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CUPRINS 
 

I. Baza legală  
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

- obiective generale; 
- obiective specifice; 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

      -     pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală; 
- pregătirea membrilor comitetului local, a personalului centrului operativ, celulelor de 

urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei 
civile, precum şi personalul care încadrează serviciile de urgenţă voluntare şi private; 

- pregătirea salariaţilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă;  
- pregătirea elevilor şi studenţilor;  

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale  şi categorii de 
personal.   

V. Documente de evidenţă. 

V.1. Evidenţa/graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire. 
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani; 
- organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău; 
- organizate la  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”al  

Judeţului  Bacău; 

V.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare 
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.. 

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, 
concursuri de specialitate.  

VII. Temele obligatorii: 
- privind pregătirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
- privind pregătirea serviciului voluntar şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 
- privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a preşcolarilor, elevilor din 
învăţământul primar, gimnazial  şi liceal. 

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii.  

IX. Asigurarea logistică şi financiară.  
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II..  BBAAZZAA  LLEEGGAALLĂĂ    
  

 LLeeggeeaa  nnrr..448811//22000044,, privind protecţia civilă, republicată 2008; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  330077//22000066,, privind apărarea împotriva incendiilor; 
 LLeeggeeaa  nnrr..444466//11999966,, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare; 
  LLeeggeeaa  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  nnrr..8844//11999955,,,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  cu  modificările şi completările ulterioare;  
 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..771122//22000055,, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, modificat şi completat prin OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr nr.786/2005; 
 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..771188//22000055,,  pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat şi completat prin OOrrddiinnuull  
MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr nr. 195 din 20 aprilie 2007; 

 ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

  OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..11447744//22000066,,  pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  

  PPrroottooccoolluull  pprriivviinndd  pprreeggăăttiirreeaa  îînn  ddoommeenniiuull  pprrootteeccţţiieeii  cciivviillee  aa  ccooppiiiilloorr  ,,  eelleevviilloorr  şşii  ssttuuddeennţţiilloorr  ddiinn  îînnvvăăţţăămmâânnttuull  
nnaaţţiioonnaall  pprreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  ssuuppeerriioorr  (( nr. 250/12.07.2007-M.I.R.A  / 13527/07.09.2007-M.E.C.T.)..  

  DDiissppoozziiţţiiaa  IInnssppeeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  nnrr..11112222//II..GG..//2233..0099..22000055,, pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea 
documentelor de organizare planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire din subordinea 
Inspectoratului General.  

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  667733  ddiinn  0099  ddeecceemmbbrriiee  22000088,, privind pregătirea reprezentanţilor 
instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în centrele zonale de 
pregătire Bacău, Cluj – Napoca şi Craiova. 

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  225500  ddiinn  2222..1100..22001100, privind organizarea şi desfăşurarea 
programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de 
urgenţă. 

 Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 76 din 09.02.2011  pentru aprobarea „Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2011, în judeţul Bacău”. 

 
 

IIII..  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  PPRREEGGĂĂTTIIRRIIII  ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  SSIITTUUAAŢŢIIIILLOORR  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  
  

••  OOBBIIEECCTTIIVVEE    GGEENNEERRAALLEE  
Perfecţionarea şi specializarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ, celulelor de urgenţă, a 

personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă,  serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor 
situaţiilor de urgenţă,  situaţiilor de protecţie civilă, produse pe timp de pace sau  război şi la misiuni umanitare. 

Apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea competentă şi profesionistă a unor 
standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legii de către factorii responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei 
preventive desfăşurate în rândul acestora, angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor responsabili 
la realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la  îmbunătăţirea nivelului de protecţie a vieţii şi 
proprietăţii.  

••  OOBBIIEECCTTIIVVEE  SSPPEECCIIFFIICCEE  
Optimizarea organizării activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru răspuns, în cazul situaţiilor de 

urgenţă, a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, a Compartimentului de protecţie civilă, în concordanţă cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 

Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 
Îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a tehnicii, aparaturii şi materialelor 

specifice. 
Aplicarea în practică  a legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate. 
Angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare, îmbunătăţirea continuă a înzestrării. 
Folosirea unor proceduri viabile, de intervenţie operativă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

 
III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII IN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 
1. Pregătirea în domeniul  situaţiilor de urgenţă a comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ, 

celulelor de urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, serviciului voluntar şi 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, se va organiza şi desfăşura de către preşedintele comitetului local pentru situaţii 
de urgenţă, inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean  şi conducătorii instituţiilor şi operatorilor 
economici. 

Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, statuat în actele normative în 
vigoare, în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de responsabilitate, pregătirea în  domeniul situaţiilor de urgenţă va 
fi structurată, astfel: 
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a. Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă. 

b. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ, celulelor de urgenţă, a 
inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei 
civile, precum şi a personalului serviciului voluntar şi a  serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 

c. Pregătirea salariaţilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă. 
d. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ. 

           
Structura pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2011 este prezentată în anexa nr.1. 
    În anul 2011, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii se va avea în vedere ca lunile decembrie şi 

ianuarie, să fie utilizate pentru finalizarea diagnozei necesarului de instruit, întocmire a documentelor de planificare, 
evaluare şi organizarea următorului an de pregătire. 
 

2. Anul de pregătire va începe la 01.01.2011 şi se va încheia la 31.12.2011, fiind precedat de activităţi menite 
să asigure condiţii pentru începerea acestuia, astfel: 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Mmunicipiului Bacău 
- Întocmeşte şi înaintează spre avizare  la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE “ 

al judeţului Bacău, până la data de 15.03.2011, proiectul Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2011. După avizare de către inspectorul şef planul va fi supus aprobării prin dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă. 

- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE“ 
al judeţului Bacău, până la data de 15.03.2011, Programul de pregătire profesională anuala şi lunară în anul 2011, al 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, anexă la Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011; 

- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE “ 
al judeţului Bacău, până la data de 15.03.2011, PlanuI de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011 al CLSU, 
Centrul Operativ cu activitate temporară şi SVSU analizat şi avizat în şedinţa CLSU din data de                     , anexă la 
Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011; 

- Elaborează până la data de 15.03.2011,  Dispoziţia preşedintelui comitetului local  pentru situaţii de urgenţă, 
privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011. 

- Înaintează structurilor din responsabilitate, până la data de 25.03.2011, Planul de pregătire în domeniul situaţiilor 
de urgenţă în anul 2011, avizat şi aprobat prin  Dispoziţa preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, privind 
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011. Responsabilitatea difuzării în raza de competenţă revine 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă.  

- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE “ 
al judeţului Bacău, înainte cu 15 zile de la data desfăşurării activităţii, a documentelor de organizare şi desfăşurare a 
exerciţiilor de protecţie civilă organizate la nivelul localităţii. 

- Transmite structurilor din responsabilitate, până la data de 25.03.2011, a precizărilor privind modul de elaborare a 
documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă, precum şi sprijinirea acestora prin personalul de specialitate 
la desfăşurarea activităţilor de pregătire; 

- Asigură stabilirea şi integrarea masurilor de protecţie civila în planul şi programul de dezvoltare economico-
sociala ce se elaboreaza la nivel local. 

- Elaborează şi înaintează spre aprobare de către consiliul local, Planul anual şi de perspectivă pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenţă. 

- Elaborează, actualizează şi înaintează spre aprobare de către consiliul local Organizarea protectiei civile la nivelul 
unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru 
imbunatatirea acesteia. 

- Asigură conform legii resursele financiare şi materiale necesare desfăşurării activităţilor de pregătire; 
- Verifică, actualizează şi completează organizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.  
- Sprijină şi îndrumă prin personalul de specialitate desfăşurarea activităţilor de pregătire la nivelul localităţii. 
- Organizează şi conduce activităţile de pregătire din responsabilitate. 

Conducătorii instituţiilor publice şi operatorilor economici 
- Întocmesc şi înaintează spre avizare  la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Maior CONSTANTIN ENE “ 

al judeţului Bacău, până la data de 15.03.2011, proiectul Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2011. După avizare de către Inspectorul şef planul va fi supus aprobării prin decizia preşedintelui celulei de urgenţă. 

Planul va cuprinde: 
I. Baza legală  

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
- obiective generale; 
- obiective specifice; 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
- pregătirea personalului de conducere; 
- pregătirea celulei de urgenţă, a inspectorului şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, 

precum şi a personalului care încadrează serviciul de urgenţă privat; 
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- pregătirea salariaţilor ;  

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale  şi categorii de personal.   

V. Evidenţa participării la cursuri/activităţi de pregătire. 
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani; 
- organizate la  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”al  Judeţului Bacău; 
- organizate la Comitetul local pentru situaţii de urgenţă. 

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de specialitate.  

VII. Temele obligatorii 
- privind pregătirea celulei de urgenţă; 
- privind pregătirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă; 

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii.  

IX.  Asigurarea logistică şi financiară.  
 

- Întocmesc şi înaintează spre avizare  la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE“ 
al judeţului Bacău, până la data de 15.03.2011, PlanuI de pregătire profesională anuala şi lunară în anul 2011, al 
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, anexă la Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011; 

- Întocmesc şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE“ al 
judeţului Bacău, până la data de 15.03.2011, Planul de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011, anexă la 
Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011; 

- Elaborează până la data de 15.03.2011, Decizia preşedintelui celulei de urgenţă pentru aprobarea Planului de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011. Responsabilitatea difuzării în raza de competenţă revine celulei 
de urgentă.  

- Întocmesc şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Maior CONSTANTIN ENE “ 
al judeţului Bacău, înainte cu 15 zile de la data desfăşurării activităţii, documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor 
organizate la nivelul instituţiei publice sau operatorului economic. 

- În conformitate cu ORDINUL   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, Art. 10: 

• Planurile de urgenţă internă vor fi testate şi evaluate prin exerciţii organizate de către titularii activităţilor. 
• Înainte de executarea exerciţiilor se asigură actualizarea sau, după caz, revizuirea planului de urgenţă internă, 

precum şi antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie. 
• Pregătirea exerciţiilor şi antrenamentelor se execută pe baza unui grafic întocmit de inspectorul de protecţie civilă, 

avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului şi de autoritatea teritorială de protecţie civilă şi aprobat de titularul 
activităţii. 

• Anual se va executa cel puţin câte un exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe 
periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substanţe periculoase. 

• Exerciţiile şi antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi 
desfăşura cel puţin o dată la 3 ani. 

• Evaluarea planului de urgenţă internă se realizează după executarea exerciţiilor prevăzute, pe baza concluziilor şi 
rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop, câte un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis 
autorităţilor teritoriale de protecţie civilă şi celor de protecţie a mediului. 

- În conformitate cu ORDINUL  Nr. 684 din  7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică , Art. 20:   

• Planurile de protecţie şi intervenţie ale utilizatorilor se vor exersa, testa şi evalua prin exerciţii organizate de 
către titularul activităţii. 

• Înainte de executarea exerciţiilor se asigură actualizarea sau, după caz, revizuirea planurilor de urgenţă internă, 
precum şi antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie. 

• Pregătirea exerciţiilor şi antrenamentelor se execută pe baza unui grafic întocmit de inspectorul de protecţie civilă, 
avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului, de autoritatea teritorială pentru situaţii de urgenţă şi aprobat de 
titularul activităţii. 

• Se va executa în mod obligatoriu cel puţin câte un exerciţiu pe an pentru fiecare tip de eveniment în care sunt 
implicate surse radioactive (incendiu, explozie, avarie). 

• Exerciţiile de urgenţă cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi se vor desfăşura 
cel puţin o dată la 3 ani. 

• Evaluarea planului de protecţie şi intervenţie al utilizatorului se realizează după executarea exerciţiilor, pe baza 
concluziilor şi rapoartelor prezentate de personal special angrenat în acest scop, câte un exemplar din raportul de evaluare 
fiind transmis autorităţilor teritoriale pentru situaţii de urgenţă. 

- Asigură conform legii resursele financiare şi materiale necesare desfăşurării activităţilor de pregătire; 
- Verifică, actualizarea şi completarea organizării serviciului privat pentru situaţii de urgenţă. 
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3. Pentru asigurarea operativităţii mijloacelor de transmisiuni, înştiinţare şi alarmare, zilnic, între orele 08.00 şi 
09.00, inspectorii de specialitate de la municipiu vor executa verificarea legăturilor telefonice, radiotelefon şi prin aparatura 
F-1001 cu Serviciul de Protecţie Civilă. 

4. Pentru asigurarea funcţionării operative a mijloacelor de înştiinţare, zilnic, între orele 08.00 – 09.00, inspectorii 
de protecţie civilă de la instituţii publice şi operatori economici vor executa verificarea legăturilor radiotelefon cu 
Compartimentul Protecţie Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.(radiotelefoanele programate pe frecvenţa 
protecţiei civile). 
 

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

1. Pregătirea inspectorilor şi a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile de la municipii, 
oraşe, instituţii publice şi operatori economici cuprinşi în CATALOGUL LOCAL PRIVIND CLASIFICAREA 
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI 
DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE, anexa nr. 6  la prezentul plan, se va executa TRIMESTRIAL în 
ultima zi de miercuri ale ultimei luni din trimestru, în locaţiile stabilite conform anexei 12 şi prin cursuri la Centrul 
Naţional de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.  
                Având în vedere prevederile art. 13, alin (4) personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) din Legea nr. 
481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată 2008, asigură permanent coordonarea planificării si a realizării 
activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă, participă la pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/sau a populaţiei şi 
asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, precum şi executarea activităţilor pe 
linia protecţiei civile. 

2. Pregătirea inspectorilor şi a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile de la instituţii 
publice şi operatori economici cuprinşi în CATALOGUL LOCAL PRIVIND CLASIFICAREA UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE 
VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE, din responsabilitatea desfăşurării pregătirii la Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, anexa nr. 7 la prezentul plan, se va executa TRIMESTRIAL în prima zi de miercuri ale ultimei luni din 
trimestru, la sala de pregătire din str. N.Bălcescu nr.12, subsol Cinema Central şi în conformitate cu Dispoziţia 
preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea  în domeniul situaţiilor de urgenţă  în anul 
2011. 

3. Inspectorii/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile/apărării împotriva incendiilor 
trebuie să deţină în mod obligatoriu competenţe profesionale dobândite ca urmare a absolvirii programelor de iniţiere în 
ocupaţie. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din 
domeniul reglementat de IGSU – anexa nr. 17. 

4. Membri comitetului local, centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară de la municipiu şi a 
celulelor de urgenţă de la instituţii publice şi operatori economici vor executa pregătirea sub conducerea preşedintelui 
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, respectiv conducătorului operatorului economic/instituţiei publice/societăţii 
comerciale. Tematica de pregătire este prezentată în anexa nr.11. 

5. În conformitate cu ORDINUL 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, Art. 15: 

• Prefecţii, primarii şi conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor au obligaţia 
de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a modalităţilor de acţiune 
conform planurilor de apărare specifice, aprobate. 

• O dată pe lună, în prima zi de luni a lunii respective, între orele 8,00 şi 9,00, vor avea loc exerciţii de cooperare, 
informare şi alarmare, la nivelul dispeceratelor proprii fiecărei structuri de voluntari de pe raza localităţii, fără deplasare de 
mijloace şi forţe umane în teren, pe frecvenţele de cooperare în situaţii de urgenţă. 

• O dată la 3 luni, în acelaşi scop, în exerciţiile de pregătire vor fi implicate şi forţele profesioniste, fără deplasare 
de mijloace şi forţe umane în teren. 

• O dată la 6 luni - vara şi iarna - la nivel judeţean, vor avea loc exerciţii de pregătire/aplicaţii cu implicarea 
forţelor profesioniste şi a mijloacelor de intervenţie. 

• Anual, comitetele judeţene organizează şi execută exerciţii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru 
verificarea pregătirii tuturor forţelor de intervenţie, şi a populaţiei, funcţionării sistemului de înştiinţare, avertizare, 
prealarmare, alarmare, precum şi a tehnicii, mijloacelor şi materialelor de intervenţie aflate în dotare; exerciţiile vor fi 
prealabil anunţate, pentru a nu crea panică în zona unde urmează a se desfăşura. 

6. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ 
    Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se va desfăşura pe baza "" Protocolului privind pregătirea în 

domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional, preuniversitar şi superior, nr. 
250/12.07.2007(M.I.R.A) – 13527/07.09.2007(M.E.C.T.)"",, încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi Planului de măsuri în vederea implementării prevederilor Protocolului 
privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor , elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar 
şi superior, încheiat între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău şi 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Universitatea Bacău, Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Universitatea 
„Petre Andrei” Bacău.  

    Instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu – se 
realizează centralizat, în baza programelor şi activităţilor de pregătire organizate şi planificate de Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Maior CONSTANTIN ENE“ al judeţului Bacău şi în conformitate cu Planul de măsuri întocmit în 
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vederea implementării prevederilor Protocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor , elevilor şi 
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior. 

    Pregătirea elevilor se desfăşoară în orele de dirigenţie, educaţie civică şi de consiliere, în cadrul disciplinelor 
predate, funcţie de specificul acestora şi prin programele de activităţi extraşcolare în cadrul cercurilor de elevi ,, CU VIAŢA 
MEA APĂR VIAŢA” şi ,,PRIETENII POMPIERILOR”. 

    Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ, prin integrarea cunoştinţelor de 
specialitate şi prin activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 

    Comunităţile de studenţi şi elevi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice conduse de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean. 

7. Pregătirea salariaţilor şi populaţiei  neîncadrate în muncă se execută prin teme difuzate periodic prin mass-media, 
precum şi prin participarea acestora la exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă.  

8. Salariaţii din instituţiile publice şi operatorii economici execută pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă 
conform O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005.  

9. Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se va executa conform O.M.A.I. 
nr. 718/2005, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 195 din 20 aprilie 2007, O.M.A.I. nr. 158/2007 şi O.M.A.I. nr. 
160/2007, sub conducerea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, respectiv a preşedintelui celulei de 
urgenţă şi precizărilor din prezentul plan, prin şedinţe de pregătire, participarea la aplicaţii, exerciţii şi concursuri 
profesionale.(anexa nr. 2). 

10. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal este prezentată în 
anexa nr. 13. 

 
V. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ 
 

       V.1. EVIDENŢA/GRAFICUL PARTICIPĂRII LA CURSURI/ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE 
1. Pregătirea personalului angajat din cadrul servicilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se va executa şi 

prin participarea la cursuri de pregătire, perfecţionare şi specializare cu scoatere din producţie, în condiţiile legii. 
2. Evidenţa/Graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire este prezentat în anexa nr. 9 
3. Evidenţa pregătirii şi a rezultatelor obţinute se ţine de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă prin Centrul 

Operativ şi respectiv  la instituţii/operatori economici de Celulele de Urgenţă care gestionează documentaţia necesară. 
 
       V.2. EVIDENŢA FURNIZORILOR AUTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, CARE ORGANIZEAZĂ PROGRAME DE 
FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE I.G.S.U.. 

1. Personalul nou încadrat trebuie să deţină în mod obligatoriu competenţe profesionale dobândite ca urmare a 
absolvirii programelor de iniţiere în ocupaţie.  

2. Formarea şi certificarea competenţei profesionale a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii 
în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se 
organizează şi se desfăşoară de furnizori autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind 
formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor ocupaţionale elaborate şi 
aprobate potrivit legii. 

3. Necesitatea organizării cursurilor de iniţiere pentru personalul nou încadrat şi respectiv de perfecţionare pentru 
cei încadraţi în ocupaţia Inspector de Protecţie Civilă şi Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă derulate de Centrul 
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă va avea în vedere planificarea exclusivă a 
personalului din cadrul instituţiilor publice, companiilor naţionale, regiilor autonome şi operatorilor economici cu capital 
majoritar de stat. 

4. Activitatea de iniţiere şi respectiv de perfecţionare pentru personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
de la societăţile comerciale şi operatorii economici cu capital privat se va realiza preponderent prin programele de formare 
profesională ale furnizorilor de formare profesională autorizaţi potrivit legii la nivelul judeţului, care desfăşoară programe de 
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.. Situaţia nominală este prezentată în anexa nr. 17. 
 
 VI. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN APLICAŢII,  
EXERCIŢII, CONCURSURI DE SPECIALITATE 

1. În conformitate cu Planul cu principalele activităţi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Maior 
Constantin Ene” al Judeţului Bacău se vor organiza şi desfăşura exerciţii de protecţie civilă (de intervenţie la incendii de 
masă, la accidente chimice, la accidente pe căi de comunicaţii, în caz de inundaţii, în caz de cutremur sau alunecări de 
teren, în cazul producerii altor tipuri de riscuri identificate în zona de competenţă).  

2. Planificarea pregătirii în domeniul protecţiei civile prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de specialitate este 
prezentată în anexa nr. 2 

 
VII.   TEMELE PRIVIND PREGĂTIREA COMITETULUI LOCAL, CELULELOR DE URGENŢĂ, SERVICIILOR 

VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
1. Tematica privind pregătirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor de urgenţă este prezentată în 

anexa nr. 11. 
2. Tematica privind pregătirea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă este prezentată în 

anexa nr. 3. 
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3. Tematica privind pregătirea ,elevilor din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi superior este prezentată în 
anexa nr. 10. 
 

VIII.  EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 
1. Evidenţa nominală a participării şi rezultatelor obţinute cu ocazia desfăşurării pregătirii se ţine de comitetul local 

pentru situaţii de urgenţă şi celulele de urgenţă prin centrul operativ/inspectorii de specialitate care gestionează documentaţia. 
 Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl coordonează se înaintează 

numeric (listat şi în format electronic), semestrial, la eşalonul superior pe categorii de personal şi domenii de competenţă. 
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă de la municipiu va înainta la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior 
Constantin Ene” al Judeţului Bacău, Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi al 
instituţiilor publice, operatorilor economici din zona de competenţă clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile  până 
la data de  30 iunie şi respectiv 30 noiembrie 2011.  

 
2. Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor şi rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea. Analiza pregătirii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă se execută, semestrial, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetului  local pentru situaţii de urgenţă 
respectiv în consiliile de administraţie a operatorilor economici/societăţilor comerciale. 
 

Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde : 
a) baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire; 
b) obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; 
c) gradul de îndeplinire a planului de pregătire; 
d) organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale; 
e) calificativele obţinute şi în ce măsură s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale; 
f) organizarea şi nivelul de înzestrare al serviciilor de urgenţă; 
g) gradul de asigurare al bazei materiale; 
h) neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate; 
i) concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
 

Rapoartele  de evaluare întocmite se vor înainta la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” 
al Judeţului Bacău (listat şi în format electronic) în cel mult 10 zile de la data executării evaluării dar nu mai târziu de 30 
iunie şi respectiv 30 noiembrie 2011.  

 
3. Controlul asupra modului de realizare aall  „„PPllaannuulluuii  ddee  pprreeggăăttiirree    îînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ddee  uurrggeennţţăă, se execută la 

structurile de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor ale localităţilor, instituţiilor publice şi operatorilor  economici, 
conform art. 77 din Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004, republicată 2008, art. 28 din Legea nr. 307/2006 şi a art. 11 lit. j) 
şi lit. u) din HGR 1492/2004  de către personalul cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a respectării legii privind 
protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, precum şi de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău - prin Serviciul de Prevenire a Incendiilor şi Serviciul de Protecţie 
Civilă.  Planificarea executării controalelor este prezentată în anexa nr. 4 
 

IX.   ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ 
1. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice si operatorii economici au obligaţia să 

planifice şi să realizeze asigurarea materială  şi financiară a protecţiei civile. 
2. Autorităţile publice, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a realiza materiale de popularizare 

a activităţilor de protecţie civilă, emisiuni de radio si de televiziune, precum şi alte activităţi cu resurse proprii sau altele legal 
constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al serviciilor de urgenţă profesioniste. 

3. Finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din 
bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din 
bugetele proprii ale operatorilor economici. 

4. Finanţarea serviciilor de urgenţă se asigură de catre persoanele juridice care le-au constituit. 
5. Pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital privind protecţia civilă pot fi utilizate, potrivit legii, donaţii, 

sponsorizări, venituri din prestări de servicii, contribuţii ale societăţilor şi ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum 
si alte surse legale. 

6. Bugetul pe titluri de cheltuieli articole şi aliniate pe anul 2011 se va întocmi conform reglementărilor legale în 
domeniu. 
 
 

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ 
Referent de specialitate 

Mihai Valeriu 
 

 


