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I. Baza legală
În anul 2008, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul
autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în
conformitate cu prevederile prezentului plan, având la bază următoarele acte normative:

Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr.446/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi
completările ulterioare;

Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr.308/1995 privind organizarea şi funcţionarea
activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;

Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.712/2005 privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI
nr.786/2005;

Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.718/2005 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă;

Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.1474/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă;

Ordinul Inspectorului General nr.629/I.G./13.12.2006 privind organizarea şi desfăşurarea
pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2008.

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
Obiectivul fundamental îl constituie realizarea capacităţii de răspuns, necesară şi adecvată
pentru asigurarea prevenirii populaţiei în cazul producerii atacurilor executate de un eventual agresor
terestru, aerian sau maritim, precum şi în cazul iminenţei producerii unor dezastre naturale sau
tehnologice, să asigure protecţie populaţiei în caz de dezastre şi/sau conflict armat, să participe la
planificarea, pregătirea, organizarea şi conducerea eficientă a acţiunilor de intervenţie pentru
înlăturarea efectelor acestora.
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv fundamental se urmăreşte realizarea următoarelor
obiective:
- identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi
tehnologice existente pe raza judeţului ;
- 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;
- organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie optime a serviciilor
pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
- înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice locale despre evoluţia spre dezastru a
factorilor de risc natural sau tehnologic, cât şi în cazul apariţiei pericolului iminent al acţiunilor
militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii acestora, precum şi alarmarea populaţiei în situaţiile
de urgenţă;
- protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a mediului
împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
- realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare pirotehnică,
asistenţă sanitară şi decontaminare;

- pregătirea pentru protecţie civilă a personalului de conducere din administraţia publică centrală şi
locală, a unităţilor şi formaţiunilor, a salariaţilor, elevilor, studenţilor şi a populaţiei neîncadrate în
muncă;
- planificarea, organizarea şi pregătirea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor
dezastrelor şi/sau acţiunilor militare.
Măsurile organizatorice şi pregătirea au un caracter permanent şi se intensifică la instituirea
stărilor excepţionale şi la declararea mobilizării sau pe timp de război.
Răspunderea pentru buna desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
revine COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, care ia toate măsurile
necesare în acest sens.

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
Scopul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă - cunoaşterea şi însuşirea modului de
acţiune în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor şi bunurilor materiale, precum şi a limitării şi
înlăturării urmărilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
Pregătirea este structurată în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de responsabilitate
astfel:
- pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în
managementul situaţiilor de urgenţă ;
- pregătirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ, a personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile ;
- pregătirea salariaţilor şi populaţiei neîncadrate în muncă ;
- pregătirea elevilor (şcolari şi preşcolari).
III.A. Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu
atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă
Personalul de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în managementul
situaţiilor de urgenţă, execută pregătirea pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de organizare
şi conducere a aplicării măsurilor de protecţie prevăzute în documentele operative, în mod deosebit în
situaţii de dezastre, precum şi pentru închegarea acţiunilor tuturor foţelor care intervin în astfel de
situaţii.
Pregătirea se va executa prin următoarele forme:
- cursuri de pregătire care se desfăşoară cu o durată de 5 zile, cu scoaterea din producţie,
odată la 2-4 ani, la Centrul Zonal de Pregătire Bacău, conform planificării.
- 1 instructaj de pregătire, cu durata de 4 ore organizat şi condus de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “G-ral Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi, la care participă preşedintele
comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul localităţii);
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiile planificate, în vederea rezolvării situaţiilor şi
sarcinilor trasate de organizatorii şi conducătorii acestor activităţi sau ca invitaţi;
III.B. Pregătirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
centrului operativ cu activitate temporară, a inspectorului şi personalului de specialitate
cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, precum şi a personalului care încadrează
serviciul de urgenţă voluntar
Execută pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor din
domeniul situaţiilor de urgenţă privind realizarea capacităţii operative, pregătirea şi conducerea

acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, cât şi pentru
dezvoltarea pregătirii metodice privind organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire a populaţiei,
salariaţilor, elevilor, serviciului de urgenţă şi a tuturor forţelor care intervin în situaţii de dezastre .
Pregătirea se va executa prin următoarele forme:
- cursuri de pregătire;
- convocări de pregătire;
- antrenamente de specialitate;
- instructaje de pregătire;
- concursuri de specialitate;
- activităţi practic demonstrative;
- exerciţii şi aplicaţii;
- studiu individual.
În cazul participării la cursurile de pregătire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “G-ral
Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi după primirea planificărilor de la Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă, va transmite fiecări persoane, în timp oportun, informaţii privind perioada de
desfăşurare a cursului, precum şi alte date necesare participării la aceste activităţi.
Exerciţiile se vor desfăşura punându-se accent pe protecţia şi intervenţia pe tipuri de risc.
Studiu individual se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii, mai puţin
pentru pregătirea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă care va cuprinde şi temele
obligatorii elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” G-ral Ieremia Grigorescu ” al
judeţului Galaţi prin Inspecţia de prevenire.
III.C. Pregătirea salariaţilor şi populaţiei neîncadrate în muncă
Execută pregătirea pentru cunoaşterea prevederilor legale, a obligaţiilor ce le revin pentru
realizarea măsurilor de protecţie civilă, cunoaşterea semnalelor de înştiinţare şi a modului de
comportare la introducerea lor. Se va pune accent pe folosirea mijloacelor de protecţie individuală,
cunoaşterea punctelor de adăpostire existente, a modului de amenajare a adăposturilor familiale, a
modului de comportare pe timpul ocupării lor, de acordare a primului ajutor sanitar şi autoajutorul în
diverse situaţii şi cunoaşterea regulilor de comportare la dezastre.
Pregătirea salariaţilor din cadrul instituţiilor publice şi operatorilor 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 Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.712/2005, modificat şi completat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.786/2005.
Toţi conducătorii instituţiilor publice şi operatorilor economici vor executa, cu întreg
personalul, un antrenament anual, cu durata de 30 minute – 1 oră, în funcţie de riscurile la care sunt
expuşi. Antrenamentele pot fi de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor şi alte teme
stabilite de conducătorii instituţiilor publice şi operatorilor economici.
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 nonguvernamentale, potrivit specificului acestora.
Societăţile de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă sunt obligate să asigure prezentarea în
emisiunile, respectiv în ştirile şi reportajele acestora, a riscurilor potenţiale, a măsurilor preventive şi a
modului de acţiune şi comportare a populaţiei pe timpul situaţiilor de urgenţă.

III.D. Pregătirea elevilor
Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
- instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în
domeniu;
- pregătirea preşcolarilor şi elevilor - se organizează şi se desfăşoară conform protocolului
încheiat între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul Şcolar.
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de specialitate şi
prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, în funcţie
de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ.
Tematica orientativă, fondul de timp şi obiectivele de realizare a pregătirii sunt prevăzute în
Protocolul încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Comunităţile de elevi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice
organizate şi conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”G-ral Ieremia Grigorescu” al
judeţului Galaţi.
Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma cursul normal al predării
cunoştinţelor de la simplu la complex, de la particular la general, iar tematica va fi cuprinsă în mod
obligatoriu în programele de învăţământ sau în cadrul orelor de dirigenţie.

IV. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă prin inspectorul de protecţie civilă.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl
coordonează se înaintează numeric, semestrial, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”G-ral
Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi pe categorii de personal şi domenii de competenţă.
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează
pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetelor
pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale; calificativele obţinute şi
măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale; organizarea şi nivelul de înzestrare
ale serviciilor de urgenţă; gradul de asigurare a bazei materiale; neajunsuri constatate şi greutăţi
întâmpinate; concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Neexecutarea activităţilor de pregătire se constată de personalul specializat din cadrul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “G-ral
Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi şi se sancţionează conform prevederilor legale.

V. Asigurarea logistică şi financiară
Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire se asigură, în
conformitate cu prevederile legale, din bugetul local.

