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I. Baza legală
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
- pregătirea personalului de conducere a SC. GA-PRO-CO CHEMICALS.
- pregătirea membrilor C.U., a echipelor de interventie şi personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei
civile, din cadrul SC. GA-PRO-CO CHEMICALS
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii
de personal
V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii,
concursuri de specialitate
VI. Temele obligatorii privind pregătirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
VII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
IX. Asigurarea logistică şi financiară .
BAZA LEGALĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se organizează şi se desfăşoară pe baza Legii
protecţiei civile nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.
212/2006, Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinului 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, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
1474/2006 pentru aprobarea „Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă”, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
718/2005 pentru aprobarea „Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. şi Ordinului Inspectorului General nr. 629/13.12.2006.
II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Obiectivul fundamental al pregătirii îl constituie formarea, perfecţionarea şi specializarea
personalului cu atribuţii în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, operaţionalizarea şi
creşterea capacităţii de intervenţie a serviciului privat pentru situatii de urgenta în vederea
îndeplinirii obligatiilor ce le revin.
Obiective specifice:
1. Cunoaşterea de către personalul angajat cu atribuţii de conducere si de executie în domeniul
gestionării situaţiilor de urgenţă a situaţiilor ce pot să apară în zona de responsabilitate,

modalităţilor de evaluare şi de aplicare corectă a unor măsuri de prevenire şi diminuare a
riscurilor;
2. Implementarea unor modalităţi de colaborare şi cooperare cu fortele de interventie ale ISU
Neamt;
3. Conştientizarea şi motivarea, asigurarii unei dotări cu tehnică şi materiale conform
necesităţilor generate de riscurile evaluate in societatea noastra,
4. Însuşirea modului de acţiune pentru executarea evacuării personalului angajat si a bunurilor
materiale in situatii de urgenta,
5. Însuşirea procedurilor de intervenţie specifice fenomenului lipsa de apa, ger si vint puternic;
6. Aplicarea măsurilor de prevenire şi limitare cresterii riscurilor de incendiu in obiectiv;
7. Sporirea operativităţii în înştiinţare, alarmare, intervenţie şi cooperare a echipei de
interventie – POMPIERII8. Însuşirea procedurilor de intervenţie la incendii ,
9. Însuşirea măsurilor de prevenire,
10. Însuşirea modului de acţiune şi a măsurilor de protecţie în caz de accident chimic la S.C.
GA-PRO-CO CHEMICALS S.A de către salariaţi şi echipele de interventie
III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Documentele pentru desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.





Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011;
Dispoziţia preşedintelui C.U. privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
Planul de urgenţă interna;
Documentele convocărilor, instructajelor, exerciţiilor şi ale altor activităţi de pregătire
desfăşurate;
Pregătirea pe categorii de personal
a. Pregătirea personalului de conducere din cadrul societatii
b. Pregatirea personalului executant
Personalul din structurile de conducere îşi va perfecţiona pregătirea pentru
organizarea şi conducerea activităţilor subordonatilor, privind creşterea capacităţii de răspuns în
situaţii de urgenţă, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în caz de dezastre, incendii şi
pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor produse de situatiile de urgenta in obiectiv şi pentru a fi în
măsură să organizeze şi să conducă procesul de pregătire a subordonatilor implicati in actiuni de
interventie .
Pregătirea se executa prin cursuri, convocări, instructaje, exercitii şi antrenamente de
specialitate.
Pregătirea membrilor serviciului privat pentru situatii de urgenţă
Şeful serviciului şi specialiştii pentru prevenire din componenta C.U. si conducatorii
sectiilor, instalatiilor si compartimentelor auxiliare, îşi vor perfecţiona pregătirea pentru aplicarea
măsurilor specifice de prevenire şi întocmirea documentelor de conducere a acţiunilor de intervenţie.
Acestia îşi vor dezvolta cunoştinţele de specialitate şi forma deprinderi metodice pentru a fi
în măsură să organizeze şi desfăşoare cu competenţă, pregătirea formaţiunilor, folosind cu eficienţă
baza materială existentă, precum şi pentru conducerea formaţiunilor pe timpul intervenţiei.
Formaţiunile de intervenţie, indiferent de specialitate, îşi vor însuşi cunoştinţele prevăzute în
programul de pregătire privind protecţia împotriva incendiilor, şi a dezastrelor, regulile de
comportare în situaţii de urgenţă, noţiunile de prim-ajutor şi autoajutor sanitar, aparatura şi tehnica
din dotare şi modul de întrebuinţare a acesteia, metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi
înlăturare a urmărilor dezastrelor sau a altor situatii de urgenta.
Pregătirea de specialitate sa va executa prin instructaje cursuri, şedinţe teoretic-aplicative,
practic-demonstrative şi prin participarea la exerciţii şi aplicaţii.
c. Pregătirea salariaţilor
Salariaţii din cadrul obiectivului nostru realizează pregătirea prin instructaje şi antrenamente
de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor etc., 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 administraţiei şi internelor nr. 712/2005,
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modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005.si prin
regulamentele interne stabilite de conducerea societatii
VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA IN DOMENIUL SITUATIILOR
DE URGENTA.
I. ŞEFII DE SECTII SI COMPARTIMENTE
1. Actele normative care reglementează activitatea in domeniul situaţiilor de urgenţă.
2. Conţinutul şi modul de elaborare a documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a
activităţii Serviciilor privat pentru Situaţiile de Urgenţă, privind intervenţiile în situaţii de
urgenţă.
3. Conţinutul şi modul de punere în aplicare a Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor,
intervenţie, cooperare şi evacuare
4. Cunoaşterea surselor şi zonelor de risc de la nivelul societatii şi zonelor învecinate.
5. Proceduri de intervenţie pentru tipurile de riscuri ce se pot produce în zona de competenţă.
6. Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi in caz de
nevoie
II. SPECIALIŞTII PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE
1. Metodologia organizării, desfăşurării şi finalizării controlului de prevenire a incendiilor.
2. Metodologia întocmirii planurilor de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile
identificate în sectorul de competenţă.
3. Proceduri specifice de acţiune în prevenirea tipurilor de riscuri.
4. Caracteristicile factorilor de risc ce pot afecta instalatiile şi măsurile de prevenire pentru
diminuare a efectelor negative ale acestora.
5. Reguli de comportare a salariatilor, înainte, pe timpul şi după producerea dezastrului.
6. Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la dezastre
7. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă.
8. Dotare, întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă
9. Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii de dezastre.
III. PERSONALUL FORMAŢIILOR DE INTERVENŢIE
A. PREGĂTIRE TEORETIC – APLICATIVĂ (pentru toate specialităţile).
a. Cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea de protecţie civilă şi apărare împotriva
dezastrelor.
b. Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.P.S.U.
c. Dezastre; definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi de protecţie individuală şi
colectivă
d. Sursele şi zonele de risc la nivelul societatii şi zonelor învecinate.
e. Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi.
f. Aspecte privind psihologia în caz de dezastre.
g. Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei şi bunurilor
materiale. Semnalele de alarmă. Reguli de comportare pe timpul alarmei.
h. Reguli de comportare în caz de incendiu.
 Formaţii de cercetare – observare
1. Cunoaşterea şi folosirea tehnicii şi aparaturii din dotare.
2. Organizarea, dotarea şi misiunile echipei de cercetare. Metode şi procedee de cercetare.
 Formaţii transmisiuni – alarmare
o Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinţării salariaţilor în situaţii speciale şi în
caz de dezastre.
o Mijloacele de alarmare şi înştiinţare. Clasificare, destinaţie, descriere, exploatare.
 Formaţii protecţie – adăpostire
1. Dotare întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă. Modul de
comportare a personalului pe timpul adăpostirii.
2. Acţiunea echipei de adăpostire la alarmă la dezastre şi încetarea alarmei.
 Formaţii evacuare, deblocare – salvare
1. Cunoaşterea şi folosirea echipamentului, tehnicii şi aparaturii din dotare.
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2. Acţiunea pentru căutarea şi scoaterea (salvarea) oamenilor surprinşi sub dărâmături sau la
etajele superioare ale clădirilor avariate.
 Formaţii energetice
1. Cunoaşterea şi folosirea echipamentului, tehnicii şi aparaturii din dotare.
 Formaţii sanitare
1. Cunoaşterea şi folosirea tehnicii şi aparaturii din dotare.
2. Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre.
3. Boli infecţioase şi boli parazitare ce pot apare ca urmare a producerii dezastrelor.
4. Epidemii şi epizootii.
 Echipaje (grupe) de intervenţie pentru stingerea incendiilor
1. Cunoaşterea tehnicii şi mijloacelor de intervenţie din dotare.
2. Caracteristicile şi principiile de bază ale intervenţiilor pentru stingerea incendiilor.
3. Substanţe de stingere ale incendiilor.
4. Procedee pentru întreruperea procesului de ardere.
5. Instalaţii de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, bazine si rezervoare de
acumulare, hidranţi interiori şi exteriori.
6. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor.
7. Stingerea incendiilor în condiţii deosebite (lipsă de apă, ger, vânt puternic, pe timp de
noapte)
 Formaţii suport logistic
1. Logistica protecţiei civile în situaţiile de criză.
2. Transportul şi cazarea sinistraţilor în caz de urgenţă. organizarea şi funcţionarea taberei de
sinistraţi.

1.
2.
3.
4.
5.

B. PREGĂTIRE PRACTIC – DEMONSTRATIVĂ
 Toate specialităţile.
Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală şi mijloacelor improvizate.
Organizarea şi ducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor
provocate de dezastre.
Principii de bază şi acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecţie în acordarea primului
ajutor
Măsuri de protecţie pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din dotare.
Pregătire fizică generală şi specifică pentru echipa de interventie – pompieri.
- Alergarea în teren variat şi deplasare rapidă pe distanţă de 2 km.
- Trecerea pistei din poligonul de pregătire,
- Tracţiuni in braţe la bara fixa si urcarea prin răsturnare.
- Căţărare pe frânghie.
- Escaladări (treceri de obstacole).
- Săritura in lungime, in înălţime, cu si fără sprijin.
- Deplasări (treceri) pe suprafeţe de sprijin reduse.
- Exerciţii de gimnastica – pentru muşchii braţelor si picioarelor.

 Formaţii de cercetare – observare
1. Echipa de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată
radioactiv, chimic sau biologic.
 Formaţii transmisiuni, telefonie, depanare,
1. Acţiunea echipei de transmisiuni alarmare pentru refacerea avariilor la instalaţiile telefonice
şi sistemul de alarmare.
2. Mijloacele de alarmare şi înştiinţare: verificare şi întreţinere.(sirene, telefoane, interfoane,
statii de emisie-receptie, etc)
3. Formaţii protecţie – adăpostire
1. Dotare, întreţinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă.
2. Condiţii şi criterii de amenajare a adăposturilor în subsolul construcţiilor
 Formaţii evacuare, deblocare – salvare
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1. Acţiunea pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor (plafoanelor) unei clădiri care
ameninţă cu prăbuşirea.
2. Tehnica salvării persoanelor surprinse la etajele superioare ale clădirilor.
 Formaţii energetice din instalaţii.
1. Metode, procedee şi măsuri de intervenţie în caz de avarii la reţelele electrice de la sistemele
de apă, gaze,canal, telecomunicaţii. termoficare.
2. Măsuri de securitate pe timpul lucrului.
 Formaţii sanitare
1. Reguli de folosire a trusei de resuscitare cu oxigen.
2. Primul ajutor şi ajutorul sanitar.
3. Scoaterea, ridicarea şi transportul accidentaţilor.
 Echipaje (grupe) de intervenţie pentru stingerea incendiilor
1. Stingătoare: principii şi parametrii de funcţionare, mod de utilizare, întreţinere şi verificare.
2. Organizarea grupelor la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.
3. Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
4. Tehnica executării îndatoririlor de către servanţi, la incendiu
5. Tehnica securităţii servanţilor pe timpul desfăşurării acţiunii de intervenţie.
6. Operaţiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei.
7. Tehnica alimentarii cu apă a autospecialelor pe timpul intervenţiilor pentru stingerea
incendiilor.
8. Stingerea incendiilor la clădiri, instalatii, utilaje si alte locuri din obiectiv
 Formaţii suport logistic
1. Transportul şi cazarea accidentatilor în caz de urgenţă. organizarea şi funcţionarea taberei de
adapostire.
PARTICIPAREA LA UN EXERCIŢIU DE INTERVENŢIE
Pe timpul exerciţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă desfăşurate în zona de competenţă
sau controalelor.
LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecţia civilă
Emitent
: PARLAMENTUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care
este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se
amenajează puncte de comandă
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 21 iunie 2005
HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 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
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 iulie 2005
ORDIN nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 31 mai 2005
ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005
ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenta
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005
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Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
Ordinul 108/2001 pentru aprobarea DG-PSI-004;
Ordinul 87/2001 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea şi
controlul riscurilor de incendiu
VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
În vederea urmăririi realizării ritmice a prevederilor Planului anual de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă, evidenţa şi rezultatele obţinute se vor ţine pe forme de pregătire de
către fiecare sectie si sector de activitate din obiectiv la care s-a organizat pregătirea.
 Operatorii economici vor tine evidenţa nominală a personalului celulei de urgenţă şi
şefului serviciului de urgenţă şi evidenţa numerică, la toate categoriile de pregătire, a
personalului serviciului de urgenţă şi a salariaţilor care participă la pregătire.
 şefii serviciilor de urgenţă – evidenţa nominală a personalului din subordine, pe şedinţe
de pregătire.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl
coordonează se înaintează, numeric şi procentual, semestrial, eşalonului superior, în primele
5 zile ale lunilor iulie şi decembrie .
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 celulei de urgenţă.
Controlul asupra modului de realizare a Planului anual de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă se execută prin participarea persoanelor de conducere de la eşalonul
superior la aplicaţii, exerciţii, antrenamente şi aprecierea cu calificativ, prin comisii de
control, precum şi prin autoapreciere pe bază de bilanţ şi consemnarea scrisa in informarile
semestriale cu aprecierii că „Structurile pentru situaţii de urgenţă ale sectiilor sunt pregătite
să ducă acţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru limitarea
Neîndeplinirea prevederilor Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se
constată de către ofiţerii şi subofiţerii din Inspecţia de prevenire a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al Judeţului NEAMŢ şi se sancţionează conform legilor
în vigoare.
IX. ASIGURAREA LOGISTICA ŞI FINANCIARĂ
Baza materială necesară desfăşurării activităţilor de pregătire se va asigura punându-se
accent pe: întreţinerea şi completarea materialelor de protecţie individuală, sanitare şi altele;
asigurarea regulamentelor, instrucţiunilor de lucru si de securitate, publicatii si reviste de
specialitate, amenajarea de poligoane de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor;
asigurarea filmelor cu materiale de pregătire şi a aparatelor necesare proiecţiei acestora.
Fondurile băneşti pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se asigură, potrivit
prevederilor Legii protecţiei civile nr. 481/2004, cap. VIII, Legea 307/ 2006, Ordinul
712/2005, de către operatorii economici din bugetele proprii.

Sef serviciu
Mihai Neculai
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Anexe:

◊

Nr. 1 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi

categorii de personal – 4 file
◊

Nr. 2 - Planificarea convocărilor şi instructajelor de pregătire cu personalul structurilor

pentru situaţii de urgenţă, organizate şi conduse de I.S.U.J., în anul 2007 – 1 file
◊

Nr. 3 - Evidenţa participării la activităţi de pregătire – 2 file

◊

Nr. 4 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii,

concursuri de specialitate – 2 file
◊

Nr. 5 - Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor

private pentru situaţii de urgenţă. – 3 file
◊

Nr. 6 - Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii preşcolarilor şi

elevilor – 4 file

7

