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I.  Baza legală 
 

 În anul 2012, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul 
Serviciului voluntar pentru  situaŃii de urgenŃă se execută în conformitate cu prevederile prezentei 
dispoziŃii, având la bază următoarele acte normative: 

 
  LL eeggeeaa  nnrr ..448811//22000044,, privind protecŃia civilă, republicată 3, modificată prin OUG nr.70/2009; 

  LL eeggeeaa  nnrr ..  330077//22000066,, privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin OUG nr.70/2009; 

  LL eeggeeaa  nnrr .. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaŃiei pentru apărare; 

                        LL eeggeeaa  nnrr .. 1 din  5 ianuarie 2011 Legea educaŃiei naŃionale; 
 

HHoottăărr âârr eeaa  GGuuvveerr nnuulluuii   RRoommâânniieeii   nnrr ..  330088//11999955  privind organizarea şi funcŃionarea activităŃii 

de pregătire în domeniul apărării civile; 

OOrr ddiinnuull   MM iinniissttrr uulluuii   AAddmmiinniissttrr aaŃŃiieeii   şşii   II nntteerr nneelloorr   nnrr ..  771122//22000055 privind aprobarea 

DispoziŃiilor generale privind instruirea salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, modificat şi 

completat prin O.M.A.I.  nr. 786/2005;     

OOrr ddiinnuull   MM iinniissttrr uulluuii   AAddmmiinniissttrr aaŃŃiieeii   şşii   II nntteerr nneelloorr   nnrr ..  771188//22000055  pentru aprobarea Criteriilor de 

performanŃă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă, 

modificat şi completat cu O.M.I.R.A. 195/2007; 

OOrr ddiinnuull   MM iinniissttrr uulluuii   AAddmmiinniissttrr aaŃŃiieeii   şşii   II nntteerr nneelloorr   nnrr ..  11447744  //  22000066  pentru aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităŃii de prevenire a situaŃiilor 

de urgenŃă;    

Ordinul  inspectorului general al Inspectoratului General pentru SituaŃii de UrgenŃă nr.63760 

privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă în anul 2012; 

O.M.I.R.A nr. 673 din 9.12.2008 privind pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă a 

reprezentanŃilor instituŃiilor prefectului şi a personalului cu funcŃii de conducere din administraŃia 

publică locală, în perioada 2009-2012. 

O.M.I.R.A. nr. 250 din 02.12.2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de 

pregătire a specialiştilor  pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaŃii de urgenŃă. 

 
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situa Ńiilor de urgenŃă 

  
OBIECTIVE GENERALE 
- Creşterea rolului şi competenŃei Sistemul de management pentru situaŃii de urgenŃă local în 

gestionarea riscurilor existente în zona de competenŃă; 
- Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind 

managementul situaŃiilor de urgenŃă; 
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- Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenŃiale prin aprecierea  probabilităŃii de 
apariŃie a lor şi consecinŃele pe care le presupun pentru viaŃa oamenilor, mediu şi bunuri materiale; 

- Informarea populaŃiei privind pericolele potenŃiale de risc, inclusiv la locuinŃe şi gospodării şi 
comportamentul de adoptat în caz de incendiu şi alte situaŃii de urgenŃă; 

- Analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor asupra evoluŃiei 
acestora în scopul identificării stărilor potenŃial generatoare de situaŃii de urgenŃă, propunându-se 
măsuri pentru avertizarea populaŃiei şi prevenirea agravării situaŃiei; 

- PerfecŃionarea actului de management al situaŃiilor de urgenŃă în caz de criză şi de risc cu 
implicaŃii în coordonarea forŃelor şi mijloacelor de intervenŃie; 
  - Pregătirea pentru intervenŃia  serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă; 

- Redimensionarea activităŃii de evacuare în situaŃii de urgenŃă la nivel local; 
            - Pregătirea pentru situaŃii de urgenŃă a populaŃiei, salariaŃilor, elevilor ; 
 

 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
 
- Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinŃelor privind problematica în domeniul situaŃiilor de 

urgenŃă; 
-  OperaŃionalizarea Serviciului voluntar  pentru situaŃii de urgenŃă şi dotarea corespunzătoare a 

acestora, funcŃie de riscurile existente şi categoria lor; 
-  Inventarierea riscurilor existente pe raza comunei şi analizarea lor în vederea luării celor mai 

oportune măsuri de contracarare a efectelor negative ale acestora; 
     -  Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de măsuri 

organizatorice de prevenire a situaŃiilor de urgenŃă; 
- Întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 
- IntervenŃia oportună a serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă în vederea protecŃiei 

populaŃiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum şi a mediului  împotriva 
efectelor negative a situaŃiilor de urgenŃă;    
        - Dezvoltarea capacităŃilor manageriale ale personalului de comandă şi conducere pentru 
desfăşurarea  acŃiunilor  de intervenŃie; 

- PerfecŃionarea deprinderilor practice în rezolvarea unor situaŃii concrete precum şi redactarea 
documentelor de conducere a acŃiunilor de intervenŃie; 

- Însuşirea cunoştinŃelor despre metodele şi procedeele noi de salvare a victimelor în cazul 
situaŃiilor de urgenŃă,  dezastrelor  sau atacurilor din aer; 

- Cunoaşterea de către populaŃie a principalelor modalităŃi de protecŃie în diferite situaŃii de 
urgenŃă sau dezastre; 

- PerfecŃionarea lucrului în echipă. 
- Aplicarea în practica pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă a  legislaŃiei ce 

reglementează acest domeniu de activitate. 
- Folosirea unor proceduri viabile de intervenŃie în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă sau 

dezastrelor. 
-  Întocmirea corectă şi la timp a documentelor de conducere a acŃiunilor de intervenŃie. 
-  Modernizarea bazei materiale a pregătirii. 
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III. Organizarea pregătirii în domeniul situa Ńiilor de urgenŃă 
 

Pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă în anul 2012 se va realiza pe niveluri de 
competenŃă, structuri funcŃionale şi  categorii de personal, după cum urmează: 
 1. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă precum şi a personalului 
serviciului  public voluntar pentru situaŃii de urgenŃă. 

2. Pregătirea salariaŃilor; 
3. Pregătirea în unităŃi şi instituŃii de învăŃământ; 
4.Pregătirea categoriilor de populaŃie care nu sunt mentionate la punctele 1-4 (populaŃie 

neîncadrată în muncă). 
 

Pregătirea personalului nominalizat la punctul nr. 1 se realizează după cum urmează: 
a)  prin programe de formare profesională a adulŃilor organizate de furnizori autorizaŃi în 

condiŃiile prevăzute de O.G. nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulŃilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor ocupaŃionale elaborate şi aprobate 
potrivit legii pentru ocupaŃiile din domeniul reglementat de  Inspectoratul General pentru SituaŃii 
de UrgenŃă ; 

b) prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciŃii practice şi concursuri 
profesionale organizate de comitetele pentru situaŃii de urgenŃă, de serviciile profesioniste subordonate 
Inspectoratului General pentru SituaŃii de UrgenŃă. 
 

Pregătirea salariaŃilor din instituŃii şi operatorii economici se realizează prin instructaje în 
domeniul situaŃiilor de urgenŃă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, adăpostire şi prim 
ajutor, precum şi prin exerciŃii de intervenŃie, în funcŃie de factorii de risc existenŃi şi de tipurile de risc 
la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităŃile, cerinŃele şi condiŃiile organizării 
activităŃii de instruire în domeniul situaŃiilor de urgenŃă sunt stabilite prin Ordinul ministrului 
administraŃiei şi internelor nr.712/2005, modificat şi completat prin  Ordinul ministrului 
administraŃiei şi internelor nr.786/2005. 

 
Pregătirea în unităŃi şi institu Ńii de învăŃământ cuprinde: 
a) instruirea persoanelor cu funcŃii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate să 

efectueze pregătirea în domeniu – prin activităŃi organizate de inspectoratele judeŃene/al municipiului 
Bucureşti pentru situaŃii de urgenŃă; 

b) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenŃilor - se organizează şi se desfăşoară conform 
prevederilor Protocolului nr.250/13527/2007 încheiat între Ministerul Administra Ńiei şi Internelor 
şi Ministerul Educa Ńiei, Cercetării şi Inovării.  

 
PopulaŃia se instruieşte prin participarea la exerciŃiile de alarmare publică organizate de 

autorităŃile administraŃiei publice locale, prin exerciŃiile de specialitate organizate de serviciile 
profesioniste pentru situaŃii de urgenŃă, precum şi prin intermediul mass-media ori prin acŃiunile 
derulate de organizaŃiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu  inspectoratele 
pentru situaŃii de urgenŃă. 

Pentru organizarea eficientă a pregătirii în domeniul situa Ńiilor de urgenŃă localităŃile 
desfăşoară următoarele activităŃi: 

a) înaintează la InspecŃia de prevenire a Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă 
„Porolissum” al jude Ńului Sălaj, până la 31.01.2012, Planul de pregătire în domeniul situaŃiilor de 
urgenŃă în anul 2012, în două exemplare. După avizarea de către inspectorul şef al ISU Sălaj, 
exemplarul nr.1 va fi restituit pentru a fi supus aprobării prin dispozi Ńia primarului ; 
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b) informează în scris Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă „Porolissum” al judeŃului Sălaj, 
asupra modului de organizare şi desfăşurare a pregătirii pe raza unităŃii administrativ-teritoriale; 

c) organizează şi conduc activităŃi de pregătire, conform competenŃelor legale; 

d) asigură participarea personalului planificat la cursurile organizate la Centrul NaŃional de 
PerfecŃionare a Pregătirii pentru Managementul SituaŃiilor de UrgenŃă şi centrul zonal Cluj-Napoca; 

e) controlează şi evaluează, prin personalul de specialitate desemnat, desfăşurarea activităŃilor 
de pregătire la nivelul localităŃii; 

f) elaborează şi înaintează la Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă Sălaj raportul de evaluare 
a pregătirii în domeniul situaŃiilor de urgenŃă. 
 

IV. Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenŃă, structuri func Ńionale şi categorii de 
personal (conform anexei I) 

 
V.  Planificarea pregătirii în domeniul situa Ńiilor de urgenŃă prin antrenamente, 

exerciŃii şi concursuri de specialitate (conform anexei II) 
 

VI. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private 
pentru situaŃii de urgenŃă 

A. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru 
situaŃii de urgenŃă 

   Tipuri de risc specifice la nivelul localităŃilor. 
   Risc, hazard şi vulnerabilitate. NoŃiuni generale.  
   Incendiul şi evoluŃia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 
   Propagarea incendiilor. 
   Cauze de incendiu. 
   Căi de evacuare şi intervenŃie în caz de incendiu. 
   Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
   Reguli şi dispoziŃii specifice unităŃii administrativ-teritoriale. 
   Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 

         Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare. 
    Prevenirea incendiilor la unităŃi de învăŃământ. 
    Prevenirea incendiilor la unităŃi de cult. 

 Prevenirea incendiilor la unităŃi de cultură/săli aglomerate. 
 Prevenirea incendiilor la fondul forestier. 
 Prevenirea incendiilor la amenajări temporare. 
 Prevenirea incendiilor în agricultură. 
 Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică. 
 Prevenirea incendiilor la unităŃi sanitare şi de îngrijire. 
 Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acŃiunilor de igienizare. 
 Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL. 
 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaŃiilor electrice. 
 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaŃiilor de gaze. 
 Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaŃiilor de încălzire. 
 Măsuri de prevenire şi protecŃie în caz de inundaŃii. 
 Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. 
 Prevenirea incendiilor la locuinŃe şi anexele gospodăreşti din mediul rural. 
 Prevenirea incendiilor în apartamente. 
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 Ghidul cetăŃeanului în situaŃii de urgenŃă. 
 ObligaŃiile autorităŃilor administraŃiei publice locale în domeniul situaŃiilor de urgenŃă. 
 ÎnştiinŃarea, alarmarea şi evacuarea în situaŃii de urgenŃă. 
 Forme ale activităŃii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaŃii de urgenŃă. 

   Întocmirea documentelor de control. 

B.Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare  
 ŞedinŃe teoretice : 

1. Reguli  şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece. 
2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăŃeneşti. 
3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituŃii. 
4. NoŃiuni despre incendii, definiŃie, propagare, caracteristici. 
5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier. 
6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a 

cerealelor păioase. 
7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaŃii 

înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea 
dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniŃilor). 

8. Acte normative care reglementează activitatea de intervenŃie în SituaŃii de UrgenŃă, existente. 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.  
- Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă, modificată şi completată.  
- H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele de prevenire 

şi stingere a incendiilor.  
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  
- O.M.A.I. nr. 108/2001 pentru aprobarea „DispoziŃiilor generale privind reducerea riscurilor la 

incendiu generate de încărcări electrostatice” – D.G.P.S.I. 004. 
- O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru 

aprobarea „DispoziŃiilor generale privind instruirea salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgenŃă”.  
- H.G.R. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 

urgenŃă voluntare.  
- O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă, modificat şi completat cu 
O.M.A.I. nr. 195/2007.  

- O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităŃii de prevenire a situaŃiilor de urgenŃă prestate de serviciile voluntare 
şi private pentru situaŃii de urgenŃă.  

- O.M.A.I. nr. 166 /2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva 
incendiilor la constructii si instalatiile aferente; 

- O.M.A.I. nr. 2338 din 05/08/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare 
impotriva incendiilor la obiective de cult; 

- O.M.A.I.  nr. 118 din 20 mai 2010 pentru aprobarea dispoziŃiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităŃi de alimentaŃie publică şi unităŃi de 
agrement; 

- O.M.A.I.nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la ateliere şi spaŃii de întreŃinere şi reparaŃii; 

- O.M.A.I. nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea DispoziŃiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spaŃii şi construcŃii pentru birouri; 

- O.M.A.I. nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale privind apărarea 
împotriva incendiilor la spaŃii pentru comerŃ; 
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- O.M.A.I. nr. 579 din 15 septembrie 2008 pentru   aprobarea   DispoziŃiilor   generale  de  
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaŃie uscată 
şi resturi vegetale; 

- O.M.A.I. nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaŃii închise sau în aer liber 

10. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăŃeneşti conform OMAI 
160 din 2007. 

11. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniŃie neexplodate. 
12. Alarmarea şi evacuarea populaŃiei în cazul dezastrelor. 
 

ŞedinŃe practice demonstrative: 

1. InstrucŃia grupelor de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, APCT, ATI, AspLS, 
Asp4S. 

2. Simularea unei situaŃii din planul de evacuare de la nivelul localităŃii 
3. ÎnvăŃarea şi formarea deprinderilor în executarea probei “ Pista de îndemânare şi viteză“( 

prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, 
verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB) 

4.ExerciŃiu practic privind luarea măsurilor de siguranŃă în cazul descoperirii de muniŃie rămasă 
neexplodată 

5.ExerciŃiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier 
6.ExerciŃiu practic privind intervenŃia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, 

silozuri sau pe terenurile unde sa terminat recoltarea 
7.ExerciŃiu practic privind intervenŃia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub 

dărâmături şi din spaŃii înguste. 
8.Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului 
9.DemonstraŃie practică privind executarea unui control de prevenire la unităŃile de învăŃământ 
10. DemonstraŃie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie 

cetăŃenească 
11. ExerciŃiu practic privind intervenŃia si modul de acŃiune in cazul unor incendii produse la 

gospodăriile cetăŃeneşti şi depozitele de furaje  

  12. Exercitiu practic de stingere a incendiilor în condiŃii deosebite (pe timp de noapte, pe timp 
de iarnă, vânt puternic, etc 

EvidenŃa participării la pregătire şi a rezultatelor obŃinute în urma verificărilor se Ńine la nivelul 
fiecărei entităŃi care a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaŃia 
specifică.    

Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de 
organizare şi desfăşurare a activităŃilor şi a rezultatelor obŃinute de către eşaloanele care organizează 
pregătirea sau pe timpul inspecŃiilor şi controalelor efectuate de personalul desemnat din cadrul 
serviciilor profesioniste pentru situaŃii de urgenŃă. Evaluarea pregătirii în domeniul situaŃiilor de 
urgenŃă la nivelul judeŃelor/municipiului Bucureşti se realizează în şedinŃele comitetelor pentru situaŃii 
de urgenŃă. 

Raportul de evaluare a activităŃii de pregătire cuprinde: baza legală a desfăşurării activităŃii de 
pregătire; obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a activităŃilor 
planificate prin planul de pregătire; organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a 
exerciŃiilor; calificativele obŃinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenŃelor profesionale 
ale personalului; organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaŃii din  
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