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CUPRINS
I. Baza legal5

in anul 2016 planificarea, organrzarca qi desfEgurarea pregdtirii personalului din cadrul
autoritAtilor, organismelor gi structurilor cu atribufii in domeniul situa]iilor de urgen]E se executd in
conformitate cu prevederile prezentului plan, avdnd labazd, urmdtoarele acte normative:

o Legea nr. 48112004 privind protectia civila, republicatf,;
o Legea nr. 30712006 privind apdrarca impotriva incendiilor, cu modific[rile gi

completdrile ulterioare;
o Legea nr. 44612006 privind pregdtirea populaliei pentru apdrare;
o Legea educaliei na(ionale nr.ll20ll;.
o Hotdrdrea Guvemului RomAniei nr. 308/1995 privind organizarea gi func(ionarea

activitatii de pregdtire in domeniul apdrdrii civile;
o HotdrArea Guvernului Romdniei nr. 84612010 pentru aprobarea Strategiei nafionale

de management al riscului la inunda(ii pe termen mediu gi lung;
o Ordinul Ministrului Administraliei gi Internelor nr. 71212005 privind instruirea

salarialilor in domeniul situaliilor de urgen{d, modificat gi completat prin OMAInr.78612005
. Ordinul Ministrului Administra(iei qi Internelor nr. 71812005 pentru aprobarea

Criteriilor de performanji privind structura organizatorica gi dotarea serviciilor voluntare pentru
situalii de urgenfd, modificat gi completat prin OMAI nr.19512007;

o Ordinul Ministrului Administraliei gi Internelor nr. 15812007 pentru aprobarea
Criteriilor de performanf[ privind constituirea, incadrarea gi dotarea serviciilor private pentru
situalii de urgenJS;

o Ordinul Ministrului Administraliei gi Internelor nr. 16012001 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, des{Egurare gi frnalizare a activit[1ii de prevenire a
situa{iilor de urgentd prestate de serviciile voluntare gi private pentru situa}ii de urgen}d;

o Ordinul Ministrului Administrafiei gi Intemelor nr.25012010 privind organizarea gi
desfEqurarea programelor de pregdtire a specialiqtilor pentru prevenire din serviciile voluntare
pentru situafii de urgen{d;

o Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 8912013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregdtire gi desfEgurare a activitAili de prevenire a
situaJiilor de urgentd executate de Inspectoratul General pentru SituaJii de Urgenld gi structurile
subordonate;

o Ordinul comun al Ministrului Afacerilor Interne gi Ministrului Dezvoltdrii Regionale
gi Administraliei Publice nr. 991291412013 privind pregatirea in domeniul situaliilor de urgenld a
reprezentanlilor instituliilor prefectului gi a personalului cu funclii de conducere gi atribufii in
domeniul situaliilor de urgenld din administralia publicd local6, servicii descentralizate gi
deconcentrate, in perioada 2013 - 2016;

o Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situalii de LJrgenja
nr.2llllG din 06.01.2016 privind pregdtirea in domeniul situaliilor de urgen(i a reprezentanlilor
instituliilor prefectului gi a personalului cu funclii de conducere gi atribulii in domeniul situaliilor
de urgenla din administrafia public[ Iocal5, servicii descentrali zate qi deconcentrate, in anul 20 i6;

o Protocolul privind pregitirea in domeniul situaliilor de urgen{i a copiilor, elevilor gi
studenlilor din invdf[mAntul nalional preuniversitar gi superior nr. 6277019647 din 2013 incheiat
intre Ministerul Afacerilor Inteme gi Ministerul Educaliei Nalionale:

o Ordinul Prefectului Judelului Botogani nr.4ll02.O2.2016 privind aprobarea Planului
de preg[tire in domeniul situaJiilor de urgen][ pe teritoriul jude]ului Botoqani, in anul 2Ol6:

o Precizdrile Inspectorului qef al Inspectoratului pentru Situalii de Urgenld ,,Nicolae
Iorga" al Judelului Botoqani nr. 904052 din 04.02.2016 privind elaborarea documentelor de
planificare, organizare, desfdgurare qi evidenld a pregdtirii in domeniul situaliilor de urgenld in anul
2016;
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o Dispozilia primarului nr.7l 04.03.2016 privind aprobarea Planului de pregltire in
domeniul situaliilor de urgen]6 pe teritoriul comunei VACULESTI in anul 2016.

II. Obiectivele pregitirii in domeniul situa{iilor de urgenfl
Obiectivul general al pregdtirii in domeniul situaliilor de urgent[ pe teritoriul

comunei VACULESTI pentru anul 2016 il reprezintd perfec{ionarea nivelului de pregdtire qi

dezvoltarea deprinderilor practice, in vederea planificdrii, conducerii qi desfEgurdrii tuturor
activitalilor de coordonare Si realizare unitard a mdsurilor de prevenire, protecfie gi intervenlie
operativd pentru asigurarea protec{iei populaliei, bunurilor materiale, valorilor culturale gi a

factorilor de mediu in situalii de urgenf6, inclusiv refacerea-reabilitarea zonelor afectate.
Pe timpul desftgurdrii activitalilor de pregdtire in domeniul situaliilor de urgen]d se va

urmdri realizar ea urmdtoarelor obiective specifi ce :

o perfeclionarea deprinderilor manageriale ale personalului de conducere din cadrul
administratiei publice locale, conducdtorilor operatorilor economici gi instituliilor publice, in
planificarea, organrzatea. conducerea gi desfbgurarea activitdlilor de prevenire, proteclie gi

intervenfie in situalii de urgenli;
o crelterea nivelului de pregdtire qi indrumare activd. a membrilor comitetului

local/celulelor pentru situalii de urgen!5, centrului operativ, inspectorului/cadrului tehnic ai
personalului de specialitate cu atribufii in domeniul prevenirii gi stingerii incendiilor/protecJiei
civile din cadrul instituliilor publice gi operatorilor economici, pentru a acfiona cu operativitate gi

profesionalism pe linia monitorizdrii gi gestionarii tuturor situafiilor de urgen]d generate de riscurile
teritoriale;

o cre$terea nivelului de pregltire qi perfecfionarea deprinderilor practice ale
personalului serviciului voluntar pentru situalii de urgenla, in vederea desfbqurdrii activitdlilor de
preventive, protecfie gi intervenfie, specifice;

o insu$irea cunoqtintelor gi formarea deprinderilor salarialilor in vederea prevenirii gi
reducerii efectelor negative ale situaliilor de urgen{d sau ale dezastrelor la locul de muncd qi in
incinta institutiilor gi operatorilor economici;

. insu$irea de cdtre populalia neincadrat[ in muncd a semnalelor de ingtiinfare-
alarmare, precum gi a procedurilor specifice pentru protec[ia proprie, a semenilor, bunurilor
materiale, valorilor spirituale, factorilor de mediu gi animalelor in cazul producerii unor situalii de
urgenld;

. aprofundarea cunogtinlelor gi dezvoltarea aptitudinilor/abilitalilor elevilor de a se
proteja pe timpul gi dupa producerea unor situafii de urgenf[, precum gi de a acorda primul ajutor
in astfel de situatii;

o continuarea,/intensificarea acfiunilor specifice in cadrul Campaniei nalionale de
informare gi educare preventivd, intitulata ,rF.O.C. - Fldcdrile omoard copii", a Campaniei
na{ionale de informare gi educare preventivd ,,R.1.5.C. Renunld! Improvizaliile sunt
catastrofole", a Campaniei na{ionale de informare qi pregdtire a popula}iei pentru cutremur ,,Nz
tremur la cutremur" qi a Campaniei nalionale de informare gi senslbilizare ,,Vreou sd fiu
voluntgr".
IIII. organizarea pregrtirii in domeniul situafiilor de urgenfr

Pregdtirea in domeniul situaliilor de urgenfd in anul 2016 se va realiza pe niveluri de
competenfd, structuri funclionale gi pe categorii de personal, fiind structuratd astfel:

o pregatirea personalului cu funcfii de conducere gi atribulii in domeniul situafiilor de
urgen(i din administrafia publica locald;

o pregdtirea membrilor comitetului local pentru situalii de trrgentd, a personalului
centrului operativ cu activitate temporar[, a inspectorului de proteclie civil6, a cadrului tehnic cu
atribufii in domeniul ap[r[rii impotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribu{ii in
domeniile apdr[rii impotriva incendiilor gi protec]iei civile, precum gi a personalului serviciului
voluntar pentru situalii de urgen!6;

o pregatireasalarialilor;
o pregdtirea cadrelor didactice, copiilor gi elevilor;
o pregdtirea populafiei neincadratd in muncd.
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pregitirea reprezentanlilor institu{iei prefectului gi a personalului cu func{ii de

conducere qi atribuJii in domeniul situa{iilor de urgenfd din administralia publicd local[, servicii

descentrali zate qi deconcentrate, se va realiza prin cursuri otganizate la Centrul Nalional de

Perfecfionare a Pregdtirii pentru Managementul Situa]iilor de Urgen!6 - Ciolpani, la Centrul Zonal

de Pregdtire de Proteclie Civild Bacdu qi la nivelul judejului, in vederea perfecfion[rii deprinderilor

necesare privind coordonarea eficientd a ac{iunilor de interven}ie in domeniul situaliilor de urgenld

generate de riscurile specihce, av6nd labazdprevederile Ordinului comun al Ministrului Afacerilor
Interne gi Ministrului Dezvoltdrii Regionale 9i Administra{iei Publice ru.991291412013 9i Ordinul
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenli rtr.20lllGl20l6.

Pregltirea membrilor comitetului local pentru situa{ii de urgenfl, a personalului

centrului operativ, a inspectorului de proteclie civild, a cadrului tehnic cu atribulii in domeniul
apdrdrii impotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribulii in domeniul apdrarii

impotriva incendiilor qi protecliei civile, precum gi a personalului serviciului voluntar pentru

situalii de urgen!6 se realizeaz[ prin:
. programe de formare profesionald a adullilor organizate de furnizori autorizafi in

condiliile prevdztte de O.G. m. 12912000, republicatd, privind formarea profesionald a aduliilor, cu

modificdrile gi completarile ulterioare, pe baza standardelor ocupalionale elaborate qi aprobate

potrivit legii pentru ocupatiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situalii de

Urgenla;
o convocdri, instructaje, anlrenamente de specialitate, exercitrii practice Si

concursuri profesionule organizate de comitetul local pentru situalii de urgentd, de Inspectoratul
pentru Situalii de Urgenji ,,Nicolae Iorga" al Judelului Botogani sau de institufiile
publice/operatorii economici Ia care sunt constituite structurile respective.

Pregltirea salaria{ilor din institutiile publice gi operatorii economici din competen{a

teritoriald se realizeazd prin instructaje in domeniul situaliilor de urgen{d, prrn antrenamente
practice de alarmare, evacuare, addpostire Si prim ajutor, precum gi prin exercilii de intervenlie,
in funclie de factorii de risc existenJi gi de tipurile de risc la care sunt expugi. Categoriile de
instructaje, principiile, modditalile, cerintele gi condiliile organizdrii activitalii de instruire in
domeniul situaliilor de urgenld sunt stabilite prin Ordinul M.A.I. nr. 712/2005 privincl instruirea
salarialilor tn domeniul situaliilor de urgenld, modiJicat gi completat prin O.M.A.L nr. 786/2005.

Salaria(ii igi pot perfecliona cunogtinlele specifice in domeniu qi prin accesarea materialelor
bibliografice existente la nivelul Centrului jude{ean de informare gi pregitire a populaJiei in
domeniul situaliilor de urgen{E, precum gi a site-urilor n'wn,.igsu.r.rL
lr:$:.*;rii*i|!'uratcrrrer,-qnliva.ro, wrvrv.isuhoto[*$i.ro sau wrrrr.San$einnluri,Tp.

Pregitirea in uniti{ile qi institu{iile de invl{5mffnt cuprinde:
- instruireu persoanelor cufunclii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate

sd efectueze pregdtirea in domenial situaliilor de urgenld prin convocdri Si instructaje, precum gi
ptin participarea la exerci(ii Si antrenanxente practice orgarrizate de Inspectoratul pentru Situalii de
Urgen{d,,Nicolae Iorga" al Jude}ului Boto gani ;

- pregdtireo pregcolarilor Ei elevilor - prin parcurgerea temelor instructiv-educative gi
activitdlilor practic-aplicative, incluse in programele gcolare, precum gi in planurile activitdlilor
extraqcolare, in funcfie de particularitdlile de vdrstd specifice nivelurilor de invijlmdnt. Pregdtirea
se organizeazd. qi se desfrgoard conform prevederilor Protocolului nr. 62170/9647 din 2013
incheiat intre Ministerul afacerilor interne Si Ministerul educaliei nalionale.

ActivitSlile de pregitire a pregcolarilor gi elevilor se desftqoard:
' in timpul orelor de educalie civicd Si de consiliere, in cadrul disciplinelor predate, in

functie de specificul acestora qi prin programele de activitdli extrascolare in cadrul cercurilor
tehnico-aplicative de elevi ,,Cu viala mea apdr viala" qi ,,Prietenii Pompierilor;

- prin organizarca gi desfrgurarea de concursuri cu tematicd de proteclie civild Si de
prevenire a inc endiilor;

- prin efectuarea de vizite ale preScolarilor Si elevilor la subunitdlile de intervenlie ale
lnspectoratului pentru Situafii de Urgenld ,,Nicolae lorga" al Jude(ului Botogani Si la Centrul de
informare Si pregdtire in domeniul situaliilor de urgenld - $tefaneSti;
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- prin participarea la exercilii Si activitd{i practice organizate la nivelul institqiei de

inv[lamint sau organizate gi conduse de catre personalul Inspectoratului pentru Situa]ii de

Urgen{6,,Nicolae Iorga" al Judetului Botogani;
- prin accesarea materialelor specifice domeniului situa[iilor de urgenld postate pe site-

urile: ll'u'n,.igsn.r'o; UF'rv.infnrqlarcprcventiva.ro; www.isubotosani.ro sau
www.sanseinplus.ro.

Tematica orientativf,, obiectivele didactice gi modalititile de realizare a acestora sunt
prevdzute inanexa nr. I la Protocolul nr. 62170/9647/2013.

Pregltirea/instruirea popula(iei neincadrate in munci se realizeazdpinparticiparea la
exerci{ii de alarmare publicd organizate de autoritd}ile administratiei publice locale, prin exercitrii
de specialitate gi activitd{i de informare Si educalie preventivd, organizate de Inspectoratul pentru
Situafii de Urgen]d ,,Nicolae Iorga" al Jude]ului Botogani, precum qi prin intermediul mass-media
ori prin acliunile derulate de organizaliile neguvernamentale, pe baza protocoalelor fncheiate cu
inspectorcttul jude[ean pentru situalii de urgenld, potrivit specificului acestora.

IV. Planificarea pregltirii pe niveluri de competen(5, structuri func{ionale gi categorii de
personal este evidenliatd in tabelul anexa nr.1

V. Documentele de eviden(i sunt materializate in anexele 2 gi 3, astfel:

V.1 Eviden(a particip[rii la activititile de pregdtire, (anexa nr. 2);
. organizate la Centrul Na{ional de Perfeclionare a Pregdtirii pentru Managementul

Situa[iilor de Urgen]a - Ciolpani;
. organizate la Centnl Zonal de Pregdtire de Proteclie Civild Bacdu;
. organizate la Inspectoratul pentru Situafii de Urgentd ,,Nicolae Iorga" al Judefului

Botoqani.

V.2 Evidenla furnizorilor autoriza{i potrivit legii. care organizeaz5 programe de formare
profesionali in ocupalii din domeniul reglementat de I.G.S.u. (anexa nr. 3).

VI. Planificarea pregltirii in domeniul situafiilor de urgenfi prin antrenamente, exercifii,
concursuri tle specialitate este eviden{iatd in tabelul anexa nr. 4.

VIl. Temele obligatorii privind pregitirea serviciului voluntar pentru situa(ii de urgen(I
sunt pretr[zute in anexa nr. 5.

VIII. Eviden(a Ei evaluarea pregltirii
Eviden(a participdrii la pregitire qi rezultatele obtinute se line la nivelul fiec[rei structuri

care organizeaz.d pregdtirea (comitetul pentrlt situalii de urgenld, operatorii economici/in.stituliile
publice, centrttl operativ, serviciul voluntar pentru situalii de urgenld), de cdtre personalul
desemnat sd gestioneze documentafia specificd.

Evidenfa se jine nominal pentru personalul din structura proprie qi nurueric - pe structuri si
spec ialitiitri, pentru personalul din competenla nemijlocita.

Fiecare egalon care organizeazd. pregltirea prevede, prin planul de pregf,tire, termenele la
care va prirni situafiile. rapoarlele gi inform[rile privind stadiul realizdrii u.iiriialitor de pregdtire,
planificate de c[tre structurile din competenla nemijlocitd.

Situafia centraltzatoare cu participarea la pregatire a personalului propriu gi pe care il
coordoneaz[. se inainteazd numeric, pe structuri.func[ionale, citegorii de pirsonat si dimenii tte
competenlii,la Inspectoratul pentru Situafii de Urgen(i ,,Nicolae Iorga,' ut "l,rO.1riui Botogani,
co anexd la Roportul de evaluore a pregdtirii irt tlomeniul situaliilor di urgenld.

Evaluarea programelor de pregltire se realizeazd. permanent prin analiza moclultri de
organizare si des.fdsurare a activitdlilor si a rezultatelor oblinute de catre egaloanele care
organizeazb preg[tirea' respectiv comitetul/celulele gi serviciul voluntar pentru situafii de urgen{d,pe timpul inspecliilor si controalelor organizate de Inspectoratul pentru Situalii de Urlen1d
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,,Nicolae Iorga" al Judelului Botoqani sau prin participares la activitdli de intervenlie, in urma

producerii unor situatii de urgenld.\n zona de competent5.

Evaluureo pregdtirii in domeniul situaliilor de urgenj[ se realizeazd. de cdtre fiecare eqalon

in parte, sub formd de bilanl, in qedinlele comitetului/celulelor pentru situalii de urgenfd din lunile
iunie Si noiembrie.

Raportul de evaluare a pregdtirii cuprinde:
- baza legalS a desfrgurlrii activitdlii de preg[tire;
- obiectivele propuse gi modul de indeplinire a acestora;

- gradul de indeplinire a activitalilor planificate prin planul de pregdtire;
- participarea la programele de formare profesionala in ocupafiile din domeniul

reglementat de IGSU;
- organizarea gi desfEgurarea antrenamentelor de specialitate gi a exerciliilor;
- calificativele ob{inute gi mdsura in care s-a asigurat dezvoltarea competenfelor

profesionale ale personalului ;

- organizarea gi nivelul de inzestrare al serviciului voluntar pentru situalii de urgenj6;
- gradul de asigurare abazei materiale gi documentare;
- neajunsuri constatate gi greutdli intdmpinate;
- concluzii gi propuneri pentru imbunatalirea/eficientizareaactivitAili.

Raportul de evaluare va avea ca anex[ Situatria centralizatoare cu participarea la pregdtire a
personalului propriu Si pe care il coordoneazd.

Un exemplar al raportului de evaluare a pregdtirii in domeniul situaliilor de urgen{6 va fi
inaintat la Inspectoratul pentru Situalii de Urgen!6 ,,Nicolae lorga" al Judelului Botogani, pAni la
data de 30 iunie - penlru activitd{ile desJdsurate in primele Sase luni ale anului, respectiv pdndla
data de 30 noiembrie - pentru activitdlile des/dsurate fn anul 2016.

IX. ASIGURAREA LOGISTICA $I FINANCIARA
Resursele bugetare necesare pentru des,fEqurarea pregdtirii in domeniul situaliilor de urgenjd

se asigurS de cdtre consiliul local, operatorii economici gi instituliile publice, pentru structurile
proprii, precum gi din fonduri derulate prin organizalii neguvernamentale, conform prevederilor
legale.

ANEXE.,
Anexa nr.l - Planificarea pregdtirii pe niveluri de competenfd, structuri func]ionale gi

categorii de personal -3 file, nesecret;
Anexa nr. 2 - Evidenla participlrii la activitalile de pregdtire - 1 fia, nesecret;
Anexa nr.3 - Evidenfa furnizorilor autorizali potrivit legii, care organizeazd programe de

formare profesional6 in ocupalii din domeniul I.G.S.U. - I f,rl[, nesecret;
Anexa nr, 4 - Planificarea pregdtirii in domeniul situa{iilor de urgen{a prin aplica}ii, exercilii

gi concursuri de specialitate - 3 file, nesecret;
Anexa nr. 5 - Temele obiigatorii privind pregitirea serviciului voluntar pentru situaJii de

trrgen([ -2 frle. nesecrel.
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