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I.

Baza legală

În anul 2011, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul
autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţii de urgenţă se execută în
conformitate cu prevederile O.M.I.R.A. nr. 673 din 09.12.2008 privind pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală, cu modificarea anexei nr. 4 prin O.M.A.I. nr. 280 din
22.12.2010 şi a Precizărilor Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 63760 din 20.12.2010, având la bază următoarele acte normative:

Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată în data de 22.07.2008;

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările si
completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr.308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii
de pregătire în domeniul apărării civile;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor
în domeniul situaţiilor de urgentă, modificat si completat prin OMAI nr.786/2005;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005 pentru aprobarea criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, modificat şi completat cu O.M.I.R.A. nr.195/2007;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private
pentru situaţii de urgentă;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire si desfăşurare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă;

Dispoziţia Inspectorului General nr.1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea Metodologiei
de elaborarea documentelor de organizare, planificare si evidenta a învăţământului din instituţiile de
pregătire din subordinea Inspectorului General;

Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor
din învăţământul naţional preuniversitar şi superior nr.250 din 12.07.2007/13527 din 07.09.2007
încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250 din 22.11.2010 privind organizarea
şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare
pentru situaţii de urgenta;

Ordinul Inspectorului General nr. 798/IG din 02.12.2010 pentru aprobarea tematicii
orientative de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de
urgenţă;

Hotărârea Guvernului României nr. 1490 din 09/09/2004 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 09/09/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
Obiective generale:
- Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop cunoaşterea si însuşirea modului
de acţiune în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor şi bunurilor materiale, precum şi a limitării şi
înlăturării urmărilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
- Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011 va urmări ca la toate nivelurile
să se pună accent pe organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice şi iniţierea participanţilor în
aplicarea corectă şi în scurt timp a măsurilor de protecţie;
- Creşterea gradului de conştientizare publică a riscurilor dezastrelor prin implicarea în
activităţile preventive a tuturor factorilor reprezentativi la nivelul comunităţilor locale;
- Masurile organizatorice şi pregătirea sunt cu caracter permanent şi se intensifică la
instituirea stărilor excepţionale şi la declararea mobilizării sau pe timp de război;
- Întreaga responsabilitate pentru buna desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă la localităţi, instituţii publice şi operatori economici revine conducătorilor acestora (primari,
directori, manageri) care vor lua toate măsurile necesare în acest sens.
Obiective specifice:
- optimizarea activităţii de planificare, organizare şi desfăşurarea intervenţiei de către
comitetul local pentru situaţii de urgenţă Stanesti , a centrului operativ şi serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta în situaţii de risc;
- conştientizarea de către populaţie a faptului că trăieşte în zone expuse la riscuri multiple şi
dezvoltarea unui comportament preventiv şi responsabil al cetăţenilor, prin campanii locale, pornind
de la specificul şi prioritatea riscurilor locale;
- desfăşurarea unor acţiuni proactive în cadrul comunităţilor locale, prin implicarea autorităţilor
publice locale şi a cetăţenilor în efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului împotriva
incendiilor şi altor situaţii de urgenţă;
- schimbarea mentalităţilor şi a atitudinilor comportamentale a cetăţenilor referitoare la
apărarea împotriva incendiilor şi a altor riscuri generatoare de situaţii de urgenţă;
- creşterea nivelului de înţelegere privind riscurile frecvente sau majore – incendii, accidente
tehnologice, inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi a capacităţii individuale de reacţie a
populaţiei din comuna Stanesti, în situaţii de urgenţă;
- reducerea numărului de victime produse de incendii, cutremure şi alte riscuri generatoare de
situaţii de urgenţă, precum şi limitarea efectelor unor astfel de evenimente;
- ridicarea capacităţii de cooperare între structurile cu atribuţii în intervenţii în caz de urgenţă;
- asigurarea fluxului informaţional/decizional din faza identificării surselor de risc, a
monitorizării şi luarea măsurilor de prevenire sau intervenţie, după caz;
- cunoaşterea atribuţiilor de către fiecare structură implicată în gestionarea situaţiilor de
urgenţă.
Inspectorii de protecţie civilă, cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi
protecţie civilă, vor duce la îndeplinire planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi vor
folosi cu eficienţă maximă timpul pentru îndeplinirea integrală şi de calitate a obiectivelor stabilite
prin acestea.
Elaborarea, promovarea şi aplicarea programului de organizare şi redimensionare a serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă:
a. Elaborarea programului de organizare şi redimensionare a serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă de la nivelul localităţilor, în concordanţă cu prevederile H.G.R. nr. 1579/2005 şi
O.M.A.I. nr. 718/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 195/2007;
b. Analiza periodică a stadiului de aplicare a programului şi stabilirea măsurilor ce se impun
pentru buna desfăşurare a acestuia.
Organizarea si desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din
serviciile voluntare pentru situaţii de urgentă, se realizează conform O.M.A.I. nr. 250 din
22.11.2010.

III. Organizarea pregătirii in domeniul situaţiilor de urgenţă
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va fi structurata, astfel:
a. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală cu
atribuţii in domeniul managementului situatiilor de urgenţă, se va executa prin cursuri de pregătire cu
scoatere de la locul de muncă o dată la 2-4 ani, cu durata de 5 zile, organizate în cadrul Centrul Zonal
de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova, din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă;
b. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situatii de urgenţă, a personalului
centrelor operative, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi prevenirii incendiilor, precum
şi a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă pentru situaţii de urgenţă se va
executa prin cursuri de formare şi pregătire în cadrul Centrului Naţional de Pregătire pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prin programe de formare profesională a adulţilor
organizate 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 pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin convocări, instructaje, antrenamente de
specialitate, exerciţii practice şi concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de
urgenţă, de serviciile profesioniste subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
sau de instituţiile/operatorii economici la care sunt constituite structurile respective;
c. Pregătirea salariaţilor din instituţii şi operatorii economici se realizează prin instructaje în
domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, adăpostire şi prim
ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de
risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile
organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005, modificat şi completat prin Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr.786/2005;
d. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
1. Instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza centralizat, printr-un instructaj anual organizat şi
desfăşurat de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean împreună cu inspectoratul şcolar
judeţean;
2. Pregătirea preşcolarilor si elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate şi
prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurile activităţilor de profil, în funcţie
de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ.
Pregătirea elevilor se va desfăşura în orele de dirigenţie, educaţie civică şi de consiliere, în
cadrul disciplinelor predate în funcţie de specificul acestora şi prin programele de activităţi
extraşcolare;
Tematica orientativă, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal în anul 2011 sunt prevăzute în anexa nr.1 la
prezentul plan.
3. Pregătirea studenţilor şi cursanţilor colegiilor se execută în cadrul disciplinelor de
învăţământ, cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi
prin antrenamente practice de simulare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii
situaţiilor de urgentă generată de principalele tipuri de risc.
e. Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare
publică organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de specialitate
organizate de serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul mass-media
ori prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor
încheiate cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competentă, structuri funcţionale si categorii de
personal
Conform anexei nr.2 la prezentul plan.

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii, cursuri de
specialitate.
Conform anexei nr.5 la prezentul plan.
VII. Temele obligatorii şi tematica privind pregătirea serviciilor publice voluntare pentru
situaţii de urgenţă.
Conform anexei nr. 6 la prezentul plan.

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
1. Documentele de evidenţă se întocmesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă
Stanesti.
2. Structurile cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă vor înainta semestrial
la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al judeţului Giurgiu (15 iunie si 15 noiembrie).
situaţia centralizatoare, numeric şi procentual, cu participarea la pregătire a personalului planificat,
precum şi concluziile şi propunerile pentru îmbunătăţire activităţii.
3. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în
parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.
IX.

Asigurarea logistică şi financiară

Resursele financiare şi logistice pentru desfăşurarea pregătirii sunt asigurate din bugetul
propriu al comunei Stanesti.
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