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Anexa nr. 6 la Planul de pregătire nr 4000428 /11.01.2022 

 

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 

 

    1. Managementul situaţiilor de urgenţă - strategii şi politici naţionale 

    1.1. Managementul situaţiilor de urgenţă - componentă a politicii de securitate naţională a 

statului român 

    1.2. Cadrul normativ specific managementului situaţiilor de urgenţă 

    1.3. Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă: structura, organisme, 

competenţe şi relaţii funcţionale 

    1.4. Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice 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 nivel 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 la 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, stabilirea măsurilor de reabilitare 

    3.5. Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă - criterii de performanţă privind structura 

organizatorică, dotare, documente operative 

    3.6. Formarea profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

    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 practic-aplicative şi de documentare 

    5.1. Exerciţii şi aplicaţii practice de simulare a situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii, 

incendii, cutremur etc. 

    Activităţile practic-aplicative se realizează prin: exerciţii şi aplicaţii practice de simulare a 

situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii, incendii, cutremur etc.; organizarea de ateliere 

de lucru, întâlniri cu specialişti, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice şi 

participare la exerciţii de alarmare publică şi de specialitate, rezolvarea, potrivit nivelului de 

competenţă deţinut, a unor situaţii specifice, reale sau ipotetice privind procesul decizional şi 

intervenţia în situaţii de urgenţă. 

    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 II-a şi a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii. 

     


