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I. BAZA LEGALĂ
-

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2008
şi republicată în anul 2008;

-

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-

Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, modificată prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 179/2005;

-

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012;

-

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 483/2008 privind organizarea şi
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

-

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.1474/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă;

-

Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 38069
din 16.01.2012 privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă
în anul 2012;

-

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă,
nr. 67049 din 05.04.2005;

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
OBIECTIVE GENERALE
 Aplicarea unui ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice,
tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate
în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor
şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării
operative a urmărilor acestora concomitent cu asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii
persoanelor afectate;
 Perfecţionarea şi specializarea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului
operativ, a inspectorului şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva
incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciului public voluntar pentru situaţii de
urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor
de urgenţă, produse pe timp de pace sau în situaţii de criză şi la misiuni umanitare;
OBIECTIVE SPECIFICE
 Organizarea într-o concepţie optimă a activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru
răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei
Arsura şi a structurilor de intervenţie subordonate, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în
vigoare;
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 Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire în situaţii de urgenţă;
 Îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a tehnicii,
aparaturii şi materialelor specifice;
 Informarea, 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;
 Angajarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare, limitării, înlăturării şi asigurării
protecţiei în situaţii de urgenţă;
 Creşterea vitezei de reacţie, prin folosirea unor proceduri viabile, optime, de intervenţie
operativă, în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
 Îndrumarea şi coordonarea activităţilor referitoare la pregătirea şi înzestrarea serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, instituţii publice şi operatori
economici;
 Pregătirea membrilor compartimentului de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă;
 Pregătirea preşcolarilor şi elevilor privind modul de comportare în situaţii de urgenţă precum
şi prezentarea prin mijloace audio-video a riscurilor de pe raza comunei, în cadrul Centrului
Judeţean de Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui;
 Monitorizarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre pe teritoriul judeţului conform anexei
nr. 2 la HG 2288/2004, asigurând datele necesare actualizării „Schemei cu riscurile teritoriale din
comuna Arsura”, a actualizării catalogului local de clasificare a localităţilor, a instituţiilor, a
operatorilor economici şi a obiectivelor şi coordonarea şi îndrumarea comitetelor locale pentru
situaţii de urgenţă, în actualizarea continuă a „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” în
unităţile administrativ-teritoriale;

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
1. Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
centrului operativ, a inspectorului şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciului public voluntar
pentru situaţii de urgenţă, se va organiza şi desfăşura de către preşedintele comitetului local pentru
situaţii de urgenţă, inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful de
serviciu voluntar şi conducătorii instituţiilor şi operatorilor economici.
Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă,
statuat în actele normative în vigoare, în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de
responsabilitate, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va fi structurată, astfel:
a. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală;
b. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ a
inspectorului şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciului public voluntar pentru
situaţii de urgenţă;
c. Pregătirea salariaţilor;
d. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
e. Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă;
Structura pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012 este prezentată în
anexa nr.1.
Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă este prezentată în anexa nr. 2.
În anul 2012, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii se va avea în vedere ca lunile
decembrie şi ianuarie, să fie utilizate pentru finalizarea diagnozei necesarului de instruit,
întocmire a documentelor de planificare, evaluarea şi organizarea următorului an de pregătire.
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2. Anul de pregătire va începe la 02.02.2012 şi se va încheia la 30.11.2012, fiind
precedat de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia, astfel:
A. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Arsura
- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“PODUL ÎNALT“ al judeţului Vaslui, până la data de 30.01.2012, proiectul Planului de pregătire
în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012. După avizare de către inspectorul şef, planul va fi
supus aprobării, prin dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“PODUL ÎNALT “ al judeţului Vaslui, până la data de 30.01.2012, Programul de pregătire
profesională anuală şi lunară în anul 2012, al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ;
- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“PODUL ÎNALT“ al judeţului Vaslui, până la data de 30.01.2012, PlanuI de activităţi în
domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012;
- Elaborează până la data de 30.01.2012, Dispoziţia preşedintelui comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012 .
- Înaintează structurilor din zona de responsabilitate, până la data de 30.01.2012,
Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012, avizat şi aprobat prin
Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, privind pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă în anul 2012 . Responsabilitatea difuzării în raza de competenţă revine
comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
- Întocmeşte şi înaintează spre avizare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“PODUL ÎNALT “ al judeţului Vaslui, înainte cu 15 zile de la data desfăşurării activităţii, a
documentelor de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor de protecţie civilă organizate la nivelul
localităţii.
- Transmite structurilor din zona de responsabilitate, până la data de 30.01.2012, a
precizărilor privind modul de elaborare a documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi
evidenţă, precum şi sprijinirea acestora prin personalul de specialitate la desfăşurarea activităţilor
de pregătire;
- Asigură stabilirea şi integrarea măsurilor de protecţie civilă în planul şi programul
de dezvoltare economico-socială ce se elaborează la nivel local.
- Elaborează planul anual şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
- Asigură conform legii, resursele financiare şi materiale necesare desfăşurării
activităţilor de pregătire;
- Verifică, actualizarea şi completarea organizării serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă.
- Sprijină şi îndrumă, prin personalul de specialitate, desfăşurarea activităţilor de
pregătire la nivelul localităţii.
- Organizează şi conduc activităţile de pregătire din zona de responsabilitate.

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI
FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
1. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se va
realiza prin cursuri organizate la Centrul Zonal Bacău având la bază prevederile O.M.I.R.A nr. 673/
2008.
2. Pregătirea membrilor comitetului local, a centrului operativ cu activitate temporară, a
şefului serviciului voluntar se va realiza prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate,
aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de comitetul local pentru situaţii de urgenţă sau
structurile profesioniste din subordinea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui.
Planul de pregătire a membrilor comitetului local şi centrului operativ pentru situaţii de urgenţă
sunt prezentate în anexa nr.7.
5/8

2.1 Pregătirea inspectorilor şi a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
protecţiei civile al comunei Arsura cuprinşi în CATALOGUL LOCAL PRIVIND CLASIFICAREA
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI,

anexa nr. 5 , se va executa trimestrial, la Centrul Judeţean de Informare şi Pregătire pentru Situaţii
de Urgenţă, Vaslui în conformitate cu Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii
de urgenţă privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012.
2.2 Pregătirea şefului centrului operativ cu activitate temporară, a inspectorului de
protecţie civilă şi a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a şefului
serviciului voluntar precum şi şefii celulelor de urgenţă de la instituţii publice şi operatori
economici, din responsabilitatea desfăşurării pregătirii de către Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă, se va executa trimestrial şi anual, la sediile stabilite şi în conformitate cu Dispoziţia
preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă în anul 2012.
3. Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin
instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, în funcţie de
tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi
condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin O.M.A.I. nr. 712/ 2005, modificat şi
completat prin O.M.A.I. nr. 786/ 2005.
4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ
Instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea
în domeniul situaţiilor de urgenţă – se realizează centralizat, prin activităţi organizate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui .
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se va desfăşura pe baza "Protocolului privind pregătirea
în domeniul protecţiei civile a copiilor şi elevilor din învăţământul naţional şi preuniversitar",
încheiat între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui şi
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui.
Pregătirea elevilor se desfăşoară în orele de dirigenţie, educaţie civică şi de consiliere, în
cadrul disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora, prin programele de activităţi
extraşcolare în cadrul cercurilor de elevi ,, CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA” şi ,,PRIETENII
POMPIERILOR”, precum şi în cadrul Centrului Judeţean de Informare şi Pregătire pentru
Situaţii de Urgenţă.
Comunităţile de elevi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice
conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui.
5. Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi
exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile
neguvernamentale de profil, potrivit specificului acestora.
6. Pregătirea personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se va executa
conform O.M.A.I. nr. 718/2005, modificat cu O.M.A.I. 195/2007 şi O.M.A.I. 160/2007 sub
conducerea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, prin şedinţe de pregătire,
participarea la aplicaţii, exerciţii şi concursuri profesionale.( conform anexei nr. 1).
7. Planificarea pregătirii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este prezentată în
anexa nr. 8.
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V. EVIDENŢA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE
1. Pregătirea personalului angajat din cadrul servicilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se va
executa şi prin participarea la cursuri de pregătire, perfecţionare şi specializare cu scoaterea din
producţie, în condiţiile legii.
2. Evidenţa/graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire este prezentat în anexa nr. 3.

VI. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
PRIN APLICAŢII, EXERCIŢII, CONCURSURI DE SPECIALITATE
1. Planificarea pregătirii în domeniul protecţiei civile prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de
specialitate se va realiza separat cu serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, angajaţii
instituţiilor publice sau operatorilor economici şi elevilor de la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna
Arsura.
VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE
VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
1. Tematica privind pregătirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă este prezentată în
anexa nr. 4 .
2. Tematica privind pregătirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este prezentată
în anexa nr. 9 .
3. Tematica privind pregătirea copiilor şi elevilor din învăţământul naţional este prezentată în
anexa nr. 6 .

VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
1. Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a
executat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia specifică. Situaţia
centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl coordonează se
înaintează numeric ( listat şi în format electronic), semestrial, la eşalonul superior pe categorii de
personal şi domenii de competenţă. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va înainta la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” al Judeţului Vaslui, Situaţia
centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi al instituţiilor publice,
operatorilor economici din zona de competenţă clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile
până la data de 30 iunie şi respectiv 30 noiembrie 2012.
2. Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează
pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă se execută, semestrial, sub formă de bilanţ, în şedinţa comitetului local pentru situaţii de
urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde :
a. baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
b. obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
c. gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
d. organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor;
e. calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale;
f. organizarea şi nivelul de înzestrare al serviciilor de urgenţă;
g. gradul de asigurare al bazei materiale;
h. neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
i. concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
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Rapoartele de evaluare întocmite se vor înainta la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Podul Înalt” al Judeţului Vaslui (listat şi în format electronic) în cel mult 10 zile de la data
executării evaluării dar nu mai târziu de 30 iunie şi respectiv 30 noiembrie 2012.
3. Controlul asupra modului de realizare a „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor
de urgenţă, se execută la structurile pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor, instituţiilor publice şi
operatorilor economici, conform art. 78 din Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004, art. 28 din
Legea nr. 307/2006 şi a art. 11 lit. j) şi lit. u) din H.G.R. 1492/2004 de către primar, şeful de
serviciu voluntar şi de către persoanele împuternicite de acesta.
IX. LOGISTICA ŞI RESURSELE FINANCIARE NECESARE PREGĂTIRII
1. Autoritatea administraţiei publice locale, instituţiile publice si operatorii economici au
obligaţia să planifice şi să realizeze asigurarea materială şi financiară pentru situaţii de urgenţă.
2. Autoritatea administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici au
obligaţia de a realiza materiale de popularizare a activităţilor pe linia situaţiilor de urgenţă,
emisiuni de radio şi de televiziune, precum şi alte activităţi cu resurse proprii sau altele legal
constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al serviciilor de urgenţă
profesioniste.
3. Finanţarea cheltuielilor pentru situaţii de urgenţă se asigură, potrivit legii, din bugetul de
stat, din bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor economici.
4. Finanţarea serviciului de urgenţă se asigură de către consiliul local care l-a constituit.
5. Pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital privind situaţiile de urgenţă pot fi
utilizate, potrivit legii, donaţii, sponsorizări, venituri din prestări de servicii, contribuţii ale
societăţilor şi ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum şi alte surse legale.
6. Bugetul pe titluri de cheltuieli articole şi aliniate pe anul 2012 se va întocmi conform
reglementărilor legale în domeniu.

PRIMAR
SING. MIHAI MITROFAN

ȘEF S.V.S.U.
COSTEL GANEA
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