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Anexa nr. 10 

                                                                                               la nr_______ / __.__.2011 

 
 

 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE 

profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii pentru membrii 

Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă 
(MODEL PENTRU CELULELE DE URGENŢĂ) 

 

 I. SCOPUL PREGĂTIRII 

    -   Însuşirea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de  prevenire şi intervenţie de către 

membrii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a membrilor Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă 

privind regulile, măsurile de prevenire, acţiunile şi modul de intervenţie, precum şi pentru cunoaşterea 

permanentă a riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă în care îşi desfăşoară activitatea. 

- Cunoaşterea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi accesoriilor, precum şi 

perfecţionarea îndemânării în mânuirea acestora de către membrii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

II. ORGANIZAREA PREGĂTIRII 

 Pregătirea membrilor Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă se efectuează  prin şedinţe teoretic 

aplicative şi practic demonstrative cu  durata de 2 – 4 ore lunar diferenţiat pe categorii de specialităţi, de regulă în zilele 

de sâmbătă/duminică sau în alte zile stabilite de comun acord cu personalul ce încadrează Serviciul Privat pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

Cu acordul preşedintelui Celulei de Urgenţă (C. U.) care aprobă scoaterea din producţie a personalului 

Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă pregătirea se va putea efectua şi în zilele lucrătoare. 

 Pregătirea personalului Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă este condusă de şeful serviciului, iar la 

activităţile de pregătire pot participa specialişti pe diverse domenii din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Maior Constantin ENE “al judeţului BACĂU , Filialei de Cruce Roşie Bacău şi de la alte instituţii abilitate . În acest 

sens se va încheia un protocol (contract) de colaborare cu instituţiile cu care se doreşte colaborarea . 

    Personalul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă .poate participa la cursuri organizate de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti şi unităţile subordonate, cu scoatere din producţie, în condiţiile Legii 

481/2004, Legea protecţiei civile, republicată 2008. 

Evidenţa pregătirii şi a rezultatelor obţinute se ţine de Celula de Urgenţă prin inspectorul de protecţie civilă 

care gestionează documentaţia necesară. 

 

III. DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII 

  In conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, instruirea serviciului se asigură de către şefii 

acestora prin şedinţe de pregătire, expuneri, informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii. 

Pregătirea membrilor Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă se efectuează conform Programului de 

pregătire al Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă, prin teme comune de pregătire pentru întregul personal şi 

teme de specialitate specifice specialităţii pe care este încadrat fiecare membru din echipaj/echipă de intervenţie. 

 Se va urmării astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor executa în condiţii 

cât mai apropiate de realitate. 

 

IV.   ASIGURAREA MATERIALĂ 

  

- în poligonul de antrenament propriu, dotat cu aparate, utilaje, aparatură şi echipamente specifice intervenţiei 

în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale; 

- în poligonul de antrenament al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă sau al serviciilor private, în 

baza unor protocoale. 

 Înaintea şedinţelor de pregătire , şeful serviciului va întocmi planurile conspecte ale temelor de prezentat în 

luna respectivă. 
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TEMATICA DE PREGATIRE 

PENTRU PERSONALUL ANGAJAT / PRIVAT 

COMPARTIMENTUL SPECIALIŞTI PENTRU PREVENIRE 

 

Ianuarie 

TEORETIC - APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore -  Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în Situaţii  

de Urgenţă, existente sau nou apărute 

T.2 = 2 ore -  Instalatii de alimentare cu apa, retele de apa, rezervoare de incendiu, hidranti interiori si exteriori. 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor; 

 

Februarie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore  - Executarea controalelor la gospodăriile populaţiei. 

T.2 = 2 ore -  Riscurile teritoriale specifice sectorului de competenţă. 

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

T.1  =   2 ore - Cunoaşterea, mânuirea şi întreţinerea mijloacelor specifice acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor 

provocate de inundaţii. 

T.2 = 2 ore -  Cunoasterea si manuirea stingatoarelor. Clasificarea lor dupa capacitate, substante de stingere, mod de 

utilizare. 

 

Martie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore- Îndatoririle personalului Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. 

T.2 = 2 ore -Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de urgenţă. 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Metodologia organizării şi desfăşurării exerciţiilor de protecţie civilă. 

T.2 = 2 ore -  Asigurarea intervenţiei Serviciului în localitate: 

        - măsuri organizatorice şi tehnice 

        - conceptul de acţiune la intervenţie 

                   - modalitatea alarmării  forţelor  pentru intervenţie 

 

Aprilie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Noţiuni despre Incendii, Definiţie, Propagare, Caracteristici. 

T.2 = 2 ore - Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1(1) = 2 ore - 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. 

T.2   =  2 ore - Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor de intervenţie din dotarea Serviciului  Privat pentru Situaţii de 

Urgenţă 

Mai 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore -  Instrucţiunile de prevenire specifice sectorului de competenţă. 

T.2 = 2 ore - Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1(2) = 2 ore - 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. 

T.2 = 2 ore - Procedee de alimentare cu apă a autospecialelor/utilajelor de intervenţie din dotare.  

 

Iunie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Reguli şi măsuri de prevenire specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase. 

T.2 = 2 ore - Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale. 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1(3) = 2 ore - 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. 

T.2 = 2 ore - Cunoaşterea accesoriilor de lucru din dotarea Serviciului Privat. 

 

Iulie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 

T.2 = 2 ore - Evacuarea în cazul dezastrelor. 
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           PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1(1) = 2 ore - 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. 

T.2 = 2 ore. Procedee şi mijloace de stingerea incendiilor. 

August 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1  =  2 ore - Reguli si masuri de psi specifice fondului forestier.  

T.2 = 2 ore - Activităţi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1 =  2 ore - Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, 

termoficare. 

T.2 =  2 ore - Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti 

şi depozitele de furaje 

Septembrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1  =  2 ore - Cauze de incendiu. Reguli şi măsuri de prevenire a acestora. 

T.2  =  2 ore - Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a populaţiei. 

 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.2 = 2 ore - Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor, mijloacelor de transport 

şi instalaţiilor. 

T.2 = 2 ore - Tehnica executarii salvarilor si evacuarilor. Salvarea din subsoluri, de sub daramaturi si spatii inguste, 

metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, indepartarea daramaturilor, acordarea 

primului ajutor, ridicarea si transportul ranitilor. 

 

Octombrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1  =  2 ore - Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de urgenţe 

civile. 

T.2 =  2 ore - Reguli şi măsuri de psi specifice  mijloacelor şi sistemelor de încălzire locale 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.2 =  2 ore Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, 

  vânt puternic, etc.) 

T.2 =  2 ore - Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea  

personalului şi echipamentului. 

 

Noiembrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Testarea anuală 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Testarea anuală 

Decembrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 =  2 ore - Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece 

T.2 =  2 ore - Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la dezastre. 

PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea  

 intervenţiilor; 

T.1 = 2 ore - Dispozitive de intervenţie.  
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ECHIPAJ/GRUPĂ DE INTERVENŢIE /ECHIPĂ SPECIALIZATĂ  

DE INTERVENŢIE 

 

Ianuarie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în Situaţii  

de Urgenţă, existente sau nou apărute. 

T.2 = 2 ore -  Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor; 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore - Executarea indatoririlor servantilor, intrunit, in cadrul unei variante de dispozitiv. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore - Dezvelirea, desfacerea si dizlocarea partiala sau totala a elementelor de constructie. Ordinea si metodele 

de executare a lucrarilor respective. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore - Cunoaşterea trusei electricianului şi modul de folosire a pieselor din trusă, 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor de deblocare-salvare pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor 

(plafoanelor) unei clădiri care ameninţă cu prăbuşirea. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore - Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi 

pachetului individual. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Grupa/echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată 

radioactiv, chimic sau biologic. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a formaţiunilor 

de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie. 

 

Februarie 

 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Activităţi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

T.2 = 2 ore -  Sursele şi zonele de risc la nivelul localităţii  şi zonelor învecinate. 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore - Executarea indatoririlor servantilor, intrunit, in cadrul unei variante de dispozitiv. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar, generalităţi, 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Metode şi procedee de înlăturare a dărâmăturilor, crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie a 

forţelor proprii şi a celor cu care cooperează, a căilor de evacuare a răniţilor şi contaminaţilor, 
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SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea trusei telefonistului (transmisionistului). 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru executarea deblocării clădirilor 

avariate, distruse şi salvarea răniţilor   sau persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime, 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea detectoarelor de substanţe toxice industriale şi indicatoarelor de radioactivitate. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore -  -  Grupa/echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată 

radioactiv, chimic sau biologic. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie şi acordarea primului ajutor, 

T.2 = 2 ore -  Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi. 

 

Martie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de 

dezastre. 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

          EXERCIŢIUL NR.1  :  Observarea directă şi aprecierea sumară privind   amplasare  distrugerilor şi 

volumul acţiunilor de intervenţie. 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore - Salvarea in cazuri speciale – persoane electrocutate, cazute in canale, gropi sau afectate de alte accidente. 

feroviar, aviatic. 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore -  Tehnica executării sprijinirilor de pereţi la construcţii. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore -  Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile electrice . 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru executarea sprijinirilor la pereţii 

clădirilor ce ameninţă cu prăbuşirea, 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore -  Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident chimic la 

un agent economic. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore -  -  Grupa/echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată 

radioactiv, chimic sau biologic. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Cunoaşterea fizionomiei omului. 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea accesoriilor de lucru instalaţiei  de potabilizarea apei din dotarea Serviciului Privat 
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Aprilie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Împrejurările  în care se impune acordarea primului ajutor sanitar, 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

          EXERCIŢIUL NR.2  :  Marcarea locurilor periculoase şi luarea celor mai urgente măsuri de protecţie şi 

intervenţie. 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore - Stingerea incendiilor la podurile si acoperisurile cladirilor. 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore -  Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, 

termoficare. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore -  Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul intervenţiei la instalaţiile de telecomunicaţii. 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea răniţilor şi persoanelor 

surprinse în clădirile blocate sau avariate, sub dărâmături şi la etajele superioare ale clădirilor care ameninţă cu 

prăbuşirea. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru salvarea şi acordarea primului 

ajutor persoanelor surprinse într-un raion contaminat ca urmare a unui accident chimic/tehnologic la un agent economic 

sau pe timpul transportului substanţelor periculoase pe căi de comunicaţii. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi 

pachetului individual. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea accesoriilor de lucru instalaţiei  de potabilizarea apei din dotarea Serviciului Privat 

 

Mai 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

          EXERCIŢIUL NR.4  :  Cercetarea elementelor de avarii care prezintă posibilitatea existenţei unor 

persoane. 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore - Tehnica lucrului pentru stingerea incendiilor la materiale lemnoase, carbuni, tesaturi si furaje. 

SALVATOR Formaţii (salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore -  Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, 

termoficare. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru limitarea avariilor produse la 

reţele (electrice, telecomunicaţii), 



NESECRET 7/11 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore - Acţiunea subunităţilor energetice şi de instalaţii pentru descoperirea şi remedierea avariilor produse 

sistemului energetic şi instalaţiilor gospodăriei comunale. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore - Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru descoperirea, salvarea şi acordarea 

primului ajutor persoanelor contaminate ca urmare a unui accident nuclear, 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi 

pachetului individual. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Procedee de realizare a bandajelor, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a 

formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie. 

 

Iunie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Factori perturbatori a stării psihice pe timpul intervenţiei, modalităţi de manifestare, 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

          EXERCIŢIUL NR.5  :  Cercetarea spaţiilor goale din cadrul construcţiilor care stau în pozitie stabilă, a 

spaţiilor blocate de sub casa scărilor sau la etajele parţial distruse, cât şi a spaţiilor din cadrul construcţiilor cu elemente 

în echilibrul instabil sau cu stabilitate scăzută.  

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore - Salvarea si evacuarea animalelor. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

SALVATOR (logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, 

termoficare. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea grupei/echipajului de intervenţie / echipei specializate pentru limitarea avariilor produse la 

reţele (electrice, telecomunicaţii), 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Procedee şi metode pentru căutarea şi salvarea persoanelor aflate sub dărâmături 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor de decontaminare pentru decontaminarea personalului, echipamentului şi 

mijloacelor de transport. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

          EXERCIŢIUL NR.1  :  Observarea directă şi aprecierea sumară privind   amplasare  distrugerilor şi 

volumul acţiunilor de intervenţie. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de fracturi, 

T.2 = 2 ore -  Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi. 
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Iulie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore - Rezistenţa psihică. Posibilităţi şi limite ale acesteia în condiţiile intervenţiei la dezastre, 

T.2 = 2 ore -  Reguli de comportare a populaţiei (personalului ) înainte, pe timpul şi după producerea dezastrului. 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore - Dezvelirea, desfacerea si dizlocarea partiala sau totala a elementelor de constructie. Ordinea si metodele 

de executare a lucrarilor respective. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore - Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti 

şi depozitele de furaje 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare pentru refacerea avariilor provocate la instalaţiile 

telefonice şi sistemul de alarmare. 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore -  Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu, 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore -  Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

        EXERCIŢIUL NR.2  :  Marcarea locurilor periculoase şi luarea celor mai urgente măsuri de protecţie şi 

intervenţie. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de răniri, plăgile accidentale, 

T.2 = 2 ore -- Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a 

formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie. 

 

August 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Noţiuni despre Incendii, Definiţie, Propagare, Caracteristici. 

T.2 = 2 ore -  Norme tehnice privind amplasarea adăposturilor de protecţie civilă. Modalităţi de construcţie. 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,. 

T.2 = 2 ore - Tehnica executarii indatoririlor de catre servanti la incendii. Tehnica deschiderii usilor si ferestrelor. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor,. 

T.2 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

T.2 = 2 ore -  Activitatea grupei pentru amenajarea şi repararea drumurilor. 

 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare pentru refacerea avariilor provocate la instalaţiile 

telefonice şi sistemul de alarmare. 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 
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T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea detectoarelor pentru detectarea eventualilor supravieţuitori aflaţi sub dărâmături. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

T.2 = 2 ore -  Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor, mijloacelor de 

transport şi instalaţiilor. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

       EXERCIŢIUL NR.3  : Cercetarea construcţiilor uşor distruse şi a elementelor  avariate , uşor accesibile. 

SALVATOR (Formaţii suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în cazul hemoragiilor, 

T.2 = 2 ore -  Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi. 

 

Septembrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Caracteristicile intervenţiei si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti 

şi depozitele de furaje 

T.2 = 2 ore -  Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic, etc.) 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore - Acordarea primului ajutor in caz de arsuri. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -  Reguli de folosire a trusei medicale de resuscitare cu oxigen, 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -  Activitatea grupei pentru amenajarea şi repararea drumurilor. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -  Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici, mod de 

întrebuinţare. 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea aparatelor electrice de tăiat şi perforat beton şi armături metalice. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă. 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

          EXERCIŢIUL NR.4  :  Cercetarea elementelor de avarii care prezintă posibilitatea existenţei unor 

persoane. 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de înec, insolaţie, degerături, arsuri şi electrocutări, 

T.2 = 2 ore -   Acţiunea subunităţilor logistice şi de transport pentru asigurarea cu materiale, hrană şi apă a 

formaţiunilor de protecţie civilă pe timpul ducerii acţiunilor de intervenţie. 

 

Octombrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Reguli  şi măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece. Reguli şi măsuri de psi specifice  mijloacelor şi 

sistemelor de încălzire locale. 

T.2 = 2 ore -  Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată. Reguli de comportare în cazul descoperirii 

muniţiilor rămase neexplodate. 
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          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 = 2 ore - Stingerea incendiilor la paduri. 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor sanitare pentru căutarea, acordarea primului ajutor şi transportul răniţilor la 

punctul de adunare a răniţilor (PAR). 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1  = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 =2 ore - Acţiunea subunităţilor pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor (plafoanelor) unei clădiri care 

ameninţă cu prăbuşirea. 

SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 = 2 ore -  Sisteme moderne de avertizare sonoră. Centrala de comandă şi sirena electronică, caracteristici, mod de 

întrebuinţare. 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea trusei instalatorului.  

                   -  Cunoaşterea aparatului de sudură. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 = 2 ore -  Primul ajutor în caz de  întoxicare cu substanţe toxice industriale, 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Resuscitarea cardio-respiratorie, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării: 

        EXERCIŢIUL NR.5  :  Cercetarea spaţiilor goale din cadrul construcţiilor care stau în pozitie stabilă, a 

spaţiilor blocate de sub casa scărilor sau la etajele parţial distruse, cât şi a spaţiilor din cadrul construcţiilor cu elemente 

în echilibrul instabil sau cu stabilitate scăzută.  

SALVATOR (Formaţii desuport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Mijloace de protecţie individuală. 

T.2 = 2 ore -  Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi. 

 

Noiembrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Testarea anuală 

PRACTIC -DEMONSTRATIVĂ 

T.1 = 2 ore - Testarea anuală. Exerciţiu de intervenţie întrunit cu subunităţile. 

 

Decembrie 

TEORETIC – APLICATIVĂ 

FORMAŢII DE INTERVENŢIE 

T.1 = 2 ore -  Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale . 

T.2 = 2 ore -  Modul de comportare a populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale de protecţie civilă (la alarma aeriană, 

alarmă chimică, alarmă la calamităţi şi la încetarea alarmei). 

 

          PRACTIC –DEMONSTRATIVĂ 

SALVATOR (Formaţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore - Cunoasterea si manuirea stingatoarelor. Clasificarea lor dupa capacitate, substante de stingere, mod de 

utilizare. Substanţe de stingere a incendiilor. Clasificare, compozitie, mod de utilizare si eficienta. 

 

SALVATOR (Formaţii evacuare/salvare si prim ajutor) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor sanitare într-un raion de intervenţie, în cooperare cu alte subunităţi de protecţie civilă şi 

Cruce Roşie, pentru căutarea, acordarea primului ajutor, trierea şi transportul răniţilor (contaminaţilor). 

SALVATOR (Formaţii logistica intervenţiilor sau alt utilaj) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Cunoaşterea şi întrebuinţarea măştilor contra gazelor, mijloacelor improvizate, trusei sanitare şi 

pachetului individual. 
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SALVATOR (Formaţii avertizare/înştiinţare-alarmare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Acţiunea subunităţilor de transmisiuni-alarmare la prealarmă şi alarmă aeriană. 

SALVATOR (Formaţii deblocare-salvare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze, apă, canal, termice, etc.) care pun 

în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale. 

SALVATOR (Formaţii decontaminare si protecţie NBC) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Măsuri de protecţie pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotarea grupei de intervenţie. 

SALVATOR (Formaţii sanitar-veterinare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore 

SALVATOR (Formaţii cercetare – căutare) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Modalitatea de raportare a datelor pe timpul cercetării şi după executarea ei. 

                   -  Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care se acţionează, 

SALVATOR (Formaţii de suport logistic) 

T.1 = 2 ore -  Primul ajutor psihologic şi combaterea stării de panică, 

T.2 = 2 ore -  Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre 

 

 

 

Şef Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă 

_____________________________________ 


