
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 78/2019
privind aprobarea

PLANULUI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
al comunei Ditrău pe anul 2019

Primarul Comunei Ditrău, jud. Harghita
Având în vedere:

prevederile art. 7 din H. G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată; 
prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată şi 
completată;
prevederile art. 64, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată;

în temeiul art. 68, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. a din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobă PLANUL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ al 
comunei Ditrău pe anul 2019, anexă la prezenta dispoziţie.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează viceprimarul 
comunei Ditrău, Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Ditrău şi 
inspectorul de protecţie civilă.

Art. 3. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, I.S.U OLTUL al 
Judeţului Harghita şi persoanelor desemnate.

Ditrău, la 01.04.2019

Avizat pentru legalitate 
Secretar

Red./dact. B.K. - 3  ex.
1. ex. arhivă
1. ex. Instituţia Prefectului 
1. ex. Dosar
1 copie I.S.U. Oltul Harghita
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I. BAZA LEGALĂ:

în anul 2019, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului în 
domeniul situaţiilor de urgenţă, se execută în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
normative:

Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor actualizată;
Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

nr. 2/IG/04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat 
şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/2016 - pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 89/2013, pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă;

- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 
1/IG/04.01.2019 - privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor 
instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate 
în anul 2019.

Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor,elevilor şi 
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647 din 08.07.2013;

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Obiectivul general:
1. Asigurarea respectării 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 presupun pentru viaţa oamenilor, 
mediului şi bunurilor materiale;

37 Pregătirea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc şi comportamentul de 
adoptat în caz de situaţii de urgenţă;

4. Analiza tipurilor de risc în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă, propunându-se măsuri pentru avertizarea populaţiei şi prevenirea agravării 
situaţiei;

Obiective specifice:
1. Organizarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă la nivel local pe baza actelor 

normative în vigoare;
2. Organizarea sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă;
3. Intervenţia oportună a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în vederea 

protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului împotriva efectelor negative a situaţiilor 
de urgenţă;

4. Pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastrele specifice în 
scopul reducerii pierderilor de vieţi omeneşti şi de salavare a bunurilor materiale;
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5. îndrumarea şi coordonarea activităţilor referitoare la organizarea, încadrarea şi 
înzestrarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi şi operatori 
economici;

6. întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare împotriva inundaţiilor;
7. Desfăşurarea de activităţi preventive la gospodăriile populaţiei de către serviciile 

voluntare pentru situaţii de urgenţă prin compartimentul de prevenire pentru reducerea 
numărului de incendiu;

8. Alocarea în bugetul local a fondurilor necesare pe linia situaţiilor de urgenţă;
9. Informarea şi educarea 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;

10. Dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea sprijinirii celor aflaţi în 
suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă;

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Pregătirea pentru situaţii de urgenţă reprezintă forma activităţii de prevenire prin care se 
transmit cunoştinţele privind tipurile de risc, măsurile de prevenire a acestora şi formarea 
deprinderilor practice de comportare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza pe niveluri de competenţă, 
structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:

a. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală;
b. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a personalului 

centrelor operative şi celulelor de urgenţă, inspectorilor de protecţie civilă, cadrelor tehnice cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, şi a şefilor şi personalului component 
din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

c. Pregătirea salariaţilor;
d. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
e. Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă.

1. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se va
realiza în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 1/1.G. din 
04.01.2019, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiei 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2019. Se va 
executa prin cursuri în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani - Centrul Zonal Cluj-Napoca

2. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, personalului
centrelor operative, inspectorilor de protecţie civilă, şefilor serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, precum şi a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, se 
va realiza prin:

- prin cursuri în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă 
Cluj Napoca

- prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi 
concursuri profesionale organizate la nivelul comitetele pentru situaţii de urgenţă,de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita (conform anexei 1);

3. Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin 
instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, 
adăpostire, prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, 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 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 786/2005 
( conform anexei 1).
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4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
- Instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/ directorilor/ cadrelor didactice 

desemnate să efectueze pregătirea în domeniu -  se realizează prin activităţi organizate de 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ conform anexei 1)

Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se organizează şi se desfăşoară conform 
prevederilor Protocolului nr. 62170/9647 din 08.07.2013, privind pregătirea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă a copiilor,elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi 
superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale, (conform 
anexei 1).

- Pregătirea preşcolarilor şi elevilor -  se realizează prin parcurgerea temelor de 
specialitate, prin antrenamentele semestriale planificate, prin activităţi extraşcolare incluse în 
cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă 
specifice nivelurilor de învăţământ,

- Elevii se instruiesc şi prin participarea la concursurile, exerciţiile şi activităţile practice 
organizate şi conduse de personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al 
Judeţului Harghita.

5. Pregătirea populaţiei se va desfăşura prin activităţi de informare preventivă, 
participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei publice 
locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste, prin intermediul 
mass-media şi prin alte acţiuni derulate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Pentru organizarea eficientă a sistemului de pregătire în domeniu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita va desfăşura următoarele activităţi:

- se informează în scris până la data de 02 iunie 2019 (semestrul I) şi 02 noiembrie 
2019 (semestrul II) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita asupra 
modului de organizare şi desfăşurare a pregătirii pe raza unităţii administrativ-teritorialeşi 
elaborarea documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă a pregătirii;

- se organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire;
- se întocmesc documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor şi aplicaţiilor 

organizate la nivelul localităţii şi transmite spre avizare Planurile de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţii la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al 
Judeţului Harghita aprobate prin Dispoziţie;

- colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „O ltul” al Judeţului 
Harghita în vederea asigurării participării personalului planificat la cursurile organizate la 
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în domeniul Managementului Situaţiilor de 
Urgenţă -  Ciolpani şi la Centrul Zonal de Pregătire Cluj-Napoca.

- elaborează şi înaintează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „O ltu l” al 
Judeţului Harghita analizele şi situaţiile solicitate de acestea.

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI 
FUNCŢIONALE Şl CATEGORII DE PERSONAL

Planificarea pregătirii pe nivele de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de 
personal este prezentată în Anexa nr. 1.

V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii 
şi concursuri de specialitate este prezentată în conform Anexei 2.

VI. Evidenţa şi evaluarea pregătirii.
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute cu ocazia desfăşurării pregătirii se ţine la 

nivelul fiecărei entităţi la care s-a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să 
gestioneze documentaţia specifică.

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor înainta până la data de 15.12.2019, la 
Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor din cadrul Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „O ltul” al Judeţului Harghita, rapoartele anuale de evaluare a
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pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor pe categorii de personal şi 
domenii de competenţă.

Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care 
organizează pregătirea şi pe timpul controalelor efectuate de cădre cadrele Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor 
de urgenţă se realizează, în şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă.

Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: baza legală a desfăşurării 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 exerciţiilor; calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea 
competenţelor profesionale ale personalului; organizarea şi desfăşurarea programelor de 
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.; gradul de asigurare a 
bazei materiale şi documentare; neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate; concluzii şi 
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita înaintează, la 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, rapoartele de evaluare a pregătirii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului.

VII. Asigurarea logistică şi financiară
Asigurarea logistică şi financiară a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă se execută în conformitate cu actele normative în vigoare, de către Consiliul Judeţean 
Harghita, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, consiliile de administraţie ale 
instituţiilor şi operatorilor economici care organizează şi conduc activităţile de pregătire.

Anexa nr. 1 Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi 
categorii de personal în anul 2019;

Anexa nr. 2 Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, 
concursuri de specialitate;

ANEXE:

Î N T O C M I T

ÎNSPECTOI E CIVILĂ
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Anexa nr. 1

PLANIFICAREA

activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2019

Categorii de 
personal

Forma de 
pregăti re/periodicit 

atea/ durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Nivelul la care se 
organizează 

pregătirea

To
ta

l p
er

so
na

l d
e 

pr
eg

ăt
it

Anul 2019

lan Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
Total sem. 

I
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

Total
sem.ll

Total an

P R P R P R P R P R P R P R P |  R P R P  R P ! R P R P R P R P R

I. Pregătirea personalului de conducere

Preşedintele şi 
vicepreşedintele 
comitetului local 
pentru situaţii de 

urgenţă

Un curs de preg. 
Cu scoatere de 

la locul de 
muncă, o dată la 

2-4 ani (5 zile)

Centrul Zonal de 
Pregătire Cluj- 

Napoca

Primar/ 
Viceprimar de 

comună

Conducătorii/ Dir. 
de unităţi/ 
instituţii de 

învăţământ şi 
personalul 

didactic desemnat 
să execute 
pregătirea

0  instruire anual 
(4 - 6 ore)

I.S.U. „OLTUL" 
HARGHITA/ 

Inspectoratul 
Şcolar Judeţean

Directori unităţi 
de învăţământ X

Personal didactic X

Administratorii/ 
Conducătorii 
operatorilor 

economici care 
desfăşoară 
activităţi

speccifice în zona 
de competenţă o 
I.S.U.J. - unităţi de 

cult, unităţi de 
turism, silvicultură

0  instruire de 
pregătire, 

anuală ( 2-3 
ore)

I.S.U. „OLTUL" 
HARGHITA

Administratorii/
Conducătorii
operatorilor
economici

X

1



Categorii de 
personal

Forma de 
pregătire/periodicit 

atea/ durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Nivelul la care se 
organizează 

pregătirea

To
ta

l p
er

so
na

l d
e 

pr
eg

ăt
it )

Ic

Anul 2019

n Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
Total ser. 

I

I
Iii
(

Aug. Sept. Oct.
»

Noi. Dec.
Total
sem.ll

Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

II. Pregătirea membrilor comitetului local, centrului operativ, inspectori de protecţie civilă, cadre tehnice cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă şi a salariaţilor

Membrii 
comitetului local 
pentru situaţii de 

urgenţă

Un instructaj de 
pregătire, 

semestrial 2 -3  
ore

Comitetele 
pentru Situaţii de 

Urgenţă
Membrii X X

Cadru tehnic cu 
atribuţii în 

domeniul apărării 
împotriva 
incendiilor, 

încadrat conf. 
OMAI 106/2007

Instructaj de 
pregătire anual 

(4 ore)

I.S.U.„OLTUL"
HARGHITA

Cadrul tehnic cu 
atribuţii în dom. 

Apărării împotriva 
incendiilor

X

Şeful centrului 
operativ cu 
activitate 

temporară

Instructaj de 
pregătire anual 

(4 ore)

I.S.U.„OLTUL"
HARGHITA

Şeful centrului 
operativ cu 
activitate 

temporară

X

Inspector de 
protecţie civilă

Instructaj de 
pregătire anual 

(4 ore)

I.S.U.„OLTUL" 
HARGHITA

inspector de 
protecţie civilă

X .

Personalul 
centrului operativ 

cu activitate 
temporară

Antrenament de 
specialitate, 

anual (2-4 ore)

Şeful centrului 
operativ cu 
activitate 

temporară

Centrul operativ 
de la comună

Şeful serviciului 
voluntar pentru 

situaţii de urgenţă

Program de 
formare 

profesională cu 
scoatere de la 
locul de muncă

CNPPMSU
Ciolpani

Comună

O convocare de 
pregătire, 

semestrial (6 
ore)

I.S.U.„OLTUL" 
HARGHITA

Judeţ X X

Un instructaj de 
pregătire, 

semestrial 2 - 4 
ore

Preşedintele 
comitetului local 
pentru situaţii de 

urgenţă

Comună

-----Q

X X

I



Categorii de 

personal

Forma de 
pregăti re/periodicit 

atea / durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Nivelul la care se 
organizează 

pregătirea

To
ta

l p
er

so
na

l d
e 

pr
eg

ăt
it

la

Anul 2019
:

n Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
Total ser.. 

I

)
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

Total
sem.ll

Total an

p R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Personalul 
component al 

serviciului public 
voluntar pentru 

situaţii de urgenţă

0  şedinţă 
teoretic- 

aplicativă (2-3 
ore), lunar - 

mun. Şi oraşe/ 
trimestrial 
comune

Şeful serviciului 
voluntar

Comună X X X X

0  şedinţă predic 
demonstrativăfl- 

2 ore lunar)

Şeful serviciului 
voluntar

Comună X X X X X X 6 X X X -X  , X X 6 12

Exerciţiu de 
alarmare/ 

intervenţie cu 
SVSU

I.S.U.„OLTUL" 
HARGHITA

Comună X X X X X X 6 X X X X X X 6 12

Salariaţii de la 
instituţiile 

publice/ operatori 
economici

Instructaj de 
pregătire (cf.

OMAI nr. 
712/2005 cu 

modif 
ulterioare)

Conducătorii
instituţiilor

Comună X X

Un exerciţiu pe 
tipurile de riscuri 

specifice, 
semestru

Comună X X

Un exerciţiu de 
alarmare/ 

intervenţie/ 
evacuare

I.S.U.„OLTUL" 
HARGHITA

Comună

III. Pregătirea preşco ari or, elevilor şi populaţiei

Pregătirea
preşcolarilor

Activităţi de 
pregătire (cf. 
protocolului 

încheiat între 
IGSU şi MECT)

Inspectoratul 
judeţean, 

conducătorii 
unităţilor de 
învăţământ

Unităţi de 
învăţământ

Se desfăşoară conform protocolului încheiat între IGSU şi 
MECT

Se desfăşoară conform protocolului 
încheiat între IGSU şi MECT

Un antrenament 
lunar

3



Categorii de 
personal

Forma de 
pregătire/periodicit 

atea / durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Nivelul ia care se 
organizează 
pregătirea

To
ta

l p
er

so
na

l d
e 

pr
eg

ăt
it Ic

Anul 2019

n Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total sei
I Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

Total
sem.ll Total an

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Pregătirea elevilor

Activităţi de 
pregătire (cf. 
protocolului 

încheiat între 
IGSU şi MECT)

Inspectoratul 
judeţean, 

conducătorii 
unităţilor de 
învăţământ

Unităţi de 
învăţământ

Se desfăşoară conform protocolului încheiat între IGSU şi 
MECT

Se desf 
înc

ăşoară con 
heiat între

form
IGSU

prot 
şi M

acolu
:CT

ui

Un antrenament 
lunar

Preşcolari, elevi

Informare
preventivă

I.S.U.„OLTUL" 
HARGHITA

Unităţi de 
învăţământ

Pregătire cercuri 
de elevi

Conducătorii 
unităţilor de 

învăţământ/ ISU

Unităţi de 
învăţământ

Exerciţii de 
alarmare/ 

intervenţie/ 
evacuare

I.S.U.„OLTUL” 
HARGHITA

Unităţi de 
învăţământ

Populaţia 
neîncadrată în 

muncă, bătrâni, 
copii

Informare
preventivă

Autorităţile 
publice locale/ 

ISUi
Local

Exerciţii de 
alarmare publică

Autorităţile 
publice locale/ 

ISUJ
Local

-

ÎNTOCMIT
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) > Anexa nr. 2

PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII
Şl CONCURSURI DE SPECIALITATE

Nr. crt TIPUL ACTIVITĂŢII PERIODICITATEA
DATA DESFĂŞURĂRII

TEMA CINE CONDUCE
P R

ANTRENAMENTE Şl EXERCIŢII

1
Antrenament de avertizare şi alarmare cu 

comitetele locale şi centrele operative pentru 
situaţii de urgenţă

Semestrial Creşterea competenţei personalului ISU HARGHITA

2 Exerciţii de alarmare publică Cel puţin odată la 2 
ani

Verificarea activităţii comitetului local, centrului operativ şi SVSU în 
cazul producerii unui dezastru pe teritoriul administrativ teritorial al 

localităţii
ISU HARGHITA

3 Exerciţii desfăţurate cu serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă Anual Conform planificării întocmite de 

ISU Harghita Verificarea capacităţii de răspuns a SVSU ISU HARGHITA

4
Exerciţii conform naturii frecvenţei tipurilor de 

risc manifestate - intervenţie în caz de accidente 
sau poluare cu substanţe periculoase

Anual
Verificarea activităţii comitetului local, centrului operativ şi SVSU pt. 

Limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident rutier cu deversare de 
substanţe periculoase

ISU HARGHITA

5 Exerciţii de alarmare a serviciilor de urgenţă de 
la deţinătorii de surse potenţiale de risc Anual

Verificarea activităţii celulei de urgenţă şi a formaţiunilor de urgenţă 
de la nivelul op. Economici, pt. Limitarea şi înlăturarea situaţiei de 

urgenţă
ISU HARGHITA

ţ
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Nr. crt TIPUL ACTIVITĂŢII PERIODICITATEA
DATA DESFĂŞURĂRII

TEMA CINE CONDUCE
P R

CONCURSURI

1 Cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea 
apăr viaţa” (elevi - ciclul gimnazial şi liceal) Anual

martie Faza pe şcoală

Verificarea modului de îfisuşire a cunoştinţelor privind protecţia civilă 
ca misiune umanitară

Directorul unităţii de 
învăţământ/ Comitetul 
local pentru situaţii de 
urgenţă/ ISU Harghita

aprilie Etapa locală

mai Etapa Judeţeană

la ordin Etapa
interjudeţeană

la ordin Etapa naţională

2 Cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor 
„Prietenii Pompierilor” Anual

martie Faza pe şcoală

Verificarea modului de însuşire a cunoştinţelor privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor

Directorul unităţii de 
învăţământ/ Comitetul 
local pentru situaţii de 
urgenţă/ ISU Harghita

aprilie Etapa locală

mai Etapa Judeţeană

la ordin Etapa
interjudeţeană

la ordin Etapa naţională

3 Concursurile Profesionale ale Serviciilor 
Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă Anual

Aprilie, Mai, Iunie Etapa zonală

Verificarea pregătirii pentru intervenţie a serviciilor voluntare şi private 
pentru situaţii de urgentăr , ,

Iunie Etapa Judeţeană

ISU HARGHITAla ordin tapa interjudeţear

la ordin Etapa naţională

P
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