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I.Baza legala
În anul 2011, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din
cadrul autorităţilor,organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă, se execută avînd la bază următoarele acte normative:
• Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin
Legea nr.212/2005;
• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţei pentru apărare, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărarea Guvernului României nr.308/1995 privind organizarea şi
funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind intruirea
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 cu Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.195/2007;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare şi desfaşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă;
• Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative
nr.673/I.G./2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală.
II.OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Obiectivul fundamental al pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă îl constituie
realizarea capacităţii naţionale de răspuns, necesară şi adecvată pentru asigurarea
prevenirii populaţiei în cazul producerii atacurilor executate de un eventual agresor
terestru, aerian sau maritim, precum şi în cazul iminenţei producerii unor dezastre şi/sau
conflict armat, să participe la planificarea, pregătirea, organizarea şi conducerea eficientă a
acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat fundamental, I.S.U. Olt defineşte
următoarele obiective:
• Identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de
dezastre naturale şi tehnologice existente pe teritoriul judeţului Olt;
• Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este
expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie
puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de
urgenţă;
• Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime
a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu
atribuţii în domeniu;
• Înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice locale despre evoluţia
predezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, cat şi în cazul apariţiei
pericolului iminent al acţiunilor militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii
acestora precum în situaţiile de urgenţă civilă;
• Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi
a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
• realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire,
asanare pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare;
• pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală, a unităţilor şi
formaţiunilor de intervenţie, a salariaţilor, elevilor, studenţilor şi a populaţiei;
• planificarea, organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru
înlăturarea urmărilor dezastrelor şi/sau acţiunilor militare;
• organizarea si executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi
omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru
reabilitarea utilităţilor publice afectate;
• limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi efectelor atacurilor din aer pe timpul
conflictelor armate;
• participarea cu forţe şi mijloace specifice la normalizarea activităţilor serviciilor de
utilitate publică şi acordarea de ajutor pentru restabilirea şi menţinerea ordinii în
zonele afectate de dezastre şi/sau conflicte militare.
III.ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Pregătirea in domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011, se va realiza pe niveluri de
competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice judeţene şi
locale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.
2. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă,
centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciile private
pentru situaţii de urgenţă;
3. Pregătirea salariaţilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă;
4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;

Pregătirea personalului nominalizat la punctele nr.1 si nr.2 se va executa prin :
a) Cursuri organizate în cadrul Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţie Civilă zonal Craiova;
b) Convocari, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi
concursuri organizate de structurile profesioniste din structura Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Olt sau la nivelul instituţiilor respective;
Pregătirea salariaţilor din institutiile publice şi operatorii economici se realizează prin
instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adapostire şi prim ajutor în
funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile,
modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005, modificat şi completat prin
O.M.A.I.nr.786/2005.
Populaţia se instruieste prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile si
exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate de
organizaţiile neguvernamentale, potrivit specificului acestora.
Pregătirea în unităţi de învăţământ cuprinde:
a) instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze
pregătirea în domeniu, se realizează centralizat printr-o instruire anuală de 4 ore
la nivelul judeţului Olt de către I.S.U.Olt şi Inspectoratul Şcolar.
- pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se
desfăşoară conform protocoalelor încheiate între Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Judeţean şi Inspectoratul Şcolar.
- pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor
de specialitate şi prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor
şi planurilor activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă
specifice nivelurilor de învăţământ.
- Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de
învăţământ, cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea
cunoştinţelor de specialitate şi prin activităţi de antrenare privind modul de
protecţie şi de actiune în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de
principalele tipuri de risc.
Comunităţile de elevi şi studenţi se instruiesc prin participarea la
exerciţiile şi activităţile practice organizate şi conduse de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă.

VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE
VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

- Legea 481/2004-Legea Protecţiei Civile
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- H.G.R.1491/2004-Regulament cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative cu activitate temporară
pentru situaţii de urgenţă;
- H.G.R.1589/2005-pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare.
- O.M.A.I. 712/2005-privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă .
- O.M.A.I. 718/2005-pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
- O.M.A.I. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire.
- Principii generale despre inştiinţare şi alarmare.
- Mijloace de inştiintare şi alarmare.
- Semnale de alarmă.
- Cunoaşterea şi lucru cu radioreceptorul ZEFIR.
- Măsuri şi reguli de comportare la alarmă aeriană.
- Măsuri şi reguli de comportare la alarma chimică, alarma la calamitate.
- Măsuri şi reguli de comportare la încetarea alarmei aeriene.
- Mijloace de protectie individuală pentru prevenirea contaminării.
- Mijloace de protectie individuală pentru combaterea contaminării.
- Noţiuni generale de comportare şi de protectie în caz de dezastre.
- Reguli de comportare şi de protecţie în caz de calamitate .
- Reguli de comportare şi de protectie în caz de catastrofe.
- Principiile evacuării.
- Conducerea evacuării.
- Planificarea şi organizarea evacuării.
- Asigurarea acţiunilor de evacuare.
- Primul ajutor şi ajutorul sanitar.
- Tehnica aplicării pansamentului.
- Respiraţia artificială.
- Imobilizarea fracturilor membrelor.
- Imobilizarea fracturilor diferite.
- Transportul răniţilor în caz de fractură.
- Transportul cu brancarda (targa).
- Transportul cu mijloace improvizate.
- Primul ajutor în caz de intoxicaţii.
- Primul ajutor în caz de contaminare.
- Primul ajutor în caz de arsuri şi insolaţie.
- Primul ajutor în caz de electrocutării.

-

Primul ajutor în caz de înec.
Primul ajutor în caz de degerături.
Calamităţi naturale (descriere).
Catastrofe (descriere).
Mijloace de protecţie colectivă.
Generalităţi.
Adăposturi de protecţie civilă.
Adăposturi simple.
Măsuri şi reguli de comportare în adăpost.
Modul cum se efectuează cercetarea în caz de dezastre sau conflict armat la nivel de
localitate.
Modul de utilizare a mijloacelor de primă interventie din dotarea locului de muncă
(hidranti, stingătoare portabile, instalaţii speciale P.S.I.).
Tematica specifică : căi de acces, plan evacuare a locului de muncă, intervenţie la
locul de muncă (cunoaştere, protejare, măsuri P.S.I. specifice).
Echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu.
Modul concret de alarmare în caz de incendiu.
Mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului, a capului, a căilor
respiratorii, mâini şi picioare).
Tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu
stingătoarele portabile.
Cunoaşterea concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă.
Cine conduce stingerea incendiilor, modalităţi de cooperare.
Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
Moduri de alimentare a autospecialelor de intervenţie.
Exerciţiu de evacuare a locului de muncă.

BIBLIOGRAFIE :
Manualul pentru pregătirea populaţiei salariaţilor, elevilor şi studenţilor în caz de
dezastre sau alte situaţii de protecţie civilă
- Cunoştinţe generale de protecţie a populaţiei în caz de dezastre şi în situaţii speciale.

-

VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei entităţi la
nivelul căreia s-a organizat pregătirea de către personalul desemnat să gestioneze
documentaţia necesară (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetele pentru
situaţii de urgenţă, Centrele Operative şi operatorii economici).
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregatire a personalului propriu şi pe care
îl coordonează se înaintează numeric semestrial la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Judeţean, semestrul I – până pe 30 iunie, semestrul II – până pe 30 noiembrie.
Evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către comitetele
pentru situaţii de urgenţă se va ţine nominal pe carnete sau registru
de eşaloanele care au organizat pregătirea iar numeric de Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de urgenţă. La nivel de comitet local pentru situaţii de urgenţă se întocmesc
următoarele documente:
- planificarea pregătirii C.L.S.U.

- planificarea pregătirii S.V.S.U.
La nivelul instituţiilor publice şi agenţilor economici clasificaţi din punct de vedere al
riscurilor, întocmesc :
- planificarea pregătirii celulei de urgenţă ;
- notificare cu clasificarea riscurilor ;
- plan de urgenţă internă ;
- raport de securitate (numai obiectivele clasificate cu risc major)
- proceduri de interventie pentru fiecare risc ;
Evaluarea programelor de pregatire se realizează permanent prin analiza modului
de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obtinute de către eşaloanele
care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea
pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de fiecare eşalon în parte sub
forma de bilanţ, în şedinţele Comitetelor pentru Situaţii de Urgenţă.
IX.

ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ

Pentru desfăşurarea pregătirii în bune condiţiuni în domeniul situaţiilor de urgenţă,
asigurarea logistică şi financiară se asigură de către :
- judeţ – Consiliul Judeţean ;
- localităţi urbane şi rurale – Consiliile locale ;
- instituţiile publice şi agenţii economici – din bugetele proprii ;
- prin fonduri derulate prin organizaţii neguvernamentale.
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C.L.S.U.

Total personal de
pregătit

Categorii
de personal

Forma de
pregătire/
periodicitatea
/ durata

Cine organizează
pregătirea/ cine
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