
Nr.
crt. Tipul Localitatea /

Operatorul economic Luna Tema Cine conduce

1
avertizare/alarmare/alertare SVSU-
SPSU/evacuare/adăpostire/prim-
ajutor

toate localităţile din judeţ şi toţi operatorii 
care au spsu

în perioada 02-11.2022, 
pe timpul controalelor de 
prevenire sau a evaluării 
svsu/spsu 

verificarea capacităţii de intervenţie a svsu şi spsu 
de a interveni in situaţii de urgenţă ISU prin IP si SPIRC

Municipiul  Reşiţa, Caransebeş
Oraşe Anina,  Băile Herculane, Bocşa, 
Oraviţa, Oţelu Roşu, Moldova Noua
toate cele 69 comune din judeţ
Municipiul Reşiţa / SC Messer Romania 
Gaz SRL luna octombrie Accident chimic cu implicaţii pe amplasament  pe 

timpul controlului de prevenire ISU prin IP

Oraş Oţelu Roşu / SC Linde Gaz SRL PL luna septembrie Accident chimic cu implicaţii pe amplasament, pe 
timpul controlului de prevenire ISU prin  COJ

S.C. TMK Reșița luna noiembrie Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie 
cauzate de activități tehnologice ISU prin IP

muntele Semenic luna martie
Exerciţiu de cooperare privind managementul 
unitar al unor situaţii de urgenţă generate de 
producerea unei avalanșe

localitate Oravita luna iunie

Exerciţiu de cooperare privind managementul 
unor situaţii de urgență generate de producerea 
unui seism puternic. Riscuri asociate: incendiu, 
eșecul utilităților publice, prăbușiri de construcții, 
instalații sau amenajări, etc.

4
Alte exerciţii, conform naturii şi 
frecvenţei tipurilor de risc 
manifestate

2

II. Exerciţii

1 De alarmare publică ISU CS, CLSU, prin IP 
cu ocazia controalelorpe tot parcursul anului Activitatea CLSU şi SVSU pentru limitarea şi 

înlăturarea urmărilor diferitelor  situaţii de urgenţă 

ISU prin COJ

                   Anexa nr. 3 la Planul de pregatire nr 40004 8/ 11.01.2022

Cu deţinătorii de surse potenţiale de 
risc nuclear, chimic şi biologic

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate 

I. Antrenamente de specialitate
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DN 58B, Gherteniș-Măureni luna noiembrie

Exerciţiu de cooperare privind managementul 
integrat al unei situaţii de urgență generată de 
producerea unui accident pe căile de transport 
rutiere

toate localităţile din judeţ

în perioada 02-11.2022, 
pe timpul controalelor de 
prevenire sau a evaluării 
svsu

Activitatea  personalului propriu  şi a svsu pentru 
limitarea şi înlăturarea efectelor unui incendiu. ISU prin IP 

Toate unităţile de învăţământ
tot parcursul anului, pe 
timpul controalelor de 
prevenire

Activitatea  personalului propriu  pentru limitarea 
şi înlăturarea efectelor unui incendiu.

Toţi operatorii economici controlaţi
tot parcursul anului, pe 
timpul controalelor de 
prevenire

Activitatea  personalului propriu  pentru limitarea 
şi înlăturarea efectelor unui incendiu.

Toate instituţiile publice controlate
tot parcursul anului, pe 
timpul controalelor de 
prevenire

Activitatea  personalului propriu  pentru limitarea 
şi înlăturarea efectelor unui incendiu.

Etapa pe unitate de învăţământ/club sau 
palat al copiilor până la 31.03.2022

Etapa pe localitate aprilie 

Etapa judeţeană/ interjudețeana/ națională mai-iulie

2 Cercurilor tehnico-aplicative de elevi 
„Prietenii pompierilor” Etapa județeană mai concurs cercuri elevi „Prietenii pompierilor”

Directorul unităţii de 
învățământ, comitetul 
local pentru situații de 
urgență, ISU, ISJCS

Etapa judeţeană 01.06-15.06.2022 ISU CS
Etapa interjudeţeană 01-10.07.2022 ISU CS
Etapa naţională luna august .2022 ISU, IGSU

ISU prin IP 

Directorul unităţii de 
învățământ, comitetul 
local pentru situații de 

urgență, ISU, 
Inspectoratul Judeţean 

Şcolar CS

III. Concursuri

De evacuare în caz de incendiu5

3
Profesionale, cu serviciile  

voluntare/private pentru situaţii de 
urgenţă 

concurs servicii voluntare şi private pentru situaţii 
de urgenţă

1
Cu tematică de protecție civilă „Cu 

viaţa mea apăr viaţa” concurs cercuri de elevi  ,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

2/2


	Anexa nr. 3

