Anexa nr. 1 la Planul de pregătire in domeniul situațiilor de urgență
TEMELE ORIENTATIVE DE PREGĂTIRE
A SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
I. Scopul pregătirii:
- însuşirea temeinică de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a
prevederilor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi
protecţie civilă;
- perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a echipelor de intervenţie şi a celor
specializate pe tipuri de riscuri privind regulile si măsurile de prevenire, cunoaşterea
permanentă a riscurilor din localităţile şi operatorii economici în care îşi desfăşoară
activitatea;
- asigurarea cunoaşterii şi întreţinerii în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie
şi a accesoriilor, perfecţionarea membrilor serviciului în mânuirea acestora.
II. Organizarea pregătirii
II.1 Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Convocare de pregătire semestrială (2-4 ore), organizată de către ISUJ Satu Mare;
Instructaj de pregătire semestrial (2-4 ore), organizat de către preşedinţii comitetelor
pentru situaţii de urgenţă
II.2 Personalul component al serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă
Şedinţă teoretic aplicativă (2-3 ore), lunar la municipii, oraşe şi comune, organizată de
către şeful serviciului în a doua duminică a fiecărei luni;
Şedinţă practic – demonstrativă (1-2 ore), lunar la municipii, oraşe şi comune, organizată
de către şeful serviciului în a doua duminică a fiecărei luni;
Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmită de şeful
serviciului şi aprobată de primar.
III. Desfăşurarea pregătirii
În baza prevederilor legale, instruirea membrilor serviciului se asigură de către şeful
acestuia prin expuneri, informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii. Se va
urmări ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor executa în
condiţii cât mai apropiate de realitate.
IV. Asigurarea materială
Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului de instruire, acesta va fi
executat în sala de şedinţă a Consiliului Local, iar exerciţiile şi aplicaţiile la remiza serviciului.
Înaintea şedinţelor de pregătire tactică, şeful serviciului va întocmi planurile conspect ale
temelor de prezentat în luna respectivă.
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Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare
pentru situaţii de urgenţă
LUNA IANUARIE :10.01.2021
✓
Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor.
✓
Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.
LUNA FEBRUARIE :14.02.2021
✓
Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
✓
Propagarea incendiilor.
LUNA MARTIE :14.03.2021
✓
Cauze de incendiu.
✓
Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
LUNA APRILIE :11.04.2021
✓
Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
✓
Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale.
LUNA MAI:09.05.2021
✓
Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
✓
Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli
de comportare.
LUNA IUNIE :13.06.2021
✓
Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli
aglomerate, structuri de primire turistică.
✓
Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier.
LUNA IULIE :11.07.2021
✓
Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
✓
Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de
igienizare.
LUNA AUGUST: 08.08.2021
✓
Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor
cu GPL.
✓
Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de
gaze şi de încălzire.
LUNA SEPTEMBRIE 12.09.2021
✓
Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
✓
Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
LUNA OCTOMBRIE 10.10.2021
✓
Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural.
✓
Prevenirea incendiilor în apartamente.
LUNA NOIEMBRIE 14.11.2021
✓
Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
✓
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor
de urgenţă.
LUNA DECEMBRIE 12.12.2021
✓
Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
✓
Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă.

V1. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
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Şedinţe teoretic-aplicative si practic-demonstrative:

Trimestrul I
LUNA IANUARIE:10.01.2021
1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.1 - Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.1 . Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.

LUNA FEBRUARIE:14.02.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii

LUNA MARTIE :14.03.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.3. . Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi
viteză“ (prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită
a probei, verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB).

Trimestrul II
LUNA APRILIE : 11.04.2021
1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.4. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de
muniţie rămasă neexplodată.

LUNA MAI :09.05.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa.
Tema nr.5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier.
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul
forestier

LUNA IUNIE 13.06.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare
a cerealelor păioase.
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de
cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea.

Trimestrul III
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LUNA IULIE 11.07.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi
din spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor
blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea
răniţilor
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.7. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub
dărâmături şi din spaţii înguste.

LUNA AUGUST 08.08.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.8. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă:
✓ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi
completările ulterioare.
✓ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
✓ H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor.
✓ O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
✓ O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005
pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă”.
✓ H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de urgenţă voluntare.
✓ O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.8 Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi
echipamentului

LUNA SEPTEMBRIE 12.09.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.9. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă:
✓ O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
✓ O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente.
✓ O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la obiective de cult.
✓ O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agreement.
✓ O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
✓ O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
✓ O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.
✓ O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi
resturi vegetale.
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✓ O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber.
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.9.Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de
învăţământ.

Trimestrul IV
LUNA OCTOMBRIE 10.10.2021
1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.10 Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform
O.M.A.I. nr. 160/2007.
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.10 Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie
cetăţenească.

LUNA NOIEMBRIE 14.11.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.11 Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.11 Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii
produse la gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje.
Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp
de iarnă, vânt puternic etc.).

LUNA DECEMBRIE 12.12.2021

1.Sedinta teoretica –aplicativa
Tema nr.12 Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor
2.Sedinta practic demostrativa
Tema nr.12 Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune
joasă);
14.Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă).

Intocmit,
Șef SVSU,
Fazica Maria-Angelica

PRIMAR,
IONICI Florin-Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL UAT,
HONCA Cristina-Mariana
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