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I. BAZA LEGALĂ 
  

În anul 2022, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din 
cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţii de urgenţă 
se execută având la bază următoarele acte normative: 

 
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

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

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
 

 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

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

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

 Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor 
şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, nr. 62170/9647 
din 2013, încheiat între M.A.I., prin Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Ministerul Educaţiei Naţionale; 
 
 

 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
nr. 4000/IG din 03.01.2022 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii 
descentralizate şi deconcentrate în anul 2022; 
 

 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
nr. 2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
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II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
 
II.1. Obiective generale 
 

 Crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea 
diferitelor tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a 
comportamentului de adoptat în cazul producerii acestora; 
 

 Dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi studenţilor de a se proteja în situaţii 
de urgenţă; 
 

 Creşterea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor 
locale. 

 
II.2. Obiective specifice 
 

 Diversificarea formelor şi metodelor de informare preventivă în scopul informării 
corecte, oportune a cetăţenilor privind riscurile ce pot fi generate, măsurile tehnico – 
organizatorice, funcţie de situaţia operativă şi modul de acţiune şi comportare în situaţii 
de urgenţă; 
 

 Desfăşurarea de programe de pregătire a personalului din serviciile voluntare pentru 
situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte executarea de activităţi preventive specifice; 

 

 Intensificarea eforturilor pentru asigurarea unui grad de prezenţă crescut la cursurile 
organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi centrelor zonale subordonate acestuia, respectiv 
la activităţile de pregătire din competenţa inspectoratului pentru situaţii de urgenţă; 
 

 Derularea, la nivel judeţean a unor acţiuni de promovare a voluntariatului în vederea 
asigurării participării, în mai mare măsură, a populaţiei la activităţile de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă produse; 
 

 Desfăşurarea de exerciţii, aplicaţii şi simulări cu un pronunţat caracter aplicativ-practic 
în instituţiile de învăţământ, operatorii economici sursă de risc, instituţii, etc.; 
 

 Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este 
expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la 
dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 
 

 Cooperarea cu asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme care 
pot sprijini activitatea sub orice altă formă, în baza unor parteneriate/ 
protocoale/convenţii de colaborare; 
 

 Identificarea de noi parteneri instituţionali din mediul de afaceri, al organizaţiilor non-
guvernamentale, instituţional, etc. în vederea dezvoltării de acţiuni informativ-
educative şi al susţinerii logistice şi financiare a acestora; 
 

 Conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor şi operatorilor economici, 
respectiv al autorităţilor publice locale cu privire la beneficiile încadrării şi asigurării 
unei pregătiri adecvate pentru personalul de specialitate cu atribuţii în domeniile 
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apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile. 
 

 
III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 
 

Scopul principal al pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă este acela de a aborda 
teoria  şi practica managementului situaţiilor de urgenţă în formă unitară,  multidisciplinară 
şi integrată. 

Planificarea, organizarea şi evidenţa activităţilor ce compun sistemul de pregătire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă se prevăd în Planul anual de pregătire, la fiecare nivel. 
   În anul 2022, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului pe categorii 
se desfăşoară în perioada 01 februarie-30 noiembrie (conform prevederilor art. 1, art. 2 şi 3, 
Anexa nr. 5 din OIGSU nr. 4000/ IG din 03.01.2022) pe serii, organizate în grupe de 
pregătire structurate astfel: 
  Grupa I de pregătire 

 Preşedinte al Consiliului Judeţean 
 Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
 Secretar general al judeţului 

Grupa a II-a de pregătire 
 Primari municipiu și oraşe; 
 Viceprimari municipiu şi oraşe; 
 Secretari municipiu şi oraşe; 
 Şefi COAT de la municipiu şi oraşe; 
 Reprezentanţi ai serviciilor descentralizate şi deconcentrate ale 

autorităţilor care asigură managementul tipurilor de risc în teritoriu; 
(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind 
managementul tipurilor de risc)  

Grupa a III-a  
 Primari comune; 
 Viceprimari comune; 
 Secretari comune; 
 Şefi COAT de la comune (toţi şefii centrelor operative de la comune, 

indiferent dacă sunt secretari sau nu). 
 

III.1. Pregătirea reprezentanţilor Instituţiei Prefectului şi a personalului cu funcţii de 
conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate 
 

Reprezentanţii Instituţiei Prefectului şi personalul cu funcţii de conducere din 
administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate se pregătesc prin: 

- curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 5 zile la Centrul 
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă Ciolpani – pentru prefect și subprefecți, perioadele urmând a fi stabilite 
de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după data întocmirii 
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situației nominale cu necesarul de pregătire prin cursuri (25 martie 2022), în baza 
unei planificări avizate de către Direcția Generală pentru Relații cu Instituțiile 
Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 5 zile la Centrul 
Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău – pentru primari şi viceprimari de 
municipiu, orașe și comune; 

- instructaj, anual, cu durata de 4 ore, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Dunărea” al judeţului Brăila (numai preşedinţii C.L.S.U.); 

- o instruire desfăşurată de I.S.U. "Dunărea" Brăila, pe timpul desfăşurării 
activităţilor de control/informare preventivă la nivelul localităţilor; 

- aplicaţii, exerciţii organizate la nivelul instituţiei şi de Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului Brăila. 

Pregătirea acestei categorii de personal se face în baza Programului unitar de pregătire 
prevăzut în anexa nr. 6. 
 

III.2. Pregătirea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă (cursuri de formare profesională organizate la Centrul Naţional de 
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani și 
Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău) 
 

 Cursurile de formare profesională organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a 
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani și Centrul Zonal de 
Pregătire de Protecţie Civilă Bacău se desfăşoară pe categorii de personal astfel: 

 La Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani: 

- curs de formare „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi 
stingerii incendiilor” pentru personalul de specialitate, cu scoatere de la locul de 
muncă, cu durata de 20 zile; 

- curs de formare „inspector protecţie civilă” pentru personalul de 
specialitate – curs de perfecţionare, cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 10 
zile pentru cursul de perfecţionare. 
 La Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău: 

- curs de formare „şef serviciu  voluntar/privat pentru situaţii de 
urgenţă”, cu scoatere de la locul de muncă , cu durata de 15 zile; 

- curs de formare „inspector protecţie civilă” pentru personalul de 
specialitate – curs de inițiere, cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 15 
zile. 

III.3. Pregătirea personalului comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de 
urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a şefilor şi 
personalului component din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, a 
inspectorilor de protecţie civilă, a conducătorilor operatorilor economici sursă de risc 
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incluşi în P.A.A.R., a conducătorilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi 
specifice în zona de competenţă a ISUJ, a șefilor celulelor de urgenţă din cadrul 
operatorilor economici clasificaţi cu risc conform HG nr. 642/2005, a personalului 
clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuţii de conducere la 
nivelul obiectivelor de cult religioase parohiale, a salariaţilor de la instituţiile publice, 
operatorii economici, a populaţiei neîncadrată în muncă, a persoanelor vârstnice, a 
conducătorilor unităţilor de învăţământ, a personalului desemnat să execute 
pregătirea la nivelul unităților de învățământ,  a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.  

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a acestei categorii de personal este 
structurată pe niveluri de competenţă astfel: 

 

a) pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, 
se realizează prin: 

 cursuri de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 5 zile la 
Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău - pentru secretari de orașe şi 
comune; 

 un instructaj semestrial de 2-4 ore pentru membrii comitetelor pentru situaţii 
de urgenţă, organizat de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 

 
b) pregătirea personalului centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, se 

realizează prin: 
 un instructaj de pregătire, anual, cu durata de 4 ore, organizat la I.S.U. 

"Dunărea" Brăila - pentru şefii centrelor operative cu activitate temporară; 
 antrenamente de specialitate, anual, 2-4 ore, organizate de comitetele locale 

pentru situaţii de urgenţă sau şefii centrelor operative personalul centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă. 
 
c) pregătirea personalului component al celulelor de urgenţă din cadrul 

operatorilor economici clasificaţi cu risc conform HGR 642/2005, se realizează astfel: 
 şefii celulelor de urgenţă: 
  - o convocare de pregătire anuală, 2-4 ore, organizată de I.S.U. 
"Dunărea" Brăila; 
  -  o instruire desfăşurată de I.S.U. "Dunărea" Brăila, prin Inspecţia de 
prevenire, pe timpul desfăşurării activităţilor de control la nivelul operatorilor 
economici. 
 personalul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu 

risc conform HGR 642/2005: 
o un instructaj de pregătire trimestrial, 2-3 ore, organizat de şefii celulelor 

de urgenţă; 
o o convocare de pregătire, anuală, 2-4 ore, organizată de operatorii 

economici; 
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o un antrenament de specialitate, anual, 2-4 ore, organizat de operatorii 
economici.  

 
d)   personalul serviciilor voluntare  pentru situaţii de urgenţă, se realizează astfel: 

 şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă:  
o o convocare de pregătire, semestrial, 2-4 ore, organizată de I.S.U. 

"Dunărea" Brăila; 
o un instructaj de pregătire semestrial, 2-4 ore, organizat de preşedinţii 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 
 personalul component al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă:  

o o şedinţă teoretic-aplicativă, lunar 2-3 ore, organizată de şefii serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

o o şedinţă practic-demonstrativă, lunar 1-2 ore, organizată de şefii 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

o exerciţiu şi alarmare/intervenţie cu SVSU, organizat de I.S.U. "Dunărea" 
Brăila.  

 
e)  personalul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, se realizează astfel: 

 şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă:  
o o convocare de pregătire, semestrială, 2-4 ore, organizată de I.S.U. 

"Dunărea" Brăila; 
o un instructaj de pregătire semestrial, 2-4 ore, organizat de conducătorii 

operatorilor economici.  
 personalul component al serviciilor private pentru situaţii de urgenţă: 

o o şedinţă teoretic-aplicativă, lunar 2-3 ore, organizată de şefii serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă; 

o o şedinţă practic-demonstrativă, lunar, 1-2 ore, organizată de şefii 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

o exerciţiu şi alarmare/intervenţie cu SPSU, organizat de I.S.U. "Dunărea" 
Brăila. 
 

f) cadre tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, se 
realizează prin o convocare de pregătire, anuală, 2-4 ore, organizată de I.S.U. "Dunărea" 
Brăila. 

 
g) inspectori de protecţie civilă de la localităţi, precum şi de la instituţii publice şi 

operatori economici, se realizează prin câte o convocare de pregătire, anuală, 2-4 ore, 
organizată de I.S.U. "Dunărea" Brăila, pentru fiecare categorie. 
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h) conducătorii operatorilor economici sursă de risc incluşi în PAAR, se 
realizează prin:   

    - o convocare de pregătire, anuală, 2-4 ore, organizată de I.S.U. "Dunărea" Brăila; 
   - o instruire desfăşurată de I.S.U. "Dunărea" Brăila, pe timpul desfăşurării 

activităţilor de control/informare preventivă la nivelul unităţilor; 
 
i) conducătorii instituţiilor publice/ operatorilor economici care desfăşoară 

activităţi specifice în zona de competenţă a I.S.U. "Dunărea" Brăila, se realizează prin: 
 - o instruire anuală, 2-4 ore, organizată de I.S.U. "Dunărea" Brăila, după 

controalele de prevenire, pe domenii de activitate specifică; 
 - o instruire desfăşurată de I.S.U. "Dunărea" Brăila, prin Inspecţia de 

prevenire, pe timpul desfăşurării activităţilor de control la nivelul instituţiilor publice/ 
operatorilor economici. 

 
j) personalul clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuţii de 

conducere la nivelul obiectivelor de cult religioase parohiale, se realizează prin o instruire 
anuală, 2-4 ore, organizată de I.S.U. "Dunărea" Brăila. 

 
k) conducătorii unităţilor de învăţământ şi personalul desemnat să execute 

pregătirea, se realizează prin câte o instruire anual, 4-6 ore, organizată de I.S.U. "Dunărea" 
Brăila, pentru fiecare categorie de personal. 

 
l) salariaţii de la instituţiile publice, operatorii economici, se realizează prin: 

 instructaje de pregătire (conform Dispoziţiilor generale privind instruirea în 
domeniul situaţiilor de urgenţă), organizate de conducătorii operatorilor 
economici/ instituţiilor publice; 

 participări la exerciţiile desfăşurate de unitate sau în colaborare cu alte 
structuri. 

Instruirea salariaţilor privind protecţia civilă se asigură sistematic, de regulă împreună 
cu instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor art. 37, alin. (1) 
din Legea 481/2008 privind protecţia civilă în România. 

Participarea salariaţilor la instruire constituie sarcină de serviciu.  
 

m) preşcolari, elevi şi studenţilor, se realizează prin: 
 activităţi de pregătire conform Protocolului încheiat între MAI şi MEN nr. 

62170/9647 din 2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi 
superior, organizate şi coordonate de conducătorii unităţilor de învăţământ; 

 două exerciţii, semestrial, organizate de conducătorii unităţilor de 
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învăţământ; 
 participarea la concursurile specifice cu tematică de protecţie civilă ,,Cu viaţa 

mea apăr viaţa” şi a cercurilor tehnico-aplicative ,,Prietenii Pompierilor”. 
 

Tematica orientativă pentru pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ se 
regăseşte în anexa nr.7. 
 

n)  populaţia neîncadrată în muncă,  persoanele vârstnice se pregătesc/instruiesc 
prin participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei 
publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste/ 
voluntare pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul mass-media ori acţiunile 
derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului Brăila. Pregătirea se va 
desfăşura prin participarea la aplicaţii de protecţie civilă, exerciţii de alarmare publică de 
evacuare şi de intervenţie în caz de dezastre, vizionări de filme, emisiuni la posturile de 
radio şi TV centrale şi locale, articole din presa centrală şi locală. Informarea şi educarea 
preventivă a populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin mijloacele 
de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, conform 
prevederilor art. 36, alin. (1) din Legea 481/2008 privind protecţia civilă, republicată. 

Prin intermediul societăţilor de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă, în cadrul 
programelor, emisiunilor, respectiv ştirilor şi reportajelor acestora, se va asigura 
prezentarea, riscurilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, măsurilor preventive şi a 
modului de acţiune şi comportare a populaţiei pe timpul situaţiilor de urgenţă. 

De asemenea, diseminarea normelor de educaţie preventivă în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, pe timpul slujbelor religioase, se va realiza cu sprijinul instituţiilor de cult, prin 
asigurarea acestora cu materiale de informare preventivă. 

 

 
IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, 

STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL 
 

Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de 
personal, se realizează prin: 

 

IV.1. Pregătirea desfăşurată la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire de 
Protecţie Civilă Bacău. 

Datele sunt detaliate: numeric în anexa 1 şi nominal în anexa 2. 
 

IV.2  Pregătirea organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” 
al judeţului Brăila, comitetele pentru situaţii de urgenţă, centrele operative pentru 
situaţii de urgenţă, celulele de urgenţă, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice în 
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zona de competenţă 
Datele sunt detaliate numeric în anexa 1. 

 
 

V. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE,  EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

Aceste activităţi sunt planificate în corelare cu tipurile de riscuri specifice zonelor de 
competenţă şi se vor executa conform datelor specificate în anexei nr. 3. 

 

„Neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicaţiile de pregătire privind protecţia 
civilă”, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în 
vigoare.  

 
VI. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA 

SERVICIILOR VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
  Temele orientative pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă se regăsesc în anexa nr. 4. 
 
 

VII. FURNIZORII AUTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, CARE ORGANIZEAZĂ  
PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII DIN DOMENIUL 

REGLEMENTAT DE INSPECTORATUL GENERAL  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
La nivelul judeţului Brăila furnizorii autorizaţi potrivit legii sunt cei specificaţi în 

anexa nr. 5. 
 

VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 
 

VIII.1. Documente de evidenţă a pregătirii 
 

Documentele de evidenţa a pregătirii personalului care se întocmesc la nivelul 
comitetelor judeţene/ locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor publice şi operatorilor 
economici sunt următoarele: 

 

 Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul) 
sau decizia şefului celulei de urgenţă (directorul, managerul instituţiei publice, 
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societăţii comerciale) pentru aprobarea planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2022. 

Dispoziţiile preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în 
domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2022 vor fi transmise instituţiilor publice şi 
operatorilor economici din localitate, clasificaţi cu risc conform prevederilor H.G.R nr. 
642/2005, incluşi în P.A.A.R., membrilor comitetului şi centrului operativ pentru situaţii de 
urgenţă, instituţiilor publice care au repartizate funcţii de sprijin pentru prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi conducătorilor unităţilor de învăţământ din unitatea 
administrativ-teritorială. 

 

 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022 la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi operatorului economic 
(extras din Planul de pregătire la nivel judeţ, cuprinzând pregătirea pe niveluri de 
competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, specifice fiecărui 
obiectiv în parte); 

Toate unităţile administrativ-teritoriale, respectiv instituţiile publice şi 
operatorii economici cuprinşi în anexa nr. 8 au obligaţia întocmirii planului propriu de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce va fi aprobat de conducătorul entităţii 
şi supus spre avizare de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului 
Brăila până la data de 31.03.2022. 

 

 

 Planificarea anuală a temelor şi exerciţii în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă în anul 2022; 
 

 Dosarul privind pregătirea personalului, care va cuprinde: 
 evidenţa şi programele activităţilor de pregătire cu personalul unităţii 

administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi operatorului economic; 
 tabel cu personalul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi 

operatorului economic participant la activităţile de pregătire; 
 tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate cu personalul 

unităţii administrativ-teritorial, instituţiei publice şi operatorului economic; 
 evidenţa exerciţiilor de intervenţie sau de evacuare efectuate, având anexate 

concluziile rezultate din efectuarea acestora; 
 registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele 

obţinute de personalul serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă. 
 

 Bilanţul activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei publice / operatorului economic. 
 

 Evidenţa participării la activităţile de pregătire se întocmeşte pe baza 
planificării din anexa 1 şi va fi structurată astfel: 
o A) Evidenţa participării la activităţile de pregătire  organizate la Centrul 

Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 
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Urgenţă – Ciolpani  
o B) Evidenţa participării la activităţile de pregătire  organizate la Centrul 

Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău 
o C) Evidenţa participării la activităţile de pregătire  organizate la 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului Brăila 
Evidenţa participării la pregătire şi a rezultatelor obţinute în urma verificărilor se 

ţine la nivelul fiecărei entităţi care a organizat pregătirea, de către personalul 
desemnat să gestioneze documentaţia specifică, astfel: 

 la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă aceasta se ţine de către centrele 
operative cu activitate temporară (şeful centrului operativ sau persoana cu 
responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă); 

 la instituţiile publice şi operatorii economici clasificaţi cu risc conform 
H.G.R. nr. 642/2005 evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine de 
către personalul de specialitate, numit prin decizie scrisă de către 
conducătorul instituţiei/directorul operatorului economic. 

 
 VIII.2. Evaluarea pregătirii personalului 

 

Personalul este evaluat anual prin teste scrise, rezultatele fiind consemnate în fişele 
individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă (conform O.M.A.I. 712/2005 
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor 
de urgenţă, cu modificările ulterioare) 

Evaluarea pregătirii în domeniul situaţii de urgenţă se va analiza de către 
fiecare eşalon în parte sub formă de bilanţ în şedinţele comitetelor pentru situaţii de 
urgenţă sau a consiliilor de administraţie din cadrul instituţiilor publice/operatorilor 
economici.  

Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului 
Brăila propune Prefectului, în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă analizarea semestrial, anual sau când e cazul a situaţiei participării la pregătire a 
personalului planificat şi propune măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor 
constatate.  
 
 

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ 
 

 

Resursele logistice şi financiare necesare în anul 2022 pentru planificarea, 
organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor administraţiei 
publice, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă vor fi 
asigurate din bugetele Consiliului Judeţean Brăila, consiliilor municipale, orăşeneşti şi 
comunale, operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificaţi cu risc şi prin fonduri 
derulate prin organizaţii neguvernamentale. 
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X. ANEXE 

 

Anexa 1 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi 
categorii de personal; 

Anexa 2 - Planificarea reprezentanţilor Instituţiei Prefectului şi a personalului cu funcţii 
de conducere  şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia 
publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate la cursurile de pregătire 
în anul 2022; 

Anexa 3 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, 
exerciţii şi concursuri de specialitate; 

Anexa 4 - Tematica  orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru 
situaţii de urgenţă; 

Anexa 5 - Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare 
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă; 

Anexa 6 - Programul unitar de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de 
conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia 
publică locală; 

Anexa 7 - Tematică orientativă pentru pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ; 
Anexa 8 - Operatori economici clasificaţi cu risc cf. H.G.R. nr. 642/2005, operatori 

economici sursă de risc incluşi în P.A.A.R. 
 

 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Brăila 
pentru anul 2022 va fi postat pe site-ul www.isubraila.ro după aprobarea acestuia prin 
Ordin al Prefectului. 
 

De acord, rog să avizaţi 
 

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 
 

Colonel, 
 
 
 
 

BURLACU GEORGICĂ 
 
 
 

 
 

Întocmit 
ŞEF SERVICIU PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE 

ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR  
 

Maior, 
 

 
CHIVU VIOLETA - IULIANA 
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Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal

AnuI 2q22
Cżne organizează Total~Forma tie pregătire/ Ian. Feb. Mar. Apr. Mat Ion. SLM. 1 lul. Au~ Sept. Oct Nov. Dec. SEM. 11 I Total an

Categorii tie personal pregătirea/ cine personal
periodicitateai dura~a

raspunde de pregătit ~ 1 I 1 1 P R EJ~ ~ j ~ ~ P R J P R

1.1. Centrut Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managentul Situa(iLlor tie Urgenţii Ciolpa,

Program de formare
Cadru tehnic en atribuţii in

profesională Cu CNPPMSU
domeniul prevenirii şi 1

scoatere de Ia locul de Ciolpani
stingerii incendiilor

munca

Program de formare
profesională cu

Inspector de protecţie CNPPMSU
scoatere de Ia locul de 1

civill Ciolpani
munca curs
perfecţionare

1.2. Centrul Zonal tie Pregătire tie Protectie Civilă Bacsua

Program de formare
profesion all Cu

Inspector protecţie civilă 3 3 3 3
scoatere de Ia locul de
lnuncăv Curs iniţiere Centrul Zonal de

Pregătire de
ProtecticCivilă — — — — — — — — —

Bacău
Program de formare

Şefserviciu
profesionall Cu

voluntar/privat pentru 1
scoatere de Ia locul de

situaţii tie urgenţă
munca
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Anul 2022
.. . Cine organizează Total

Categorii de personal Forma de pregatire/ pregătirea! cine personal Ian. Feb. Mar. Apr. Mal Jun. SF34. 1 Jul. Au4. Sept. OcL Nov. Dec. SEM. II Total an
periodicitateaidurata . — — — —

raspunde de pregabt
PR PR PR PR PR PR F R PR PR PR PR PR PR P R P R

Prirnari ai municipiului şi 1 1 1 1
oraşelor

Viceprimari ai 3 3 ~2 3
municipiului ~i oraşelor

Secrotari ai munieipiului şi
oraşelor Curs de pregltire cu Centrul Zonal de 1 1 1 1

scoateredelaloculde Pregătirede
muncă, o dată Ia 24 Protectie Civilă

Prirnari ai comunelor ani (5 zile) Bacău 20 6 3 11 2f 20

Viceprimari ai comunelor 22 3 3 3 13 22

Secretari ai comunelor 11 6 5 1~ 11

IL Pregătirea organizată Ia nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţä ‘Dunărea” al judeţului Brăila, consitetelor locale pentru situatli de urgenţă,centrel.r operative şi cclulelor de urgenţl, serviciilor voluntare şi private

pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor publice şi operatorilor economici care desfăşoară acnvitlţi specifice în zona tie competenţă

0 instruire, anual
ISO 44 II l44HI4~ I ~WIHH 44

Preşedinţii comitetelor (2—4 ore) I I I I I I I I I I I I I I I I
locale pentru siluatii de — — — — — —

urgenta Pc limpul desf5şurtru activităţilor de controL/informare Pc tirnpul desGşurării activi(3ţilor de control/informare
Instruire Iso 44 44

preverttlvă prevertivă

Un instructaj de
Membrii comitetelor locale Comitetele pentru Conform planiflcărn întocmile Ia nivelul tiectrei Iocalitiţi Conform plariflcării întocmite Ia ntvelul ulecărei localităţi

pregatire, semestrial 528 524 528 528
pentru situaţit de urgenţă situa(li de urgenţă (planul anual claborat de secretariatul tehnic) (planul ar~ua1 elaborat do secretariatul tehnic)

(24 ore)

Şefii centrelor operative lflS~tcIaj de pregätire, [ [ [ [
ISO 44 I I 441 4~ 44

pentru situaţii de urgenţă anual (24 ore) [ [ [ [
ComitetelePersonalul centrelor Antrenament de

operative pentru situaţii de specialitate, anual pentru situaţti de Conform planhtlcării întocmite Ia ntvelul flecitrei locaIitIţi Conform placidclrii intocmite Ia n:’velul flecărci Iocalităţi132 132urgenţä I şelli (planul anual elaborat de secretariatul tehnic) (planul anual elaborat do seceetariatul tehnic)
urgenţă (24 ore) centrelor operative

0 convocare tie [ [
pregätire, anual ISO I I 30 30

Şefti celulelor tie urgenţt (24 ore) I
diacadruloperatorilor L L
economici clasiticaţi mm 30 40

risc confonn HG nr. lnstruire pe timnpul ISO  Inspecţma de Pc timpstl destăşuriirii activităţilor tie control 25 Fe t:mOsL desfăşurării activmtlţilor de control 20
642/2005

activităţilor de control prevenire
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Anul 2022
Cine organizează Total I I I I

Forma de pregătire/ Ian. j Feb. I Mar. Apr. j Mai Jun. SEIVL 1 Jul. Aug. Sept. OcL j Nov. I Dec. SEM. II Total an
Categorii de personal pregătirea! cine personal I I I I

periodicitatea! durata ‘ — —
raspunde de pregătit I I I I I J I I I I I I I

P1R1P1R1P1R P1RjP~R1P1R P R P~K PŢR P~R P~R1PjR~P~R P R P R
— — — — —

Instructaj do pregătire,
Şelii celulelor do

trimestrial 225 Conform planificăro întocm,te Conform plani6cării întocmite 225 Conform paniutcleii îrtccmite 115 225 225
urgenţă

Personalul celulelor do (23 ore)
urgenţl din cadrul 0 convocare de
operatorilor economici pregătiro, anual Operatorii. . 225 Conform plaiiiticării întocmhe 225 225

economiciclasilicaţi cu risc cf. HG (24 ore)
or. 642/2005 Un antrenament do

Operatorii
specialitate, anual . . 225 Conform planiflcării aresmramen:olor ş. oxo~ciţiiIor 225 225

economici
(24ore)

0 convocare de 1
pregätire, semestrial ISU 43 43 43 43 43 43

(24 ore)
Şefiiserviciilorvoluntare — — — — — — — — — — — —

pentru situaţii do urgenţl Un inntructaj do Comitetele
pentru situaţii do

pregălire, semestrial 43 Conform plani6cării întocmite Ia nivelul ĺiecăre, localltăţl 43 Confmit planiGc~i instocmite Ia nivelul 000ărei localităţi 43 43
(2 4 ore) urgenţă / ŞeOI

centrelor operative

0 şedinţl teoretic
00

aplicativd, lunar Şefii serviciilor ~ 00 00— —
(2~3ore) —

Personalul component al 0 şedinţă practic
serviciilor voluntare demonstrativl, lunar Şefii serviciilor °~

~ 00— —pentru siluaţii deiirgenţl (12 ore)

Exerciţiu do alarmare/
ISU 258 / / / / / ~2 L 7 ~ / / / 126 258

intervenţie cu SVSU°

~
Convocare do

pregătire, sernestrial ISU 12 12 1 12 12 12

Şefiiserviciilorprivate (24ore)
pentru situaţii do urgenţă Un instructaj do Conducătorii

pregătire, somestrial operatorilor 12 Confono planilicIril întocmite ii Cciťo’în planifkării ir,tocmite 12 12
(24 ore) econonsici

0 şedinţă teoretic
aplicativă,Iunar Şe0iserviciilor 232 /‘ / 2~ ţ ! ! ,! ţ/ 232 232

(23 ore) L~
Personalul component al 0 şedmnţă practic
nerviciilor private pentru demonstrativă, lunar Şefii serviciilor 232
situaţii do urgenţă (12 ore) I~ ~

Exerciţiu do alarmare/
ISU 60 10 10 10 5 10 45 5 5 5 15 60

intervenţie Cu SPSU°
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Anul 2i422
Cine organizează Total

Forma de pregătirc/ Ian. Feb. Mar. Apr. Mat Ion. SEM I lul. Ai~ Sept. Oct. Nov. Dec. SEM. 11 Total an
Categori! de personal pregătireaí cine personal

periodicitatea/durata — — — — — — —
raspunde de pregătit

PR PR PR PR PR PR P R PR P ~ PR PR PR PR P R P R

—

a —

Cadre tehnice cu atribuţii Convocare de
in donseniul prevenirii şi pregltire, anual ISO 45 45 4~ 45
stingerii incendilor (24 Ore)

Convocare de
Inspector) protecţie civilă
de Ia Iocalitti)i pregătlre, anna) ISO 44 44 44

(24 ore)

Inspectorl protecţie civill Convocare de
do Is nstituţii publice şi pregatire, anna! (24 ISO 45 45 45
operator) e0000mici ore)

0 convocare de
pregătire, anus! ISO 19 19 19

Conducătorii operatorilor (24 ore)
economic~aursăderisc

lnc!uşl in PA.A.R. Pe timpul destlşurăru activităţilor do control/inforrnare Pc tm~ol 6es~şwării activi!lţilorde control/informare
!nstruire ISO 19 1 8 19

preventlvă preveniva

0 instruire, anus!Conducltorii institutlilor ISO 40 I I I I I 40 I 40 40
(2—4ore) II 111111 1111111) IIpublice/operatorilor I I I I I I I .. I I I I I ! !

economic) care dea~şoar1
activităţi specifice In zona

Instruire ISO 635 Pc timpul desflşurärii ac!ivitlţi!or do control 3f~5 Pc timpi.! desfäşurarii activitlţilor de control 330 635
de compe!enla a I.S.O.J,

Personalul clerical şi ccl
asimiat a! cultelor
recunoscute, care are 0 instruire, anus! as

ISO 128 ~ 12g 128
stribuţii do conducere Ia (24 ore)
nivelul obiectivelor de Cult
religioase/parohiale

Instructaje de pregătire
Conducltorii

Salariaţii do Is instituţiile (conform Dispoziţiilor
operatorilor ~i ~~ ,! / / ,, , ,publice / operator)) generale privind ~/ĺ,,,, ~reconomici/ ‘~ LO.econonlici instruirea in domeniul

instituţiilor publice
situsţiilor de urgenţl)

 rAutoritaţile ra ‘0Informare preventivă ~ U2ľ222ľ 

rI r~ flI / / /_/_~_~_publice locale/ISU LI

Populaţia neîncadrală in
muncă, persoane väratnice

Exercilii do alarmare Autoritătile

7 / / 1~ /// I276publică publice locale/ISO

~Conducă!odiunităţilorde I Oinstruire,anual I I I I I I I~ I~~
învlţllnlnt (46 ore) ‘ I I I I I I IISO 11001 ~IlllltI1~ IIHIHHHIII100H
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Anul 2Q22
. Cinc organizează Total

Categorii de personal Forma de pregatlre/ pregătirea’ cine personal Jan. Feb. Mar. Apr. Mat lun. SEM. I lul. 4u~. Sept. Oct. Nov. Dec. SEM. II Total an
periodicitatea/durata .

raspunde de pregatit
PR PR PR PR PR PR P R PR? R PR? R PR PR P R P R

Personal desemnal SI

execute pregătirea Ia 0 instruire, anual ISU 100 lOf 100
nivelul unitatilor de (46 Ore)
învăţamănt

Aclivităţi do pregătire
(conform protocolului Conform planiticării întocmite Ia nivelul unităţii de Ccnf3rm planitîctrii întocmito In nivelul unitaţii do
încheiat mIre MAI şi Conducltorii îflVăţămănt înVăţământ

Preşcolari MEN) unitlţilorde ~
invaţainant

Două cxerciţii, Confonn Planificării oxorciţilor pentru sit de urgenţă, Cotťorn’ Plan ficlri oxorciţi.or pentru sit do urgenţă,
semestrial întocmitä de LS.J. Bräila şi avizat de I.S.U. “Dunăroa” Brăila. ntocmifi del S J. Bră to şi aviza; do LS.U. Dunărea” Brăila.

Activităţi do pregălire
(conform protocolului Conform planilicăni tntocmite Ia nivelul unitäţii de ConfDrm ptanitlctrii întocmite In nivelul unitäţii do
încheiat intro MAI şi Conducătorii ~ învlţămănt inväţământ

Elevi MEN) unităţilor de
învaţamlnt r’~ ~.c

Două exerciţii, Conform Planificării oxerciţilor pentru sit de urgenţă, Conorrr Plan EcIri exerciţi.or pentru sit de urgenţă,
semestrial întocmită de l.S.J. BrItla şi avizat do I.S.U. “Dunărea” Brăila. ntocmiiă del S J. Bräla şi aviza; de ESU. “Dunărea Brăila.

Activităţi do pregllire
(conform protocolului
încheiat mIre MAI şi Conducătorii ~‘S

Studenţi MEN) unităţilor de 670 411’ 260 680
învăţământ

Două exerciţii, Conform planificării întocmite Ia nivelulunităţii do Cesfonn çlaoitioăni întocmite In nivolulunităţii de
semestrial tnvăţiiinânt învăţământ

* Sc vor planitica cxcrc’ţa do alarmaro/mtorvonţio Ia bate servicitlo votuntarc/pnvatc pontru sriuaţil do urgcnţă

M\Chivn Violota\Noolaoiticatc 2022\Anoxa tic Planol do pcogătiro in dnn*oninl *itnaţiiiar do orgonţă, BrăiIa 2522\Planiticanca pr050tir,i po nivoiaú do xoiupotonţă. *truc~n~ tiaiaţionala şi catagorii ‘Lc parncnal.XLSI

DonS cccncpiacc/C.V./Rcd.C.VJR.C. nr. RU56/25220’lr. art. 43

Brăila, Bdui. Dorobanţilor, nr.468, tetefon 0239/611212, Fax. 0239/619669, Cod postal 110031
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTULPENTRu SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATULPENTRU SITUAŢII DE TJRGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI JSRĂILA

NESECRET
Exemplarul nr. 2 /2
Anexa 2 la nr. 4231055
Brăila, 17.01.2022

Planificarea reprezentanţilor instituţiei prefectului, a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situ aţiilor de urgenţă din administraţia publică
locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, Ia cursurile de rneg~tire în auul 2022

Nr. I I I I Instituţia publică/operator I
Denumire curs j Tip curs Seria planilkatií Numele ~i prenumele I Funcţia dccirstă I Observaţii

cr1. I I I I I ecorsomic/localjtatea

A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situatiiior de Urgenţă — Ciolpani

Program de formare
1 cadru tehnic Cu atribuţii în domeniul profesionaiă cu sCoatere de 0530.09.2022 BERBEC MIRCEA Inspector ~ote~ţ~ civilă Primăria Brăila

prevenirii şi stingerii incendi for Ia locul de muncă

Program de formare
profesională CU scoatere de Spitalu Judeţean de Urgenţă

28.02.il .03.2022 BOBOCEA CATALIN Inspector ~roteo~ie c~v.lă2 Inspector de protecţie civilă Ia locul de muncä  curs Brăila

perfecţionare

B. Organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Cvilă Bacilu

Program de formare
~ şef serviciu voluntar/privat pentru profesională cu scoatere de 0220.05.2022 BENESCU EUGEN CcnsLier Pr măria Măxineni

situaţii de urgenţă
Ia locul de muncă

Adniinistraţia Bazinală de
Apă. Buzău  Ialomiţa,2 BUZATU GEORGE Irgine

Program de formare S stettul de Gospodărire a
profesională cu scoatere de Apelor Brăila

0523.09.2022— inspector de protecţle civilă Ia locul de muncă  curs Spitaiul de Pneumoftiziologie
3 . . BROASCĂ IONEL Irgine

młţiere Brăila

4 BEJGU DANIEL Secretar Primăria Ulmu
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Nr. . . . . . Institu~ia publiciu/operator
Denumire curs TIp curs Seria planilkata Numele si prenumele Functa detiuuta . . Observaţiicrt. ‘ . ‘ economic/localitatea

Seria nr. 1:

1 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 07.0211.02.2022 ISTRATE GEORGIANSORIN Secretar Ciocile

2 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 07.0211.02.2022 DUMITRU GINA Secretar Surdila Greci

total secretari ai comunelor ĺserie planiJicaţi Ia curs 2 prezenţi Ia curs

Seria nr. 2:

3 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 14.0218.02.2022 MOROGAN SĂNDEL Secretar Frecăţei

4 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 14.0218.02.2022 MENGU NICU Secretar Mărasu

total secretari ai coinunelor /serie plaiz~icaţi Ia cars 2 prezenfi lii curs

Seria nr. 3:

5 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 2 1.0225.02.2022 OPREA DANIELA Secretar Scorţaru Nou

6 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 21.0225.02.2022 BUCIJR CLAUDIARALUCA Secretar Salcia Tudor

total secretari ai comunelor Iserie planUicali Ia curs 2 preZenhi Ia curs

Seria nr. 4:

7 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 28.020403.2022 GHINEA PETRIOARA Secretar ~uţe~ti

8 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 07.0311.03.2022 ZODILĂ VIOREL Secretar ~3ordei Verde

9 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 28.0204.03.2022 SĂNDULESCU MIHAELA Secretar Măxineni

total secretan ai cornunelor /senie planiJicaţi Ia curs 3 prezenţi Ia curs

Seria nr. 5:

10 Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 07.0311.03.2022 LUCA VIOREL Secretar Bără~anul

Ii Curs pentru secretari ai cornunelor Curs de pregătire 07.0311.03.2022 BADIU ALJNARODICA Secretar Unirea

total secretari ai comunelor /serie plani]ica,ti la curs 2 prezenţi Ia curs
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rnunicipiilor ~i ora~eIor

Curs pentru viceprirnari ai 
2 Curs de pregătire 2 1.0325.03.2022 STANCESCU VIRGINIA Viceprimar Făureirnunicipiilor ~i ora~elor

Curs pentru viceprirnari ai
3 Curs de pregätire 21.0325.03.2022 MIRCESCU MIRCEA Viceprimar Iancarnunicipiilor ~i ora~eIor

total viceprimari Inunicipii ~i ora.~e /serie planjJicaţi Ia curs 3 prezenţi Ia curs

~‘ ~tis hr~~
~ ~ ,

1 Curs pefltru prirnari ai municipilor Curs de pregătire 28.0301.04.2022 DRAGOMIR VIORELMARIAN Prirnar Brăila
~i ora~elor

totalprirnari lnuuicipii ~i ora~e /serie planilicali la curs I prezenli Ia curs

~e~Ja rn~ 9~

1 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 04 .0408.04.2022 POPA RADU Prirnar Cire~u

2 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 04 .0408.04.2022 GANEA NICOLAE Prirnar Galbenu

3 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 04.0408.04.2022 BĂNICĂ VASILE Prirnar Ulmu

totalpri~nari co,nune /serie pla,4ficaţi Ia curs 3 prezeizţi Ia curs

Curs pentru viceprirnari ai
Curs de pregătire 21.0325.03.20221 CIOCAN DO1NIŢA Viceprimar Brăila
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Nr. . . . . . . In~tituria piiblică/operator
Denumire curs Tip curs Seria planificata Numele si prenumele Functia det:uata . . Observaţii

crt. ‘ ‘ eco2omic/Iocalitatea

S~rítt nr. 1~O~

4 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 11.0415.04.2022 CARAMAN NEAGU Prirnar Vi~ani

5 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 11.0415.04.2022 MĂCRINEANU ANACORNELIA Primar Viziru

6 Curs pentru prirnari ai comunelor Curs de pregătire 11.0415.04.2022 POSTOLACHE IONUŢDANIEL Frimar Măxineni

total prilnari corn ulie /serie planWcaíi la curs 3 prezenţi Ia curs

Serla isr,~t1:

7 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 23.0527.05.2022 SOCEANU NECULAI Frimar Rosiori

8 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 23.0527.05.2022 CAPBIJN COSTELFLORINEL Frimar Berteştii de Jos

9 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 23.0527.05.2022 ROTARU DUMITRU Frimar Bordei Verde

total prilnari cornune /serie planijicali Ia curs 3 prezenţi Ia curs Primar

Se~isi nr~ 1.~:

10 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 30.0503.06.2022 ANDREI PETRE Primar Gradi~tea

11 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 30.0503.06.2022 DRĂGUŢ DANIEL Prirnar Jirlău

12 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 30.0503.06.2022 PANŢURU DUMITRU Primar Movila Miresii

totalprirnari cornune ĺserie planiJicaţi Ia curs 3 prezenţi Ia curs

S~ri~ ur~ 13:

13 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 06.0610.06.2022 GÎSCĂ TUDOREL Primar Racoviţa

14 Curs pentru primari ai cornunelor Curs de pregătire 06.0610.06.2022 IONIŢĂ STELUŢA Primar Rornanu

15 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 06.0610.06.2022 DRĂGUŢ GABRIEL Primar Surdila Găiseanca

totalprirnari corn une /serie planijicagi Ia curs 3 prezenfi Ia curs

4/7 NESECRET



Nr. I I I 1 I Instituria public5/operator I
Denumire curs Tip curs Seria planificată j Numele ~i prenumeic I Funcţia deziii~tă I Observaţiicrt. I I I I econoniic/localitatea

Sedt* sir~ 14~

16 Curs pentru primari ai cornunelor Curs de pregătire 14.0617.06.2022 MEIROŞU IONEL Prirna~ Surdila Greci

17 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 14.0617.06.2022 DAVIDESCU GICU Prirnar Tichileşti

18 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 14.0617.06.2022 BĂLAN IONEL Frirnar Frecăţei

totalpriinari cornuile /serie planĘjicaţi Ia curs 3 prezeuţi Ia curs

Seriąnr, 15~

19 Curs pentru prirnari ai cornunelor Curs de pregătire 20.0624.06.2022 ABĂSEACĂ NICUŞOR Frirnar Traian

20 Curs pentru primari ai cornunelor Curs de pregătire 20.0624.06.2022 DRUGĂU STĂNICĂ Prirnar Zăvoaia

total prirnari coniune /serie planijicali Ia curs 2 prezenýi Ia curs

Seria ur. 16:

Curs pentru viceprirnari ai
Curs de ~regătire 27.0601.07.2022 DIMACFIE MARIAN Vicepriinar Bărăganul

cornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
2 Curs de pregătire 27.0601.07.2022 PREDA ŞTEFAN Viceprisrar Berte~tii de Jos

cornunelor

Curs pentru viceprirnari ai ..
3 Curs de pregătire 27.0601.07.2022 BRAJLĂ IULIANEDUARD Viceprisrar Cazasu

cornunelor

total viceprimari cornune /serie planijicati la curs 3 prezenýi la curs

Seria nr. 17:

Curs pentru viceprirnari ai
4 Curs de pregătire 26.0930.09.2022 POSPAI GEANINA Viceprirrar Chiscani

cornunelor

Curs pentru viceprirnari ai 
5 Curs de pregătire 26.0930.09.2022 BĂNICA SORIN Vicepriarar Cireşu

cornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
6 Curs de pregătire 26.0930.09.2022 COCIANU NICUŞOR Viceprirrar Gropeni

cornunelor

total viceprimari comulie /serie planĘJicađi Ia curs 3 prezenţi Ia curs
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Nr. I I Iustituţia publicii/operator
Denumire curs Tip curs Scria planificată Numele ~i prenumele I Funcţia deţinută Observaţii

cr1. j I I ecoriomic/Iocaljtatea

Seria nr. 18:

Curs pentru vicepriniari ai
7 Curs de pregătire 24.1028.10.2022 BĂLUŢĂ NECULAI Viceprimar Măxineni

comunelor

Curs pentru viceprirnari ai
8 Curs de pregătire 24.1028.10.2022 POPA ROMICĂ Viceprimar Mircea Vodă

comunelor

Curs pentru viceprirnari ai
9 Curs de pregătire 24.1028.10.2022 ORZAN MĂDĂLINMAR1AN Viceprimar Movila Miresiicornunelor

total viceprilnari comune /serie planĘJicaţi Ia curs 3 prezenţi Ia curs

Seria nr. 19:

Curs pentru viceprirnari ai
10 Curs de pregătire 31.1004.11.2022 MU~AT IULIAN Vicep:iiraz Roşioricornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
11 Curs de pregătire 31.1004.11.2022 GAVRILĂ STELICĂ Viceprirnar Salcia Tudorcornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
12 Curs de pregătire 31.1004.11.2022 ROMAN GINELMARIUS Viceprirnar Si1i~teacornunelor

total viceprirnari comune /serie phwĄJicaíi Ia curs 3 prezenţi Ia curs

Seria nr. 20:

Curs pentru viceprimari ai
13 Curs de pregătire 07.1111.11.2022 DUIVIITRU COSTEL Viceprirnar Stăncutacornunelor

Curs pentru vicepriniari ai
14 Curs de pregătire 07.1111.11.2022 BARBU FLORINEL Vicepriniar S~srdi1a Găisenaca

comunelor

Curs pentru viceprirnari ai
15 Curs de pregătire 07.1111.11.2022 MÂNDROIU FĂNEL Viceprimar Şule~ticomunelor

total viceprimari coinune /serie plan~ca/i Ia curs 3 prezeizţi la curs

Seria nr. 21:

Curs pentru viceprirnari ai
16 Curs de pregătire 14.1118.11.2022 GIUGIUC MARCEL Viceprirnaw Traiancornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
17 Curs de pregătire 14.1118.11.2022 COCOŞ RĂDUNEL Vicepriir.ar Tufe~ti

coniunelor
~ Curs pentru viceprirnari ai

Curs de pregătire 14.1 11 L 112022 PUTERE GIiEORGFIE Viceprirnar Ulmucornunelor

total viceprimari co,nune /serie planiJicaţi Ia curs 3 prezenfi hi curs
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Nr. I I InStituTia publică/operator
Denumire curs Tip curs Seria planilkată j Numele ~i prenumele Funcţia deţiiiiită Observaţii

cr1. I I I ecoiiomic/localitatea

Seria nr. 22:

Curs pentru viceprirnari ai19 Curs de pregătire 21.1125.11.2022 MIRCIA IONEL Vic~prirna~ Unirea
cornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
20 Curs de pregătire 21.1125.11.2022 CENCA PETRICĂ Vieepriinar Vădeni

cornunelor

Curs penhru viceprirnari ai
21 Curs de pregătire 21.1125.11.2022 CĂRBUNARU FLORIN Viceprirnr Viziru

cornunelor

Curs pentru viceprirnari ai
22 Curs depregătire 21.1125.11.2022 GĂZDARUIONEL Viceprirna Zăvoaia

cornunelor

total viceprimari co,nune /serie plauĘJicaţi Ia curs 4 prezenţi Ia curs

Cateforia de personal Numărpersoiialpla,ujicat

cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pa 1

Inspectori de protecţie civilă 4

şef serviclu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă 1

primari ai rnunicipiului_şi_oraşelor

viceprirnari ai rnunicipiului 1i ora~elor 3

secretari ai rnunieipiului şi oraşelor 1

primari ai cornunelor 20

viceprirnari ai cornunelor 22

secretari ai cornunelor 1 1

Total 64

M~\Cbivu Violeta\Neclasifrcate 2022\PIanul de pregătlre in dorneniul situaţulor de urgenţă, Brăila 2022\Anexa rn. 2 Planificarea nominală ha cursunde prrgăl~re.XLS/Doji rnseniplare/CV.JRxlC’JJR.C. nr. RU56/2022/Nr. cr1.44

..Bră,Ia, Bdul. Dorobanţilor, nr.468, telefon 0239/611212, Fax. 0239/61966~, Ood poştal 8
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MJNISTERTJL AFACERILOR INTERNE
DEPÄRTAMENTULPENTRU SITUAŢHDE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GEN]3~RALPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORAT(JLPENTRU SITUAŢfl DE URGTNŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUJ BRĂILA

Planilkarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin
antrenamente, exerciţii şi coneursuri de specialitate

NESECRET
Exemplarul nr. 2 2
Anexa 3 Ia nr. 4231055
Brăila, 17,01.2022

Nr. T’ ~ Localitatea /
cr8. Operatorul economic Luna Tema Cine conduce

~ . . . . . : . . I Antrenamentede specialitate . . . ..

I Comuna TICHILEŞTI Februarie

Comuna VĂDENI Februarie2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Simularea producerii unor
incendiu

Comuna GROPENJ Martie

Comuna ROMANU Mactie

Cuiouua RÂMN1CLLU Mactie

Coinuna SľĂNCUIA Maítie

Comuna TITFE~T1 Mactic

Coinuna ŞUŢEŞTI Aprilie

Comuna RACOVITA Aprilie

Comuna Gt(AIJIŞ 1CA Aprihe

Comuna SALCIA TUDOR Aprilie

Comuna TUDOR VLADIMIRESCU Aprilie

Oraşul FĂUREI Mai

Comuna CHISCANI Mai

 Prima intervenţie Ia
loeul de muncă

 Evacuarea în siguranţă
a utilizatorilor

 Activitatea de slertare
intervenţie a S.V.S.U.,

pentru atingerea,
1it,~iĹĹđcO efcrteloi ~i
inlăturarea urmărilor

incendiului

Comuna MĂXINENI Mai

16 Comuna SURDILA GRECI Msi  Prima interventie Ia

17 Comuna TRAIÄN Mai locul de muncl.
 Evacuarea în siguranţă

18 Comuna S1UŞTEA Mai a utilizatorilor

19 Simularea producerii unor Comuna IvIĂRAŞU lunie  Activitatea do alertare

20 incendii Oraşul JANCA lunie şi intervenţie a S.V.S.U.,

21 Comuna SURDILA GĂISEAECA lunie pentru stingerea,
limitarea efectelor şi

22 Comuna VIZIRU lunie inlăturarea urmărilor

23 Comuna FRECĂŢEI lulie incendiului

Comuna BORDEI VERDE lulie

ISU

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Simularea producerii unor
incendiu

Comuna DUDEŞTI lulie

Comuna ULMU lulie

Comuna JIRLĂU August

Comuna GALBENU August

Comuna ROŞIORJ August

Comuna MIRCEA VODĂ Septembrie

Comuna UN1REA Septembrie

Comuna GEMENELE Septembrie

Oraşul ÎNSIJRĂŢEI Septembrie

Comuns CIOCELE Octombrie

Comuna VICTORIA Octombrie

Comuna BERTEŞTII DE JOS Octombrie

Comuna VIŞANI Octombrie

Comuna MOVILA MIRESH Octombrie

Comuna BĂRĂGANUL Noiembrie

Comuna CIREŞU Noiembrie

Comuna CAZASU Noiembrie

Comuna ZĂVOAIA Noiembrie

 Prima intervenţie Ia
locul do muncă

 Evacuares în siguranţă
a utilizatorilor

 Activitates de alertare
şi intervenţie a S.V.S.U.,

pentru stingeres,
limitarea efectelor şi
inlătursrea urmărilor

incendiului

Comuna SCORŢARU NOU Decembrie
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Nr. Localitatea /
Tipul Luna Tema Cine conduce

crt. Operatorul economic

S.C. Dedeman S.R.L, Bacău  Punct do lucru Dedeman
44 Februarie

Brăiła

Winmarkt Brăila ,,Dunărea Shopping City’  S.S. G.
45 Februarie

Fire & Rescue S.R.L.

S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.  Magazin
46 Martie

Brăila

47 VARD BRĂILA S.A. Mai

48 S.C. Miticar S.R.L. Ionic Acţiunoa ochipelor do

intervenţie din cadrul
Dietscon O&M S.R.L. — Punct do lucru Depozit Ţiţei Ionic SPSU pentru limitarea şigu Alertarea şi intervenţia Opii~~eue~,1i înlăturarea urmărilor in

— S.P.S.IJ. în sectorul do ISU

~ competenţă S.C. BRĂILA ľ’ROMENA.DA MALL S,R.L  s.c. cazul producerii unor
Speed Fire Protection S.R.L. 10 situaţii do urgenţl.

(incendiu, cutremur,
S.C. Rowe Projektentwicklung S.R.L.  PENNY XXI.. inundaţie, etc.)

51 AugustBRĂIJ..A S.SG. Fire &RescueS.R.L

52 S.C. CONPET S.A. RĹunpa Circşu Noiembrie

S.C. KAUFLAND ROMÂNJA S.C.S.  Filiala 4900
53 Martie

Brăila

54 S.C. BRAICONI. S.A. Aprilie

55 TEATRUT.. MARIA FILOT~I Aprilie

56 S.C. MINISERV OIL SRI. Vădoni Februańe

57 SPITALIJI. JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA Februarie

58 S.C. PADOVA AGRICULTURA S.R.L. Stäncuţa Martie

59 S.C. SETCAR S.A. Aprilie

60 SPITALUL DE PNEIJMOFTIZIOLOGIE BRĂU..A Aprilie

61 VARD BRĂILA S.A. Mai

COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE ,,DUNĂREA”
62  lunie

BRAILA

63 SPITALUL ORĂŞĂNESC FĂUREI’ lunie

Activitatea celulei de
64 S.C. PANEBO GAS S.R.L. Iunie urgenţă constituită Ia

— Alarmarea, evacuarea ~i nivelul unităţii ~i
S.C. OMV PETROM ASSET MOLDOVA  SECTOR

65 intervenţia în situaţii do lunie acţiunea personalului cu ISU
37 OPRIŞENEŞTI ltributii de intervonţie de

— urgenţă

66 S.C. BONA AVIS 5.A.  Punct do lucru lanca Junie pe locul de muncă în caz
de incendiu

67 S.C. PROMEX S.A. lulie

68 S.C. ACSL°J.. S.R.L. lulie

69 S.C. TIJIIORGEO COM S.R.L. August

70 S.C. CHIMAGRI S.R.L. Septembrie

S.C. AIR LIQTJIDE S.R.L.  Fabrica do acetilent.
71 Septembrie

Brăila.

72 SPITAUJL DE PSIHIATRIE ,,SF. PANTELRvĺON Octombrio

73 S.C. CONPET S.A.  Rampa Cireşu Noiembrio

74 S.C. TIMAC AGRO S.R.L. Noiembrie
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Nr. Localitatea /
Tipul Luna Tema Cine conduce

crt. Operatorul economic

~ TIJFEŞTI (mai participä SVSU Chiscani, Tichileşti şi75 Manic
Gropeni)

76 ŞUŢEŞTI (mai participă SVSU lanca şi Mircea Vodă) Apnilie

RACOVIŢA (mai participă SVSU Gradiştea şi
77 Apnilie

Râmnicelu)

78 IvLkX~EN1 (mai participä SVSU Salcia Tudor) Mai

~ Pregătinea in coinun a SILIŞTEA (mai paiticipă SVSU Vădeni) Mai
personalului serviciilor

voluntare pentru situaţii de FĂUREI (mai participä SVSU Surdila Găiseanca ~i
80 Maiurgenţ8 şi personalului Surdila Greci)

serviciilor profesioniste
81 peutru situaţii do urgenţă MĂRAŞU (mai pariicipă SVSU Frecălei) Ionic Antrenament de
— (participt do Ia nivolul ISU

specialitate
82 serviciilor voluntare pentru VIZIRU (mai participă SVSU Berteştii do los, Ionic

situaţii do urgenţă: Victoria şi Stăncuţa)
conducătonii autospecialelor, ULMU (mai participă SVSU Cireşu. Dudeşti şi

83 folio~efvaflţii J~OiLII)iel i Ş~ Lăvoarn)
peisonalul component al

84 echipelor do stingere). JIRŁÄU (mal partlclpă SVSIS Galbenu 1~ Vişant) August

~NS1JRĂŢEI (mai participă SVSU Bărăganul, Ciocile
85 Septembnie

şi Roşioni)

GEMENFIE (mai participă SVSIJ Romanu şi
6 ~optemhrw

ScorţaiuNou)

UNIREA (rnai participă SVSU Bordei Verde 1i87 Septembrie
Traian)

MOVILA MIRESII (mai participă SVSU Cazasu şi
88 Octombrie

Tudor Viadimirescu)

~ . : . . .. . . .. IL Exerciţii . . . . ... . . ;... ..... ~ . ...

I Comuna TICHILEŞTI Februarie cutremur

2 Comuna VĂDEKI Februarie cutremur

3 Comuna GROPENI Manic inundaţii

4 Comuna ROM.ANU Martie cutremur

5 Comuna ŞUŢEŞTI Aprilie cutremur

6 Comuna RACOVIŢA Apnilie inundaţii

7 Comuna GRADIŞTEA Apnilie inundaţii

8 Orasul FĂUREI Mai cutremur

9 Comuna CHJSCA.}JI Mai inundaţii

10 Comuna MĂRAŞU lunie inundaţii

~ Do alarmare publică Comuna FRECĂŢEI Julie inundaţii
— IsU

12 Comuna BORDEI VERDE lulie cutremur

13 Comuna DUDEŞTI lulie cutremur

14 Comuna JIRLĂU August cutremur

15 Comuna GALBENU August inundaţii

16 Comuna MFRCEA VODĂ Septembrie cutremur

17 Comuna UNIREA Septembnie cutnemur

18 Comuna CIOCILE Octombrie cutremur

19 Comuna VICTORIA Octombnie cutremun

20 Comuna BĂRĂGANUL Noiembnie cutnemur

21 Comuna CIREŞU Noiembnie cutneniur

22 Comuna SCORŢARU NOU Decembnie cutnemur
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Nr. 1 Localitatea /
Tipul Luna ] Tema Cine conduce

crt. J Operatorul economic

Activitatea structurilor de
conducere şi intervenţie

23 Municipiul Brăila  S.C. Glorious Lighting S.R.L. MARTIE pentru gestionarea unei ISU
situaţii de urgenţă

generate de incendii

— Incendii

Activitatea structurilor de
conducere şi intervenţie
pentru gestionarea unei

24 Portul Militar “Vărsătura” MAI situaţii de urgenţă ISU
generate de producerea
unui iticcttdiu pe o iwv8

fluvială

Act ivitatea structurilor de
conducere ~i intervenţie

Municipiul Brăila  Liceul Tchnologic “Mihail NOIEMBRIE pentru gestionarea unei ISU
25 Cutremurc de pământ

Sebastian”
situaţii de urgenţl.
genelate de seism

Activitatea structurilor de
conducere ~i intervenţie
pentru gestionarea unei

26 Poluare de ape Municipiul Brăila  Fluviul Dunărea RJNIE situaţii de urgenţă ISU
generate de o poluare
accidentală pe Fluviul

Dunărea

Activitatea structurilor de
conducere 1i intervenţie

Municipiul Brăila  Staţia de transformare 110 kV
JULIE pentru gestionarea unei ISU27 Eşecul utilităţilor publice BrăilaSüd

situaţii de urgenţă e~ecul
utilităţilor publics

Activitatea structurilor de
Accidents, avarii, explozii şi conducere ~i intervenţie

incendii în activităţi de pentru gestionarea unei
28 transport şi depozitare Orasul lanca  S.C. Bona Avis S.R.L. AUGUST situaţii de urgenţă un ISU

produse periculoase Ia alte accident tehnologic în
objective de risc chimic care sunt implicate

substanţe periculoase

Activitatea structurilor de
Accidents, avarii, explozii şi conducere 1i intervenţie

incendii în activităţi de
29 BE 584 Brăila  Slobozia OCTOMBRIE pentru gestionarea unei ISU

transport (rutiere, feroviare, situaţii de urgenţ8
navale şi aeriene) generate de un accident

rutier en multiple victime

30 Conform Planificării Incendiu ISU
exerciţiilor,

întocmite în baza
Simularea producerii unor

Unităţi de învăţământ protocolului incheiat
situaţii de urgenţă

între M.A.I. ŞI
M.E.N. nr.31 Cutremur ISU

62170/9647/2013
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Nr. Localitatea / I I
Tipul Luna I Tema Cine conduce

crt. Operatorul economic I I

.. . . . . . . : iii. Concuřstiri : : . . .

Directorul unităţii do
învăţământ, ISU,

Etaps judeţeanä Mai Inspoctoratul Şcolar

Cercuri tehnicoaplicative do ,,Prieteuii pompierilor” Judeţean Brăila
dcvi ,,Prietenii pompierilor”

Etapa naţională lulie  August MEN, şi I.G.S.TJ,

Lflroctorul unltăţll cia
Etapa po unitato do învăţământ/club sau palat ~ până Ia 31.03.2022 învăţtmânt, comitetul

Cu tomatică do protocţie copiilor local pentru situaţii do

2 civilă ,,Cu vtaţa moa apar ,,Cu viaţa moa apăr viaţa urgenţă, ISU,
viaţa” Etapa pa localitate Apńlie In~prctoratîil Judeţean

Şcolar, SociotateaEtapa judeţeană Mai ~‘iatională do Cruce Rosu

Etspajudoţesnă lunie ISU Brăila

Piofcsiottslo, su act viciilo Etapa intoijudeţeană lulic Intorvenţia în caz do
3 voluntsre/private pontru ji~riidiu Conf~rrn (Jrditialor

situaţii do urgonţă
Etapa naţională August

M:\Chivu Violcta\Ncclasitcate 2022\PIancI dc prcgstics Si doiceidul situaţiilur de urgenţă, 0r5i1a2022\Aeeexa ni. 3  Pre~ătirea piic atrenamente, exerc’ţn şi concursuri.XLS/
Douäexemplare/C.V.IRed.C.V.JRC. Cr. RU56/2022/Nr. cit. 45
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplarul nr. 2/2

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢIJ DE URGENŢĂ Anexa 4 Ia nr. 4231055
Brăila, 17.01.2022

JNSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA

TEMATICA ORIENTATIVĂ PRIVIND PREGĂTIREA
SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUA~II DE URGENŢĂ

Tematica de pregătire a specialiştilor de prevenire din cadrul serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă:

V Tipuri de risc specif~ce Ia nivelul localităţilor.
V Risc liažatd ~i vuliici’atiliĹa(e. Noţiuni generale.
V Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
V Propagarea incendiilor.
V Cauze de incendiu.
V C~ui de evac’uaie şi intel veiiţie îii caz dc mLelldiu.

1’ NO1’IliÉ! g’~ eIal’~ (1C~ aiar’~ îinpotriva ifld’efldiilür.
V Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativteritoriale.
V Stingătoare dc incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
V Cutremurele şi efectele br. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de

comportare.
V Prevenirea incendiilor Ia unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli aglomerate,

structuri de primire turistică.
V Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier.
V Prevenirea incendiibor Ia unităţi sanitare şi de îngrijire.
V Prevenirea incendiilor Ia arderea miriştibor şi pe timpul acţiunilor de igienizare.
V Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliibor cu GPL.
V Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze şi de

încălzire.
V Măsuri dc prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
V Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
V Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural.Prevenirea

incendiilor în apartamente.
V Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
V Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiibor de urgenţă.
V Inştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgcnţă.
V Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de

urgenţă.

II. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
11.1. Şedinţe teoreticaplicative:

1. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.
2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiibor la gospodăriile cetăţeneşti.
3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.
4. Noţiuni despre incendii, defîniţie, propagare, caracteristici.
5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiibor specifice fondului forestier.
6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiibor specifice campaniei agricole de recoltare a
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cerealelor păioase.
7. Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii

înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate,
îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primułui ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor).

8. Acte normative care reglenientează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă:
V Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiiĺor, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
V Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată.
V H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenim şi stingere a incendiilor,
V O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
V O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiiĺor generale privind instruirea
salariaţiłor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu niodificăriłe şi completările uĺterioare.
V II. G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare.
V O.M.A.I. nr. 75/20 19 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
V O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarca Regulamentului de plaiiificare, organizare,
(lÉ~ ĺ~şui ~tie şi fiu~t1ił kite d aC[ivităIii (le 1iie” îiii~ a ~tĹuaţiiloi (10 w gon4ă ~uosĹaĹo do
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
V O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente.
V O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la objective de cult.
V O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor Ia structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agreement.
V O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor Ia ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
V O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
V O.MA.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.
V O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie
uscată şi resturi vegetale.
V O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în Spaţii închise sau în aer liber.

9. Metodologia executării controluĺui de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform O.M.A.I.
nr. 160/2007.

10. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate.
11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor.

11.2. Şedinţe practicdemonstrative:

1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.
2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de Ia nivelul localităţii.
3. Invăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndernânare şi viteză”

(prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segrriente, executarea
întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 45” S, 35”= B, 30” FB).

4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie
rămasă neexplodată.
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5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul
forestier.

6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producorii unor incondii Ia depozitele de
cereale, silozuri sau pe terenurilo undo sa terminat rocoltarea.

7. Exorciţiu practic privind intervonţia în cazul salvării şi ovacuării din subsoluri, do sub
dărâmături şi din spaţii înguste.

8. Metode, procodee şi rnijloaco folosite pontru decontaminaroa personalului şi
echipamcntului.

9. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de
învăţământ

10. Dcmonstraţic practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodăiie
cetăţenească.

11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse
Ia gospodăriile cetăţenoşti şi depozitele de furaje.

12. Ľxerciţiu practic do stingc[’c a inccndiilor în cotidiţii doo~cbitc (pc tiinp do ĹwdpĹe, pe
timp do iarnă, vânt puternic etc.).

13. Tohnici de întrerupero a alimentării cu onorgie eloctrică a locuinţolor (tensiunejoasă).
14. Tehnici de îlitrerupere a alirnen(ării cu gaze naturalo a locuinţolor (presiune joasă).

TEMAl’IčA ORtENIAIIVÄ PRIVINI)
PREGĂTIREA SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII BE URGENŢĂ

I. Şedinţe teoreticaplicative:
1. Incondiul şi evoluţia sa. Procese do ardore şi do oxidare.
2. Propagarea incendiilor.
3. Cauze do incendiu.
4. Căi do evacuare şi intorvonţie în caz do incondiu.
5. Norme generale do apărare împotriva incondiilor.
6. Stingătoaro do incendiu. Clasifkare. Mod do folosiro.
7. Cutremurolo şi ofoctolo br. Măsuri do diminuarea a ofectobor acostora. Reguli do

comportaro.
8. Provoniroa incondiibor la oporatori oconomici şi instituţii.
9. Noţiuni dospro incendii, definiţio, propagaro, caractoristici.
10. Tohnica oxocutării salvării şi ovacuării (salvaroa din subsoluri, do sub dărâmături şi din

spaţii îngusto, motodo şi procodee do salvaro, doscoporiroa şi idontificarea persoanebor
bbocato, îndopărtaroa dărâmăturibor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportaroa
răniţilor).

11. Organizarea şi dosfăşurarea activităţii do provoniro şi stingoro a incendiilor do cătro
sorviciilo private pontru situaţii do urgonţă.

12. Sorviciul do rond şi postul do supravoghore; modul do organizaro şi atribuţiilo
pompierilor civili.

13. Cauzole do incondiu şi provonirea br.
14. Instalaţii spociabo do semnalizaro şi stingere a incendiilor.
15. Exocutaroa unor lucrări care prozintă pericol do incondiu. Reglomontarea utilizării

focului doschis şi sudurii. Pormisul do lucru cu foc şi autorizaţia pentru lucrări ofoctuato
în spaţii cu poricol do incondiu. Obligaţii ce revin în acost Sons pompierilor civili.

16. Poricolo, cauzo şi măsuri do provoniro a incondiilor şi exploziilor la dopozitarea
matorialobor şi a produsobor inflamabilo bichido.

17. Protecţia nucloară, radiobogică, chimică şi biobogică.
18. Date gonoralo dospro substanţolo toxico industriabo.
19. Normo şi principii privind amonajarea unor spaţii ca adăposturi do protocţio civilă.
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20. Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea sałvării
răniţilor.

21. Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru
salvarea de persoane şi bunuri materiale.

22. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din
dotare.

23. Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă:
V Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
V I ~gea nr 481/2004 privind protecţia civilă, repuhlic.ată
V H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor.
V O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
V O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiiłor generaic privind instruirca
salariaţiloi îii doineniul si(uaţiilor de urgenţă, cu niodificările şi compIe~ările
ulterioare.
V O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarca Critcriilor de perforrnanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgcnţă
V Normative şi norme de apărare împotriva incendiilor specifke domeniului sau
ramurii de activitate.

11.2. Şedinţe practicdemonstrative:

1. Instrucţia grupelor de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, APCT, ATI.
2. Instrucţia grupelor de la autopompa de primă intervenţie, motopompa remorcabilă etc.
3. Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desf~işurarea intervenţiilor.
4. Cunoaşterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici tehnicotactice,

descriere, funcţionare şi întreţinere).
5. Invăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi viteză”.
6. Instrucţia pentru salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri.
7. Organizarea Si desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată.
8. Tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături si

spaţii înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identifkarea persoanelor blocate,
îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportul răniţilor.

9. Salvarea in cazuri speciale — persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate de
alte accidente.

10. Alergare de viteza. Alergare 1000 m. si 3000 m. Exerciţii de gimnastică — pentru
muşchii braţelor şi picioarelor.

11. Tehnica escaladării gardului de 2 m. Exerciţii de control: alergare 55 m., escaladarea
gardului de 2 m., alergare 55 m., (echipat cu costum de protecţie).

12. Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării.

M:\Chicc Vic]cta4~e ccif~cctc 2022\Plcncl dc p tircin dctncnittl siL’ca~iiIoc tic ncgcnţ5  Bcăiln  2022\Ancnn4 Tcntntică SVSUSPSU  2022dcc/Dnnă c’cntplncc/C.V/RcdC.V./RC. cc. RU
56/2022/Nc. ccc. 46
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MIMSTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATIJL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA

NESECRET
Exemplarul nr. 2 I 2
Anexa 5 la nr. 4231055
Brăila, 1701.2022

Furnizorii autorizaţi potrivit legii,
care organizează programe de formare profesională a adulţilor în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU

Tip program
(conform art. 8Denuinire furnizor Ocupaţie aim. 3 din O.G. nr. 129/2000Nr. crt. (adresa, date contact) republic ată)

 cadru tehnic cu atribu~ii în doraeniul pre~enirii ii
S.C. MADCONS S.R.L. stingerii incendiilor Programe de formare profesională

1. (Bd. lndependenţei, nr. 282, Brăila,  şefserviciu volunta~~jrivat peliru situaţi: de de iniţiere I perfecţionare
Tell fax: 0239613382, email scmadcons@yahoo.com) urgenţă

 inspector protecţie civ~}ă
CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ  cadru tehnic cu atriIu~ii în dor~eniul çrevenirii ş~ Programe de formare profesională

2. BRĂILA, Aleea Pensionatului, nr. 3, Brăila, stingerii incendiilor de iniţiere I perfecţionare
Tel/ fax: 0239613716, email office@cciabr.ro)  inspector protecţie civilă *

S.C. SERVICIUL PREVENIRE Ş1 PROTECŢIE VISPOL S.R.L. (Str. Programe de formare profesională
3. Rîmnicu Sărat, nr. 109 bis, Brăila,  servant pompier ~ de iniţiere I perfecţionare

Tel/ fax: 0239612005, email sppvispo@gmail.com)

M:\Chivu Violeta\Neclasificate 2022\PlanuI de pre~ătire in dornernul situaţiilor de urgenţă  Brăila  2O22\Arci~a .5  Fmnizo~i de formre pr~fesionaIă — 2C22.doc/
Două exernplare’C.V./Red.C.V./R.C. nr. RU56ĺ2022/Nr. cIt 47
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplarul ur. 2/2

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa 6 Ia nr. 4231055
Brăila, 17.01.2022

1~NSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA

PROGRAMUL UNITAR
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor
prefectului şi a personalului en funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul

situaţiilor de urgenţă diii administraţia publică locală

I. Managementul situaţiilor de urgenţă  strategii ~şi politici uaţionale
1.1. Managementul situaţiilor de urgenţă  componentă a politicii de securitate

naţională a statului român
1.2. Cadrul normativ specifk managementului situaţiilor de urgenţă
1.3. Sistemul naţional de management a! situaţiilor de urgenţă: structura, organisme,

competenţe şi relaţii funcţionale
1.4. Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor puMice în domeniul situaţiilor de urgenţă
1.5. Protecţia civilă  componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor

de Urgenţă, cadrul normativ intern şi statutul juridic internaţional; cooperarea
internaţională şi asistenţa umanitară  mecanismul european de protecţie civilă

2. Managementul tipurilor de risc la five! naţional
2.1. Dezastre naturale şi antropice. Impactul dezastrelor asupra comunităţilor,

infrastructurii
2.2. Tipuri de risc si riscuri asociate identificate la nivel naţional
2.3.Autorităţi responsabile pe tipuri de risc şi domenii de acţiune
2.4. Funcţii de sprijin pentru asigurarea managementului tipurilor de risc

3. Gestionarea situaţiilor de urgenţă Ia nivel local
3.1. Competenţe, principii de intervenţie, proceduri standard de operare în situaţii de

urgenţă
3.2.Evaluare, proces decizional, flux informaţional
3.3. Pregătirea şi conducerea intervenţiei
3.4. Refacerea capacităţii operative, stabiłirea măsurilor de reabilitare
3.5. Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă  criterii de performanţă privind

constituirea, încadrarea ~i dotarea serviciilor voluntare ~i a servicii!or private
pentru situaţii de urgenţă

3.6.Formarea profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă
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4. Protecţia populaţiei, bunurilor materiale şi a mediului în situaţii de urgenţă/situaţii
de protecţie civilă. Cerinţe şi modalităţi de realizare

4.1. Înştiinţarea, avertizarea, alarmarea
4.2. Evacuarea
4.3. Adăpostirea
4.4. Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată
4.5. Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică

5. Activităţi practicaplicative şi de documentare
Exerciţii şi aplicaţii practice de simulare a situaţiilor de urgenţă determinate de
inundaţ~ii, incendii, cutremur etc.
Activităţile practicaplicative se realizează prin: exerciţii şi aplicaţii practice dc
simułare a situaţiilor de urgenţ~ determinate de inundaţii, incendii, cutremur etc.;
organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu specialişti, vizite documentare,
prezentari de mijloace tehnice şi participare Ia exerclţii de alarmare publică şi de
specialitate, rezolvarea, potrivit nivelului de competenţä deţinut, a unor situaţii
specifice, reale sau ipotetice privind procesul decizional şi intervenţia în situaţii de
urgenţă.

Notă: În funcţie de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activităţilor practic
aplicative se repartizează după cum urmează:

a) pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;
b) pentru grupele a 11a şi a 111a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat

pregătirii.

M:\Chivu Violeta\Neclasiftcate 2022\PIanuI de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă  Brăila  2022\Ai~exa 6  Program unitar de pregătire 2022.docl
Două exemplare/C.V.ĺRed.C.VJR.C. or. RU56/2022/Nr. crt. 48
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplarul nr. 2/2

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa 7 la nr. 4231055
Brăila, 17.01.2022

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA

Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora
pentru unităţi de învăţământ

Llematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora
pentru învătământul preşcolar

I. Efectele focului:
o să înţeleagă efectele distructive ale flăcărilor şi fumului astipra organisrnului;
o familiarizarea copiilor cu cfćctele pozitive (benefice) ale utilizărilor focului.

2. Sursele de aprindere:
~ să identificc’ sur~e Ic de aprindere cu care vine în contact;
o să nu folosească sursele de aprindere a focului in gospodărie.

3. Umiările incendiului:
‘ să cunoască urmările incendiilor asupra săr~ătăţii oamenilor şi asupra naturii vii;
‘ să înţeleagă necesitatea prevenirii iiicendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului

înconjurător.

4. Ce facem în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintro clădire iricendiată;
. să ştie că trebuie să anunţe adułţii in caz de incendiu.

5. Dezastre naturale:
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil in situaţii de urgenţă.

6. Dezastre datorate activităţii umane:
. să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.

7. Dezastrele din Româriia:
. să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea

locală ( inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade, cutremurele,
accidentele tebnologice, alunecări de teren, incendii, muniţii neexplodate).

8. Impactul dezastrelor asupra mediului:
. să descrie şi să analizeze modiflcările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei umane;
‘ să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.

9. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre
o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:

să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform
specifîcului acestuia;

NESECRET
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o să cunoască rnoduł de utilizare al apelului de urgenţă.

10. Cum acţionărn în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
‘ să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă iiidividuală şi colectivă.

11. Cum acţionăm în caz de dezastru: rnuniţiile neexplodate:
‘ să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.

12.. Cum acţionăm în caz cle dezastru ( îiiainte, pe timpul, clupă): inundaţii, cutrernur, alunecări de teren,
poluări accidentale. atacuri teroriste:

o să cunoască şi să aplice regulile de compoi’tauieiit pentru liecare tip do dezastru Tn parte;
‘ să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.

13. Cc [rebuie să facem pentru a ştii să ne protejăm în caz de cutremur:
• să cunoască ce este cutremurul de pámânt;
. să cunoască şi să ap]ice reguhie de comportament pentru acest f~nornen

Modalităţi de reaHzare:
. Lectură după imagini: .Jncendiul’ şi ,.Copii neascultători”
. Convotbitc~ ~Pă1atiia ILLi Gig’~i”
. Povestire: ,,Focul” şi ,, Incendiul”
. Convorbire: ,,De ce flu trebuie să ne jucărn cu focul” şi ,,Să flu ne jucăm cu chibriturile”
. Joc de creaţie cu subject din viaţa cotidiană: ,,Dea pompierii”
. Vizită Ia: Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
‘ Convorbire cu specialiştii: ,,Cum să prevenim apariţia incendiilor”
‘ Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştiĺor:

a) ,,Fereştete de foc!”
b) ,,Cine ştie câştigă”
c) ,,Micii pompieri”

‘ Concurs: ,,Ştim să prevenim un incendiu?”
‘ Poveste: ,,Necazul lui Ioneľ’
o Convorbire ,,Ce facem în caz de incendiu?” şi ,,Cum ne comportăm în timpul apariţiei uflui

incendiu”
o Cărţi de colorat; desene tematice
‘ Proiecţii de fume educative
‘ Consultare siteun: www.sanseinplus.ro; www.igsu.ro~ www.informarepreventivă.ro

II. Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru
învăţământul primar

Clasele IIl

1. Efectele focului:
‘ să cunoască efectele benefice ale utilizării focului;
o să sesizeze urmările incendiilor.

2. Sursele de aprindere:
‘ să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact;
‘ să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie.

NESECRET
2 /11

Brăila, Bdul. Dorobanţilor, nr.468, telefon 0239/611212, Fax, 0239/619669, Cod poştal 810031



NESECRET

3. Care sunt urmările unui incendiu?
• să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii;
o să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului

înconjurător.

4. Necesitatea asigurării prevenirii incendiilor:
săşi dezvolte resporisabilitatea pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor dinjur;

• să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie.

5. Ce face in caz de incendiu?
‘ să înţełeagă necesitatea evacuării dintro clădire incendiată;
0 să ştie că trebuie să anunţe aduĺţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul.

6. Cum poate fi prevenit tin inccndiu?
° să recunoască sursele potenţiałe şi împrejurările fävorizante care pot declanşa un incendiu;
o să manifeste un coinportanlelit pi’even[iv Ia utilizarea surselor (IC aprrndere.

7. Cum poate Ii stins un incendiu?
‘ să cunoască cu cc se poate stinge tin început de incendiii~
• să înţclcagă că trebuic să ccară ajutorul adu[ţilor pentru stingerea oricărui început de incendiu

8. Ce ştim despre dezasti~:
. să identifice priricipalele tipuri de dezastre;
. să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.

9. Noţiuni generale despre dezastre:
‘ să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
. să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor datorate

activităţii umane.

10. Ce trebuie să facem pentru a şti să ne protejăm în caz de cutremur:
. să cunoască cc trebuie să facă pe timpul şi după un cutremur.

11. Rucsacul de urgenţă al elevului din clasele IIl:
. conţinutul rucsacului de urgenţă.

12. Ce trebuie să facem în timpul unui seism în clasă,acasă?

13. Ce facem după un seism puternic în clasă, acasă?

Clasele IIIIV

14. Dezastre naturale:
‘ să manifeste o atitudine şi tin comportament responsabil in situaţii de urgenţă.

15. Dezastre datorate activităţii umane:
‘ să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.

16. Dezastrele din România:
o să identiiice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea

locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade, cutremurele,
accidentele tehnologice, alunecări de teren, incendii, muniţii neexplodate).
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17. Impactul dezastrelor asupra mediului:
să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei
umane;

• să aplice modalităţile de iiitervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.

18. Cum acţionăm in caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea in caz de dezastru; anunţarea
adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:

‘ să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform
speciflcului acestuia;

‘ să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.

19. Curn acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre?
‘ să cunoască şi să acorde priinul ajulor lii diferite situaţii.

20. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
‘ să cuiioască tiecesilalea şi să utilizeze inijloacele de igienă individuală şi colectivă.

21. Curn acţionăm in caz de dezastru: muniţiile neexpłodate?
‘ ~ă cunoa~că modul de comportare în caziil descoperirii muniţiilor neexplodate

22. Cum acţionăm în caz de dezastru ( înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de teren,
poluări accidentale, atacuri teroriste:

să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte;
‘ să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.

23. Ce este un cutremur şi cum îl simţim?
. magnitudinea, intensitatea seismică.

24. Cum ne protejăm în caz de cutremur?
. planul familial de protecţie pentru cutremur;
. protecţia în casă sau apartament;
. protecţia în cartier şi pe drumul spre şcoală.

25. Rucsacul de urgenţă al elevului pentru clasele IIIIV:
. conţinutul rucsacului de urgenţă.

26. Cum ne pregătim pentru a ne proteja în caz de cutremur?

27. Cum să ne protejăm în caz de cutremur?
. in localitate, în afara clădirilor;
. acasă sau la şcoală;
. ce trebuie să facem imediat după cutremur.

Modalităţi de realizare:
Lectură după imagini: ,,Incendiul” şi ,,Copii neascultători”

‘ Convorbire: ,,Păţania lui Gigei”
‘ Povestire: ,,Focul” şi ,,Incendiul’t
. Convorbire: ,,De ce nu trebuie să ne jucăm cu focuľ’ şi ,,Să flu ne jucăm cu chibriturile”
‘ Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: ,,Dea pompierii”
‘ Vizită la: Muzeul Naţional al Pompierilor / Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

judeţean ! Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
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Convorbire en specialiştii: ,,Curn să prevenirn apariţia incendiilor”
‘ Concursuri şcolare, en sprijinul specialiştilor:

a) ,,Fereştete de foe!”

b) ,,Cine ştie câştigă”
c) ,,Micii pompieri”

Concurs: ,,Ştim să prevenim un incendiu ?“

‘ Poveste: ,,Necazui lui lonel”
o Convorbire ,,Ce facern în eaz de incendiu ?“ şi ,,Cum ne cornportăm în timpul apariţiei Unui

incendiu”
o Cărţi de colorat; desene tematice
o Proiecţii de fume educative
‘ Consu~tare siteun: www.sanseinplus.ro; www.igsu.roz www.iiiforrnarepreventivă.ro

111. lematica, obiectivele didactice şi inodalităţile de realizare a aces ĺora pen(ru
învătámântul secundar (2imnaziu)

Clasele VVI

1. Focul  prielen şi duşman:
‘ să cunoască rolul focului în viaţa ornului;
o să înţeleagă efectele utilizării iricorecte a focului.

2 Sursele de incendiu:
‘ să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor;
‘ să fue capabil să iclentifuce sursele de incendiu;
‘ să cunoască regulile de prevenire a inicendiilor în locuinţă.

3. Comportarea în caz de incendiu:
‘ să poată face evaluarea reală a pericolułui în cazul producerii unui incendiu;
‘ să ştie cum se anunţă incendiul Ia pompieri;
‘ să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu.

4 Stingerea incendiilor:
să înţeleagă mecanismul stingerii focului;

‘ să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijĺoace utilizate în lupta împotriva
incendiilor.

5. Primul ajutor în caz de incendiu:
‘ să ştie care stint urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii;
‘ să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor.

6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodănie:
‘ să stăpânească regulile preventive la utilizarea rnijloacelor de încălzire şi de pregătire a hranei,

echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospodănie.

7. Protecţia mediulni înconjurător împotriva inceridiilor:
‘ să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător;
‘ să cunoască principalele reguli preventive in drumeţii şi excursii.

8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă:
. săşi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la
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profesiiłe din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă;
să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii in situaţii de protecţie civilă.

9. Ce ştim despre dezastre:
° să identifice prii~cipa1e1e tipuri de dezastre;
~ să identifice evenimentełe atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul dezastrelor.

10. Noţiuni generale despre dezastre:
° să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
o să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor

datorate activităţii umane.

11. Dezastre naturale:
o să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.

12.. Dezastre datorate activităţii umane:
o să sesizeze corespondenţa dintre activitatea urnană şi dezastre.

13. Dezastrele din România:
~ să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi

comurntatea locală (inundaţiiĺe; fënomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tomade;
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate).

14. Impactul dezastrelor asupra mediului:
. să descrie şi să analizeze modificăriłe suferite de mediul îriconjurător ca urmare a intervenţiei

urnane;
. să aplice modaĺităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediuĺui ambiant.

15. Cunoştinţe privind cauzele şi manifestarea cutremurelor de pământ in condiţiile ţării noastre:
o cum simţim seismele;
. cum ne protejăm în caz de cutrernur.

16. Rucsacul de urgenţă al elevului:
. conţinutul rucsacului de urgenţă.

Clasele VilVill

17. Cum acţionăm in caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea in caz de dezastru? anunţarea aduĺţilor
despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:

. să cunoască sistemul de îr tiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform
speciťicului acestuia;

. să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.

18 Cum acţionăm in caz de dezastru: protejarea individuală?
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală.

19. Cum acţionăm in caz de dezastru: protej area colectivă:
să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă.

20. Cum acţionăm in caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea:
. să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi

evacuării în diferite situaţii.
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21. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz do dezastre:
să cunoască şi să acorde priinul ajutor îi~ diferite situaţii.

22. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele do igienă individuală şi colectivă.

23. Cum acţionăm în caz do dezastru: muniţiile neexplodate:
să cunoască modul de comportaro în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.

24 Cum acţionăm în caz do de~astru (înainte~ pe timpul, după) inundaţii, cutremur, ałiinocări do teren,
poluări accidentale, atacuri tcroriste:
‘ să cunoască şi să aplice regulile do comportarnent pentru fîccare tip do dczastru în parte;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.

25. Organizarea sistemului românesc do intcrvenţie în caz do dezastre:
. să cunoască organizarea Sistemului Naţional do Management a! Situaţiiĺor do Urgenţă;
. sä cunoască organizarea sistemułui local pentru situaţii de urgonţă.

26. Obíigaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii do protecţie civilă
‘ să cunon~că obligaţiile şi drepturilo co dec.urg din regl~m~ntărilo din dornoniul ~ituaţiilor do

protecţie civilă;
‘ săşi dezvolte stăpânirea de sino şi spiritul do solidaritate în situaţii de protecţie civilă.

27. Planul local do acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teron:
• să cunoască şi să aplico rogulile de comportament prevăzuto în planul local de acţiuno;
• să cunoască şi să aplice rogulile privind limitarea şi înlăturaroa efectolor provăzute în planul

local de acţiune.

28. Planul local de acţiune privii3d protecţia antiseismică:
‘ să cunoască şi să aplice regulile do comportament provăzute în planul local do acţiuno;

să cunoască şi să aplico rogulilo privind limitarea şi înlăturaroa efectelor provăzute în planul
local do acţiune.

29. Planul local do acţiune privind radioactivitatea:
• să cunoască şi să aplico regulilo do comportament provăzuto în planul local do acţiuno.

30. Planul local do acţiuno privind substanţolo poriculoaso doţinuto do oporatorii oconomici:
‘ să cunoască şi să aplico rogulilo do comportament prevăzuto în planul local do acţiuno;
‘ să cunoască şi să aplico rogulile privind limitarea şi înlăturarea ofoctolor provăzute în planul

local de acţiune.

31. Co facem în timpul unui soism în clasă, acasă, în săli do laborator, în incintaĺ curtoa şcolii?

32. Ce facom după un soism putornic?
. la şcoală, acasă.

Modalităţi de realizare:
concursuri tematico

‘ întâłniri cu specialişti
‘ moso rotundo
‘ confori.nţo, somiriarii

vizionări do casoto, fume documontare
‘ jocuri interactive
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‘ antrenainente practice
‘ exerciţii de sirnulare
‘ dernonstraţii practice
. participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie
o excursii, drumeţii ternatice
‘ realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civiłă
‘ Vizită la: Muzeul Naţional al Pornpierilor / Sediul Inspectoratuĺui pentru Situaţii de Urgenţă
judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
o Consultare siteun: www.sanseinplus.ro; www.igsu.ro~ www.iriformarepreventivă.ro

IV. Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentrii
învătământ liceal (coIe~iu)

Clasele IXX

Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă:
‘ săşi completeze cunoştii1ţele cu informaţii relevanĺe şi autorizate privitoare la profesiile din cadrul

servicńlor de intervenţu in situaţii de protecţie civilă;
• să recunoascä importanţa socială a activltăţll de mtervenţii în situaţii de protecţie civiłă.

2. Ce ştirn despre dezastre?
. să identif~ce principalele tipuri de dezastre;
‘ să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.

3. Noţiuni generale despre dezastre:
‘ să identifice corect priricipalele tipuri de riscuri;
° să cunoască cauzele şi să recunoască formele de maniłëstare a dezastrelor naturale şi a celor datorate

activităţii umane.

4. Dezastre naturale:
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.

5. Dezastre datorate activităţii umane:
‘ să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.

6. Dezastrele din România:
• să identifIce şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi comunitatea

locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tomade; cutremurele;
accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate).

7. Irupactul dezastrelor asupra mediului:
‘ să descrie şi să analizeze modifîcările suferite de mediul înconjurător ca urmare a

intervenţiei umane;
‘ să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.

8. Cum acţionăm in caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea in caz de dezastru; anunţarea adulţiłor despre
o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:

‘ să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform
specificului acestuia;

o să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.

9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală:
‘ să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală.
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10. Cum acţionăm in caz de dezastru: protejarea colectivă:
‘ să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă.

11. Educaţia şi protecţia elevilor in caz de cutrernur:
• cunoştinţe privind cauzele şi manifestarea cutremurelor de pământ în condiţiile ţării;
. unde seismice;
. zonele seismice din Rornânia;
. magnitudine şi intensitate, scări de magnitudini, scări de intensitate seismică.

12. Protecţia antiseismică in interiorul clădirilor de învăţărnânt:
. aspecte privind rnobilierul, instalaţiile şi echiparnentele materialele didactice din clase şi

laboratoare;
. masuri de pregătire a clasei şi instalaţiilor, echipamentelor şi mobilierul pentru situaţia unui

cutrernur;
o aspecte privind rcacţia Ia cutrcmur a elevilor şi grupurilor de persoane.

13. Cum acţionăm in caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea
‘ să identifice elcmentele de bază privind organizarca şi dcsf~urarea adăpostirii şi

evacuării în diferite situaţii.

Clasele XI XIII

14. Cum acţionăm in caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor in caz de dezastre?
să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.

15. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.

16. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.

1’7. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de teren,
poluări accidentale, atacuri teroriste;

‘ să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru in parte;
‘ să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.

18. Organizarea sistemului românesc de intervenţie in caz de dezastre:
. să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management a! Situaţiilor de Urgenţă;
‘ să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă.

19. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă:
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor

de protecţie civilă;
săşi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă.

~. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune;
‘ să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute in
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planul local de acţiune.

21. PIanul local de acţiune privind protecţia antiseisrnică:
‘ să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune.
‘ să cunoască şi să aplice regulile privirid limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în

planul local de acţiune.

22.. Planul local dc acţiune privind radioactivitatea:
‘ să cunoască şi să aplice regulile de comportarnent prevăzute în planul local de acţiune.

23. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii econornici:
‘ să cunoască şi să aplice regulile de comportarnent prevăzute în planul local de acţiune;
‘ să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi îrilăturarea efectelor prevăzute în

planul local de acţiune.

24. Pregătirea anticipată pentru protecţia activă în caz de cutrernur:
• acasă, în clasă, ~n localitate.

25. Rucsacuĺ de urgenţă al elevu[ui de [icew
• conţinutul ruc~acului de urg’ąnţă

26. Protecţia şi pregătirea antiseismică în clase şi laboratoare:
• ce facern în timpul unui scism?
. ce facern după un seisrn puternic?

Modalităţi de reaHzare:
‘ concursuri ternatice;

întâlniri cu specialişti;
mese rotunde;
conferinţe, seminarii;

° vizionări de casete, fume documentare;
‘ jocuri interactive;
° aiitrenamente practice;
‘ exerciţii de simulare;
‘ demonstraţii practice
‘ participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie;
‘ excursii, drumeţii tematice;
‘ realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civilă;
‘ Vizită la: Muzeul Naţional al Pompierilor / Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
Consultare siteun: www.sanseinplus.ro; www.igsu.ro; www.informarepreventivă.ro

Cunoştintele minimale ce trebuie asi2urate absolventilor de învătământ superior
din sistemul national, în domeniul situatiilor de protectie civilă

Cunoaşterea principalelor trăsături şi orientări ale politicilor şi strategiilor naţionale în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, evidenţierea şi însuşirea principalelor direcţii de acţiune
la nivelul administraţiei centrale şi locale;

2. Cunoaşterea tipurilor de dezastre care se manifestă în teritoriul naţional, impactuĺui acestora
asupra comunităţilor, mediului, precum şi a problematicii riscurilor şi vulnerabilităţii în situaţii de
urgenţă;
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTULPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATULPENTRU SITUAŢII DE TJRGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA

NESECRET
Exemplarul nr. 2 /2
Anexa 8 la nr. 4231055
Brăila, 17.01.2022

Instituţii şi operatori economici clasificaţi cu riSC conform H.G.R. nr. 642/2005  objective sursă de risc
incluşi în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Brăila

IN r. . . . .

ĺ)enumirea ohiectivului
«1.

Operatori ceonornici cure dcsfăşoară nctivităţi cc prcziiită pericoic de accidente majore în care stint implicate
substanţe periculoase şi intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 59/2016

1 S.C. PANEBO GAS S.R.L.  Făurei

2 S.C. MTNISERV OIL S.R.L.  Vădeni

3 S.C. CONPET S.A.  Rampa Cireşu

4 S.C. AIR LIQUIDE S.R.L.  Brăila

5 S.C. PADOVA AGRICULTURA S.R.L.  Stăncuţa

6 SCSFTC~RSŕ\

Operatori economici nominalizaţi cu risc chimic şi exploziv — incendiar, care prin obiectul br de activitate,
stochează substanţe periculoase, dar care nu intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 59/2016

1 COMPAMA DE UTILITĂŢI PUBLICE ,,DIJNĂREA” BRĂILA

2 S.C. BONA AVIS S.A.  Punct de lucru lanca

3 S.C. PROMEX S.A.

4 VARD BRĂILA S.A.

5 S.C. TUDORGEO COM S.R.L.

6
S.C. OMV PETROM ASSET MOLDOVA  SECTOR 37 OPRIŞENEŞTI (Parcul 4,14,15.2,5,9,11,10,6, Staţia de colectare,

separare ~i distribuţie a ţiţeiului lanca)

7 S.C. C}IIMAGRI S.R.L.

8 S.C. TIMAC AGRO S.R.L.

9 S.C. ACSL&L S.R.L.

Instituţii şi operatori economici care deţin surse radioactive sau folosesc în procesul de producţie generatori de
radiaţii

1 SPITALUL DE PSIHIATRJE ,,SF. PANTELIMON” BRĂILA

2 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA

7 SPITALUL ORĂŞBNESC FĂUREI

4 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA  Corp A, B, C

5 VARD BRĂILA S.A
6 S.C. PROMEX S.A.
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