PLANUL DE PREGĂTIRE
ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL
2012
I. BAZA LEGALĂ
În anul 2012, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului
din cadrul SVSU IACOBENI are la bază următoarele acte normative:

Legea nr.481/2004

Legea nr. 307/2006

Legea nr.46/1996

Legea învăţământului nr.84/1995,

Hotărârea Guvernului României nr.308/199

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006;

Dispoziţia Inspectorului General nr.1122/I.G./23.09.2005

Ordinul inspectorului general
II . OBIECTIVELE PREGĂTIRII
Obiective generale
1. Asigurarea respectări prevederilor actelor normative şi a celorlalte
reglementări privind managementul situaţiilor de urgenţă;
2. Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea
probabilităţii de apariţie a lor şi consecinţele pe care le presupune pentru viaţa
oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
3. Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi
gospodării şi comportamentul de adoptat în caz de incendiu şi alte situaţii de urgenţă;
4. Analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor
asupra evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă, propunându-se măsuri pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea
agravării situaţiei;
5. Perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză
şi de risc cu implicaţii în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
6. Pregătirea pentru intervenţia a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă.
7. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a populaţiei, salariaţilor, elevilor şi
studenţilor.
Obiective specifice
1. Însuşirea principalelor acte normative care stau la baza managementului
situaţiilor de urgenţă;
2. Organizarea activităţii de prevenirea a situaţiilor de urgenţă la nivel local pe
baza actelor normative în vigoare;

3. Realizarea legăturilor de conducere şi cooperare pe timpul situaţiilor de
urgenţă;
4. Organizarea sistemului de înştiinţarea şi alarmare a populaţiei în situaţii de
urgenţă;
5. Înfiinţarea şi organizarea Serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă şi dotarea corespunzătoare a acestora, funcţie de riscurile existente şi
categoria lor;
6. Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea
lor în vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative
ale acestora;
7. Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de
măsuri organizatorice de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
8. Întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
9. Intervenţia oportună a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
în vederea protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si
arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor negative a situaţiilor de urgenţă;
10. Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor
de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte
situaţii de urgenţă;
11. Pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastrele
specifice, în scopul reduceri pierderilor de vieţi omeneşti şi de salvare a bunurilor
materiale;
12. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, faza locală şi
judeţeană;
13. Organizarea cerurilor „Prietenii pompierilor ” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa” la
nivelul instituţiilor de învăţământ gimnazial şi liceal.
14. Informarea oportună a populaţiei despre riscurile locale existente şi modul de
comportare în aceste situaţii;
15. Dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea ajutării celor aflaţi
în suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă.
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Tematica pregatirii SVSU IACOBENI in 2012

Trimestrul I
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 (15 minute) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea
cauzelor de incendiu, starea de pericol şi pericolul de incendiu.
Tema nr. 2 (30 min) – Legislaţie: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu
Legea nr.212/2006 (prevederi referitoare la serviciile voluntare pentru situaţii de
urgenţă ).
Tema nr. 3 (30 min) – Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor
la gospodăriile populaţiei.
Tema nr. 4 (45 min) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Cauze de incendiu de
natură electrică.
Tema nr. 5 ( 30 min) – Dezastre; definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire
şi de protecţie .
Tema nr. 6 (30 min) – Cercetarea şi observarea de protecţie civilă, rol, loc şi
misiuni.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 (45 min) – Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la un
complex comercial, cu prezentarea de către instructor a tehnicii securităţii servanţilor.
Tema nr. 2 (15 min) – Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice
de stingere a incendiilor din dotarea agenţilor economici şi instituţiilor (stingătoare
portabile cu pulbere, spumă CO2). Clasificarea acestora după capacitate, substanţe
stingătoare, mod de utilizare, simbol.
Tema nr. 3 (30 min) Activitatea Grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a
terenului în zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.

Trimestrul II
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 (30 min) – Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc (arderea, tipuri de
ardere, căldura, transmiterea căldurii). Procedee şi substanţe de stingere a
incendiilor.
Tema nr. 2 (30 min) – Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la fondul forestier.
Caracteristicile stingerii incendiilor la păduri şi executarea unei aplicaţii de stingere la
fondul silvic (sau la o unitate de prelucrare primară a lemnului).

Tema nr. 3 (30 min) – Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la clădiri cu
aglomerări de persoane.
Tema nr. 4 (30 min) – Reguli şi măsuri de p.s.i. Focul deschis. Fumatul.
Tema nr. 5 (30 min) – Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi
factorilor de mediu în situaţii de urgenţe civile.
Tema nr. 6 (30 min) – Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot
afecta teritoriul comunei.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 (1 h) – Învăţare şi antrenament în executarea probelor profesionale ale
pompierilor civili (pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 4 x 100 m., desfăşurarea de
luptă).
Tema nr. 2 (1 h) – Executarea aplicaţiei simple de stingere la un grup de locuinţe.
Tema nr. 3 (30 min) - Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare la prealarmă şi
alarmă aeriană.

Trimestrul III
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 (2 h) – Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase. Executarea
controalelor de prevenire la punctele de pe traseele din fondul forestier frecventate
de turişti şi culegătorii de fructe de pădure.
Tema nr. 2 (1h) - Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi,
arsuri, electrocutări, înec, stopul respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe
toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 (2 h) – Caracteristicile stingerii incendiilor la , magazii, depozite , etc.
Executarea unei aplicaţii simple pentru stingerea incendiilor la un un obiectiv de
prelucrare primară a lemnului.
Tema nr. 2 (30 min.) Acţiunea subunităţilor de deblocare-salvare pentru căutarea şi
scoaterea (salvarea) oamenilor surprinşi sub dărâmături sau la etajele superioare ale
clădirilor avariate.

Trimestrul IV
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1. (30 min). – Cunoaşterea dispozitivelor din dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă. Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii de luptă şi
dispozitivelor de intervenţie la incendii pe timpul sezonului rece.
Tema nr. 2. (30 min) – Reguli şi măsuri de p.s.i. specifice punctelor de distribuţie
butelii de g.p.l.
Tema nr. 3. (30 min) – Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice
centralelor termice şi sobelor cu acumulare de căldură.

Tema nr. 4. (30 min) – Pericole, cauze şi măsuri de P.S.I. specifice sărbătorilor de
iarnă.
Tema nr. 5 (30 min) - Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi
de protecţie civilă.
Tema nr. 6 (30 min) – Modul de organizare, dotare şi constituire a unei tabere de
sinistraţi.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 (2 h) – Executarea unei aplicaţii de stingerea incendiilor în cooperare cu
S.V.S.U. din localităţile învecinate, la un obiectiv social - cultural (casă de cultură,
cămin cultural, muzeu sau locaş de cult).
Tema nr. 2 (30 min) - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate
pentru executarea deblocării clădirilor avariate, distruse şi salvarea răniţilor sau
persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime.
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