor 
de prevenire pentru identificarea şi 
prevenirea/ reducerea riscurilor la nivelul 
localităţii. 

1-2 ore 

La 
gospodării 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Grupă/echipă 
intervenţie Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipajului/grupei de intervenţie 
pentru stingerea unui incendiu la un obiectiv 
public. 

1-2 ore 

La 
biblioteca 
comunală 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Cercetare/ 
Căutare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipei de cercetare/căutare pentru 
cercetarea unei direcţii (obiectiv) şi  
transmiterea datelor şi informaţiilor despre 
urmările unor situaţii de urgenţă. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Înştiinţare - 
alarmare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipei transmisiuni/alarmare 
pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei în 
cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

1-2 ore 

În curtea 
primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Septem-
brie 

Evacuare 
Şedinţă practic-demonstrativă –  
Acţiunea echipei de evacuare pentru   
evacuarea  populaţiei, animalelor, bunurilor 
materiale şi valorilor de patrimoniu. 

1-2 ore 

  

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Octom-
brie Deblocare/ 

Salvare 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
1-2 ore 

În clădirea  
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Acţiunea echipei de deblocare salvare 
pentru deblocarea căilor de acces, lucrărilor 
de adăpostire şi salvarea victimelor 
surprinse sub dărâmături.  

primăriei 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Sanitar 
veterinară Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipei sanitar veterinară pentru 
asigurarea asistenţei de specialitate în zona 
de planificare la urgenţă precum şi în 
raionul de evacuare. 

1-2 ore 

La 
dispensarul 

veterinar 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Protecţie 
N.B.C. Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipei de protecţie N.B.C. pentru 
cercetarea unui raion contaminat cu 
substanţe. 
 

1-2 ore 

Primărie  

Şedinţă teoretic aplicativă  
Mijloace de protecţie individuală şi 
colectivă din dotarea S.V.S.U. Destinaţie, 
compunere, mod de folosire, reguli de 
întreţinere.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Suport 
logistic Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipei de suport logistic pentru 
asigurarea cu tehnică, aparatură şi materiale 
pe timpul realizării capacităţii operaţionale 
a C.L.S.U. şi S.V.S.U. 

1-2 ore 

Primărie  

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Informarea preventivă în domeniul 
situaţiilor de urgenţă.  2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  
Biblioteca 
Comunală 

 

Compartiment
/specialişti 
prevenire 

Şedinţă practic-demonstrativă  
Acţiunea compartimentului/specialiştilor de  
prevenire pentru verificarea modului de 
respectare a măsurilor de prevenire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul 
localităţii. 

1-2 ore 

Gospodării 
biserici, 
şcoli 

 

Noiem-
brie 

Grupă/Echipă 
intervenţie 

Şedinţă teoretic aplicativă  
Procedee de alimentare cu apă a 
autospecialei/utilajului de intervenţie din 
dotarea serviciului. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 
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Şedinţă practic-demonstrativă –  
Acţiunea echipajului/grupei de intervenţie 
pentru stingerea unui incendiu în cooperare 
cu echipaje ale I.S.U. judeţului Botoşani şi 
echipaje ale S.V.S.U. 

1-2 ore 

La hidrantul 
din faţa 

primăriei 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Organizarea şi asigurarea acţiunilor de 
evacuare în situaţii de urgenţă.  2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Evacuare Şedinţă practic-demonstrativă –  
Dispozitivul de evacuare: încadrare, 
funcţionare, documente ce se pun în 
aplicare. 

1-2 ore 

Primărie  

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Cunoaşterea procedeelor de orientare în 
teren şi determinare a distanţelor.  2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Cercetare/ 
Căutare 

Şedinţă practic-demonstrativă – 
Acţiunea echipei de cercetare/căutare pentru 
transmiterea datelor şi informaţiilor 
necesare evacuării populaţiei, animalelor, 
bunurilor materiale şi valorilor de 
patrimoniu. 

1-2 ore 

Biblioteca 
comunală 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Legăturile fir, radio, mobile, precum şi 
avertizarea şi alarmarea populaţiei în cazul 
acţiunilor de evacuare . 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Înştiinţare - 
alarmare Şedinţă practic-demonstrativă – 

Acţiunea echipei transmisiuni/alarmare 
pentru realizarea legăturilor pe timpul 
ducerii acţiunilor de evacuare precum şi în 
raionul de evacuare. 

1-2 ore 

Primărie  

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Atribuţii, principii şi modalităţi de acţiune 
ale echipei de deblocare-salvare pe timpul 
evacuării populaţiei, animalelor, bunurilor 
materiale şi valorilor culturale. 

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Deblocare/ 
Salvare Şedinţă practic-demonstrativă –  

Acţiunea echipei de deblocare-salvare 
pentru pregătirea şi executarea evacuării 
populaţiei, animalelor, bunurilor materiale 
şi valorilor culturale. 

1-2 ore 

Satul 
Burleşti 

 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Atribuţii, principii şi modalităţi de acţiune 
ale echipei sanitar veterinare pe timpul 
pregătirii, ducerii acţiunilor de evacuare, 
precum şi în raionul de evacuare.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Decem-
brie 

Sanitar 
veterinară 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
1-2 ore 

Satul  
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Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
 ……… 

Şoptică Otilia 

Acţiunea echipei sanitar veterinară pentru 
aplicarea măsurilor ulterioare de intervenţie, 
în zona afectată şi în raionul de evacuare. 

Burleşti 

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Atribuţiile, principiile şi modalităţile de 
acţiune ale echipei de protecţie N.B.C. 
pentru asigurarea protecţiei N.B.C. a 
populaţiei, animalelor, bunurilor materiale 
şi valorilor culturale pe timpul pregătirii şi 
ducerii acţiunilor de intervenţie.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Protecţie 
N.B.C. 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
Acţiunea echipei de protecţie N.B.C. pentru 
asigurarea protecţiei N.B.C.  populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale şi valorilor 
culturale. 

1-2 ore 

Primărie  

Şedinţă teoretic aplicativă –  
Atribuţii, principii şi modalităţi de asigurare 
cu aparatură , tehnică şi materiale a 
C.L.S.U. şi S.V.S.U.  

2-3 ore 

Sala de 
şedinţe  

Biblioteca 
Comunală 

 

Suport 
logistic 

Şedinţă practic-demonstrativă –  
Acţiunea echipei de suport logistic pentru 
asigurarea cu aparatură, tehnică şi materiale 
a acţiunilor de evacuare a populaţiei, 
animalelor, bunurilor materiale şi valorilor 
culturale. 

1-2 ore 

Primărie  
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