NESECRET

TEMATICA
PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă/Celula de Urgenţă
PREGĂTIRE GENERALĂ
PREGĂTIREA DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA NR. 1: CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE
PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR.
TEMA NR. 2: STRATEGIA ŞI MISIUNILE PROTECŢIEI CIVILE .
TEMA NR. 3: DEZASTRE; DEFINIŢIE, CLASIFICARE, EFECTE, MĂSURI DE PREVENIRE ŞI
PROTECŢIE.
TEMA NR. 4: PRINCIPALELE DEZASTRE CE SE POT PRODUCE PE TERITORIUL ROMÂNIEI.
TEMA NR. 5: PRINCIPALELE DEZASTRE CE SE POT PRODUCE PE TERITORIUL JUDEŢULUI
BACĂU.
TEMA NR. 6: SURSELE ŞI ZONELE DE RISC LA NIVELUL LOCALITĂŢII ŞI ZONELOR
ÎNVECINATE.
TEMA NR. 7: REGULI DE COMPORTARE A POPULAŢIEI (PERSONALULUI ) ÎNAINTE, PE TIMPUL
ŞI DUPĂ PRODUCEREA DEZASTRULUI
TEMA NR. 8: REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE INCENDIU.
TEMA NR. 9: REGULI ŞI MODUL DE PRIMIRE, DEPOZITARE ŞI DISTRIBUIRE A AJUTOARELOR
PENTRU SINISTRAŢI.
TEMA NR. 10: FACTORI PERTURBATORI A STĂRII PSIHICE PE TIMPUL INTERVENŢIEI,
MODALITĂŢI DE MANIFESTARE.
TEMA NR. 11: REZISTENŢA PSIHICĂ. POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE ALE ACESTEIA ÎN CONDIŢIILE
INTERVENŢIEI LA DEZASTRE.
TEMA NR. 12: MIJLOACE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ.
TEMA NR. 13: MIJLOACE DE PROTECŢIE COLECTIVĂ.
TEMA NR. 14: DATE GENERALE DESPRE SUBSTANŢELE TOXICE INDUSTRIALE.
TEMA NR. 15: MIJLOACE IMPROVIZATE PENTRU TRECEREA PESTE CURSURILE DE APĂ,.
TEMA NR. 16: MIJLOACE SPECIALE PENTRU TRECEREA PESTE CURSURILE DE APĂ.
TEMA NR. 17: ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE SE IMPUNE ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SANITAR.
TEMA NR. 18: PARTICULARITĂŢILE ACORDĂRII PRIMULUI AJUTOR PE TIMPUL INTERVENŢIEI
LA DEZASTRE.
PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
I. ÎNŞTIINŢARE – ALARMARE
TEMA:
1. Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinţării populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale şi în caz
de dezastre.
2. Înştiinţare şi alarmare, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale.
3. Reguli de comportare pe timpul alarmei publice.
4. Mijloace de alarmare pentru protecţia civilă. Clasificare, destinaţie, descriere, întreţinere şi exploatare.
5. Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici, mod de
întrebuinţare.
II. PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE
TEMA:
1. Sinopticul activităţilor, echipei de serviciu din Punctul de Comandă (conducere) pentru aducerea acestuia în
stare completă de pregătire.
2. Activităţile de punere în aplicare a Planurilor de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în
sectorul de competenţă .
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3. Conţinutul şi modul de elaborare a documentelor pentru conducere şi informare privind intervenţiile la

dezastre.
4. Cooperarea structurilor de protecţie civilă cu unităţi ale M.A.I., M.Ap.N., Poliţia Primăriei şi Filiala de
5.
6.
7.
8.

Cruce Roşie.
Riscuri, ameninţări şi pericole cu determinări asupra protecţiei civile.
Managementul protecţiei civile pe timp de pace.
Aspecte privind psihologia în caz de dezastre.
Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale - misiune de importanţă strategică.

III. ASANAREA TERITORIULUI
TEMA:
1. Reguli privind descoperirea, identificarea şi dezamorsarea muniţiilor rămase neexplodate.
2. Reguli privind transportul şi depozitarea muniţiilor rămase neexplodate.
IV. PROTECŢIE PRIN ADĂPOSTIRE
TEMA:
1. Norme tehnice privind amplasarea adăposturilor de protecţie civilă. Modalităţi de construcţie.
2. Dotare, întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă.
3. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă.
V. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA:
1. Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot afecta teritoriul judeţului.
2. Caracteristicile principalelor surse de risc de pe teritoriul judeţului.
3. Principalele tipuri de baraje de pe teritoriul judeţului şi măsurile de protecţie ce trebuie luate în caz de
inundaţii în aval de acestea.
4. Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de urgenţe
civile.
5. Managementul intervenţiei forţelor de protecţie civilă la dezastre.
6. Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la dezastre.
VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
TEMA:
1. Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii de dezastre.
2. Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre.
3. Logistica protecţiei civile în situaţiile de criză.
VII. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
- ORDONANŢĂ Nr. 88 din 30 august 2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
- HOTĂRÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004, privind organizarea şi funcţionarea Comitetului
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
- HOTĂRÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
- HOTĂRÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă.
- HOTĂRÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005.
- .ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 195 din 20 aprilie 2007.
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- ORDIN Nr. 1433 din 15 septembrie 2006, privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si
autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
- ORDIN Nr. 80 din 6 mai 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
- HOTĂRÂRE Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenţă voluntare.
- ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
- ORDIN Nr. 1134 din 13 ianuarie 2006, pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă
profesioniste.
- HOTĂRÂRE nr. 537/2007 din 06/06/2007, privind stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la
normele de prevenire i stingere a incendiilor.
- LEGE Nr. 50 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.
- LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
PROTECTIE CIVILA
- LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată 2008.
- HOTĂRÂRE Nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de
protecţie individuală a cetăţenilor.
- HOTĂRÂRE Nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă.
- HOTĂRÂRE Nr. 783 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi
pierderilor de substanţe prioritar periculoase.
- HOTĂRÂRE Nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
- HOTĂRÂRE Nr. 1854 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management
al riscului la inundaţii.
- LEGE Nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000
privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastru.
- ORDIN Nr. 1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea,
repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă.
- ORDIN Nr. 141 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind protecţia centralelor
nuclearoelectrice împotriva incendiilor şi exploziilor interne.
- ORDIN Nr. 470/1149 din 6 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
- ORDIN Nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor
majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de
protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre.
- HOTĂRÂRE Nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este
obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de
comandă.
- ORDIN Nr. 1298 din 10 mai 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare
privind protecţia civilă
- HOTĂRÂRE Nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile,
în funcţie de tipurile de riscuri specifice.
- ORDONANŢĂ Nr. 20 din 27 ianuarie 1994 *** Republicată privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente.
- ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren*).
- HOTĂRÂRE Nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de
conflict armat.
- O. M. A. I. Nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
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- ORDIN Nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a
activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii
clasificate, în situaţii de conflict armat.
- ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă.
- ORDIN Nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi
poluări accidentale.
- ORDIN Nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea,
pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.
SUBSTANTE SI DESEURI PERICULOASE
- HOTĂRÂRE Nr. 804 din 08 august 2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
- HOTĂRÂRE Nr. 347 din 27 martie 2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării
anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase
- HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
- HOTĂRÂRE Nr. 1374 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată
în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor
periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.
31/1994.
- HOTĂRÂRE Nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a
deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
- HOTĂRÂRE Nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor
- LEGE Nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul
rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
- ORDONANŢĂ Nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
- ORDONANŢĂ Nr. 77 din 25 august 1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a
articolelor 1a), 14(1) şi 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier
internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
- ORDIN Nr. 1299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele
care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
- ORDIN Nr. 2/211/118 din 5 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al
transportului deşeurilor pe teritoriul României
- ORDIN Nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de
depozit de deşeuri*)
- ORDIN Nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deşeurilor*)
- ORDIN Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de
securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 16 din 26 ianuarie 2001 *** Republicată privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
- ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor,
validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice
- ORDIN Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase
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