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I. BAZA LEGALĂ 

  

În anul 2020, 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, cu modificările şi completările     

     ulterioare; 

➢ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi   

     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. 557/1016 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; 

➢ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ HGR nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-

teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, 

în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

➢ Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile 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 

şi a Protocoalelor încheiate între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, cu numărul 2606035/14204, respectiv 

Universitatea ,,Eftimie Murgu” Reşiţa  cu numărul 2606034/1515; 

➢ 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; 

➢ Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.  4301/ 

IG din 06.01.2020 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 2020. 

➢ Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.77589 

din 21.01.2020 privind Planificarea numerică a personalului de specialitate cu atribuţii în 

domeniul situaţiilor de urgenţă la cursurile de formare profesională organizate în anul 2020 la 

Centrele Zonale de Pregătire de Protecţie Civilă. 

 

 

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; 
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▪ 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 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 2020, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului pe categorii se desfăşoară 

în perioada 01 februarie-30 noiembrie (conform prevederilor art.1 şi 2 din OIGSU nr.4301/ IG din 

06.01.2020) pe 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 municipii, oraşe; 

➢ Viceprimari municipii şi oraşe; 

➢ Secretari municipii şi oraşe; 

➢ Şefi COAT de la municipii 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 
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➢ 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 - prefectul; 

- la Centrele Zonale de Pregătire de Protecţie Civilă - preşedintele  C.J., primarii şi 

viceprimarii  municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

• instructaj, anual, cu durata de 4 ore, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului 

(numai preşedinţii C.L.S.U.); 

•  aplicaţii, exerciţii organizate la nivelul instituţiei şi de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului. 

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) 

 

 Cursurile de formare profesională organizate la Centrul naţional de perfecţionare a Pregătirii 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani se desfăşoară pe categorii de personal astfel: 

- curs de formare „inspector protecţie civilă” pentru personalul de specialitate de la instituţii 

publice şi operatori economici cu capital majoritar de stat, servicii publice deconcentrate, regii 

autonome şi companii naţionale, operatori economici cu capital majoritar privat factor de risc – 

curs de iniţiere şi perfecţionare, cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de  15 zile pentru 

cursul de iniţiere şi 10 zile pentru cursul de perfecţionare ; 

- curs de formare „inspector protecţie civilă” pentru personalul de specialitate încadrat sau 

nominalizat la nivelul administraţiei publice locale (localităţi), iniţiere sau perfecţionare, cu 

scoatere de la locul de muncă, cu durata de 15, respectiv 10 zile 

- curs de formare „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” pentru 

personalul de specialitate din administraţia publică locală, instituţiile publice şi societăţile cu 

capital majoritar de stat, cu durata de 19 zile 

- curs de formare „şef serviciu  voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă” 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 care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă a ISUJ, 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 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: 

• 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 şi la Centrele 
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Zonale de Pregătire de Protecţie Civilă - vicepreşedinţii  C.J., secretarii C.J., secretarii municipiilor, 

oraşelor şi comunelor; 

• o instruire de pregătire, anuală, cu durata de 2-4 ore organizată de ISUCS, pentru 

preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă  

• 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 

• şefii centrelor operative pentru situaţii de urgenţă – un instructaj de pregătire, anual, cu 

durata de 2-4 ore, organizat de ISUCS 

• personalul centrelor operative pentru situaţii de urgenţă de pregăteşte prin antrenamente 

de specialitate, anual, 2-4 ore, organizat de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sau şefii 

centrelor operative 

 

          c) pregătirea personalului din cadrul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor 

economici clasificaţi cu risc conform HGR 642/2005 

• şefii celulelor de urgenţă – o convocare de pregătire anual, 2-4 ore, organizată de 

ISUCS 

• 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 pregăătire, anuală, 2-4 ore, organizată de operatorii 

economici 

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

economici 

 

d) personalul serviciilor voluntare  pentru situaţii de urgenţă 

• şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă  

o o convocare de pregătire, semestrial, 2-4 ore, organizată de ISUCS 

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 ISUCS 

 

e) personalul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

• şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă  

o o convocare de pregătire, semestrial, 2-4 ore, organizată de ISUCS 

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 ISUCS 

 

f) cadre tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

• o convocare de pregătire, anual, 2-4 ore, organizată de ISUCS 
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g) inspectori de protecţie civilă 

• o convocare de pregătire, anual, 2-4 ore, organizată de ISUCS 

 

h) conducătorii operatorilor economici sursă de risc incluşi în PAAR 

• o convocare de pregătire, anual, 2-4 ore, organizată de ISUCS 

 

i) conducătorii instituţiilor publice/ operatorilor economici care desfăşoară activităţi 

specifice în zona de competenţă a ISUCS 

• o instruire anual, 2-4 ore, organizată de ISUCS, după controalele de 

prevenire, pe domenii de activitate specifică 

 

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

conducere la nivelul obiectivelor de cult religioase parohiale 

• o instruire anual, 2-4 ore, organizată de ISUCS  

 

 k) salariaţii de la instituţiile publice, operatorii economici 

• 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 

nr.481/2008 privind protecţia civilă în România.  

Participarea salariaţilor la instruire constituie sarcină de serviciu. 

 

l) conducătorii unităţilor de învăţământ sau personalul desemnat să execute pregătirea   

• o instruire anual, 4-6 ore, organizată de ISUCS 

 

m) preşcolari, elevi, studenţi  

•   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 

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 ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin. 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 art. 36 alin. (1) din Legea nr. 481/2008 privind protecţia civilă. 

Prin intermediul societăţilor de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă se va asigura 

prezentarea în cadrul programelor, emisiunilor, respectiv în ştirile şi reportajele acestora, a riscurilor 
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potenţiale, a 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  

 

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 Craiova  

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

    IV.2  Pregătirea organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului 

Caraş-Severin, 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 zona de competenţă 

Datele sunt detaliate numeric în anexa nr.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 risc specifice zonei de competenţă şi 

se vor executa conform anexei nr. 3. 

Constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare: 

„neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicaţiile de pregătire privind protecţia civilă”.  

 

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 Caraş-Severin furnizorii autorizaţi potrivit legii sunt cei cuprinşi 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 

judeţean / 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, societăţii comerciale) 

pentru aprobarea planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020.  

Dispoziţiile preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă pe anul 2020 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 2020 la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi operatorului economic (extras din Planul de 
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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, instituţiile publice şi operatorii economici cuprinşi 

în anexa nr. 8 au obligaţia întocmirii planului propriu de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

conform prevederilor art. 2 din OIGSU nr 2/ IG/ 04.01.2019 ce va fi aprobat de conducătorul entităţii 

şi supus spre avizare de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin 

până la data de 31.03.2020. 

➢ Planificarea anuală cu teme şi exerciţii în domeniul situaţiilor de urgenţă a serviciului 

voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă în anul 2020; 

➢ 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-teritorial, instituţiei publice şi operatorului economic în anul 2020 

➢ Evidenţa participării la activităţile de pregătire  se regăseşte în anexa 1 şi este structurată 

astfel: 

o A) Evidenţa participării la activităţile de pregătire  organizate la Centrul 

Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – 

Ciolpani  

o B) Evidenţa participării la activităţile de pregătire  organizate la Centrul Zonal 

de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova 

o C) Evidenţa participării la activităţile de pregătire  organizate la Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin 

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 OMAI nr.712/2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă) 

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 operatorilor economici.  

Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-

Severin propune Prefectului, în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă analiza 

semestrial, anual sau când este cazul, a situaţiei participării la pregătire a personalului planificat şi 

propune măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.  
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IX. Asigurarea logistică şi financiară  

 

Resursele logistice şi financiare necesare în anul 2020 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 Caraş-Severin, consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, operatorilor economici şi 

instituţiilor publice clasificaţi cu risc şi prin fonduri derulate prin organizaţii neguvernamentale. 

 

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 2020  

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

învăţământ 

    Anexa 8 – Operatori economici şi instituţii publice clasificaţi cu risc conform H.G.R. nr.642/2005, 

operatori economici sursă de risc incluşi în P.A.A.R., instituţii şi operatori economici care necesită 

serviciu privat pentru situaţii de urgenţă 

 

 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Caraş-Severin pentru 

anul 2020 va fi postat pe site-ul www.isusemenic.ro după aprobarea acestuia prin Ordin al 

Prefectului. 
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