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Programul
de pregatire profesionala anuala si lunata pe teme si exercitii
pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

URECHENI
2013

I. SCOPUL PREGA.TIRII

-

Insusirca prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de
prevenire de catre membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
Perfectionarea continua a pregatirii de specialitate a membrilor Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta privind regulile, masurile de prevenire
pre cum ~i pentru cunoasterea permanenta a riscurilor potentiale din sectorul
de competenta in care I~i desfasoara activitatea.
Cunoasterea ~i mentinerea in perfecta stare de functionare a tehnicii de
lupta si accesoriilor, pre cum si perfectionarea indemanarii In manuirea
acestora de catre membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

II. ORGANIZAREA PREGA.TIRII
Pregatirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se
efectueaza TRIMESTRIAL pe durata a 6 ore pentru membrii voluntari,
diferentiat cele 6 ore se vor constitui drept teme comune.
Sedintele de pregatire se vor desfasura conform planificarii trimestriale,
intocmita de seful Serviciului si aprobata de primar.
III. DESFA.SURAREA PREGA.TIRII
In conformitate cu prevederile actelor normative In vigoare, instruirea
serviciului se asigura de catre sefii acestora prin expuneri, informari, dezbateri,
exercitii practice, antrenamente si aplicatii,
Se va urmarii astfel ca majoritatea temelor de pregatire sa aiba un caracter
practic §i se vor executa In conditii cat mai apropiate de realitate.
IV. ASIGURAREA MATERIALA.
Pentru buna desfasurare a procesului de pregatire, acesta va fi executat In
sala de sedinte a Consiliului Local.
Personalul serviciului voluntare se antreneaza:
- In poligonul de antrenament propriu, dotat cu aparate, utilaje, aparatura si
echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta, inc1usiv pentru
concursurile profesionale;
- In poligonul de antrenament al serviciului profesionist pentru situatii de
urgenta sau al serviciilor private, In baza unor protocoale.
Inaintea sedintelor de pregatire tactica, seful serviciului va intocmi
planurile conspecte ale temelor de prezentat In luna respectiva.

TEMELE OBLIGATORII
PRIVIND PREGATIREA

SERVICllLOR

PUBLICE VOLUNTARE

MARTIE
Sedinta teoretic - aplicativa

Sedinta practic - demonstrativa

TEMA NR. 1 (30 min.) - Caracteristicile
~i
principiile
de baza ale interventiilor
pentru
stingerea incendiilor.
TEMA NR. 2 (30 min.) - Reguli de comportare In
cazul descoperirii munitiilor ramase neexplodate.
TEMA NR. 3 (30 min.) - Mijloacele de alarmare ~i
instiintare.
Clasificare,
destinatie,
descriere,
exploatare.
TEMA NR. 4 (30 min.) - Cunoasterea si folosirea
mijloacelor de acordare a primului ajutor in caz de
fracturi, arsuri si electrocutare.
TEMA NR. 5 (30 min.) - Sub stante de stingere a
incendiilor.
Procedee
pentru
intreruperea
procesului de ardere.
TEMA NR. 6 (30 min.) - Stingerea incendiilor in
conditii deosebite (Iipsa apa, vant putemic ~i ger).

TEMA NR. 1 ( 1 ora ) - Executarea
unei aplicatii de stingere a incendiului la
o locuinta.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Mij loacele de
alarmare
si instiintare:
verificare
~i
intretinere.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Antrenament
in executarea
pro be lor profesionale
(escaladari,
traversarea
barnei
de
echilibru).

IUNIE
Sedinta teoretic - aplicativa

-

Sedinta practic - demonstrativa

TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Cunoasterea surselor
si zonelor de rise de la nivelul localitatii si zonelor
invecinate.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Masuri de prevenire a
incendiilor la fondul forestier ( unitate primara de
prelucrare a lemnului ).
TEMA NR. 3 (30 min.) - Reguli de comportare
a populatiei inainte, pe timpul ~i dupa producerea
dezastrului.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Boli infectioase ~i boli
parazitare ce pot apare ca urmare a producerii
dezastrelor.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Reguli si masuri p.s.i.
Focul deschis si fumatul.
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - Instalatii de
alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor,
rezervoare de acumulare, hidranti interiori si
exteriori.
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TEMA NR. 1 ( 1 ora) - Invatarea ~i
antrenament
in executarea
probelor
profesionale
ale concursurilor
SVSU
(pista cu obstacole pe 100 m, stafeta
4xl00
metri
si
dispozitivul
de
interventie ).
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Conditii ~i
criterii de amenajare a adaposturilor in
subsolul constructiilor,
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Scoaterea,
ridicarea si transportul accidentatilor.

AUGUST
Sedinta teoretic - aplicativa
TEMA NR. 1 ( 1 ora) - Principii, reguli ~i nonne
privind
organizarea
instiintarii
populatiei
~i
salariatilor In situatii speciale si 'in caz de dezastre.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Dotare intretinere si
reguli de folosire a adaposturilor de protectie civila.
Modul de comportare a personalului pe timpul
adapostirii.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Reguli ~i masuri de
p.s.i. specifice punctelor de distributie a buteliilor
cu GPL.
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Prevenirea incendiilor
la unitati sanitare ~i de ingrijire.
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Organizarea SVSU.
Misiunile si compunerea SVSU.

Sedinta practic - demonstrativa
TEMA NR. 1 ( 1 ora ) - Tehnica
alimentarii cu apa a autospecialelor pe
timpul interventiilor
pentru stingerea
incendiilor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Tehnica
securitatii
servantilor
pe
timpul
desfasurarii actiunilor de interventie.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Executarea
unei aplicatii simple de stingere a
incendiilor
la
sectoarele
agrozootehnice, depozite de furaje, depozite
de cereale (SVSU de la municipii ~i
orase la 0 unitate de cult, SVSU din
zona de munte vor executa aplicatia de
stingere la un obiectiv de prelucrare
primara a lemnului).

OCTOMBRIE
Sedinta practic - demonstrativa

Sedinta teoretic - aplicativa

TEMA NR. 1 ( 1 ora ) - Principii de
TEMA NR. 1 ( 1 ora ) - Mij loace de protectie
colectiva,

TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli si masuri de
p.s.i. ill sezonul
populatiei.

rece la gospodariile

~i anexele

TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Norme ~i principii
privind amenajarea
protectie civila.

-

unor spatii ca adaposturi

TEMA NR. 4 ( 1 ora ) - Operatiuni
pregatirea ~i desfasurarea interventiei.

de

pentru
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baza In acordarea
primului
ajutor,
masuri de autoprotectie 'in acordarea
primului ajutor.
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Conditii ~i
criterii de amenajare a adaposturilor ill
subsolurile constructiilor.
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Manuirea
mastii de protectie contra fumului si co.

A. PARTICIPAREA LA UN EXERCITIU DE INTERVENTIE
Pe timpul exercitiilor in domeniul sttuatillor de urgenta desfasurate in zona de
cornpetenta sau controalelor
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LEGISLATIE iN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA.
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DECRETUL nr. 224 din 11 mai 1990 pentru ratificarea protocoalelor aditionale I si Ilia
Conventiile de La Geneva din 12 august 1949
Emitent
: C.P.U.N.
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 14 mai 1990
LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 Legea voluntariatului
Emitent
: PARLAMENTUL
Publicata in: MONITORUL OFICIAL TIT. 206 din 24 aprilie 2001
LEGEA 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
LEGEA nr. 481 din 8 noiem brie 2004, privind protectia civilii, republicatii
Emitent
: PARLAMENTUL
Publicata ill : MONITORUL OFICIAL, Partea I TIT. 554 din 22 iulie 2008
LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 2112004privind Sistemul National
de Management al Situatiilor de Urgenta
Emitent
: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005
HOTARAREA nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind
structura organizatoricii; atribtuiiie, functionarea ~i dotarea comitetelor si centrelor operative pentru
siuuuii de urgentd
Emitent
: GUVERNUL
Publicata ill : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004
HOTARAREA nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea #
atributiile serviciilor de urgentii profesioniste
Emitent
: GUVERNUL
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004
HOTA.RAREA nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor
de protectie individualii a cetiuenilor
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL TIT. 482 din 8 iunie 2005
HOT A.RAREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este
obligatorie realizarea adiiposturilor de protectie civiLii,precum $i a celor la care se amenajeazii puncte
de comandii
Emitent:
GUVERNUL ROMA.NIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 21 iunie 2005
HOTA.RAREA nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se
identified personalul # se marcheazii mijloacele tehnice, adiiposturile, alte bunuri de protectie civiLii,
uniforma ~i cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei
civile
Emitent:
GUVERNUL
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005
HOTA.RAREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitiuilor
administrativ-teritoriale,
institutillor pub/ice ~i operatorilor economici din punct de vedere al
protectiei civile, in functie de tipurile defiscuri specifice
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 iulie 2005
ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001, privind infiintarea, organizarea ~ifunctionarea serviciilor
pub/ice comunitare pentru situatii de urgenui
Emitent
: GUVERNUL
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
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ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de
Management al Sltuatiilor de Urgenta
Emitent
: GUVERNUL
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004
ORDIN nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgentd in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL ill. 460 din 31 mai 2005
ORDIN nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor,
validare # riispuns pe timpul unei urgente radiologice
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat In: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 20 iunie 2005
ORDIN nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea,
pregiitirea $i interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologicii
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 24 iunie 2005
ORDIN nr. 708 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor
produse pe teritoriul Romdniei # convocarea, dupii caz; a structurilor privind gestionarea riscului la
cutremure
Emitent: MlNISTERUL ADMIN1STRA TIEl $1 INTERNELOR Nr. 708 din 20 iunie 2005
MINISTERUL TRANS. CONSTRUCTIILOR $1 TURISMULUI Nr. 923 din 9 iunie 2005
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 1 iulie 2005
ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005
ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea # completarea Ordinului ministrului
administrtuiei $i internelor nr. 71212005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRATIEl $1 INTERNELOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005
ORDIN nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performantii privind structura
organizatoricii $i dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgen(ii
Emitent:
MIN1STERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005
ORDIN nr. 195 din 20.04.2007 pentru modificarea # completarea Ordinului nr. 71812005 pentru
aprobarea Criteriilor de performantd privind structura organizatorica # dotarea serviciilor voluntare
pentru situatii de urgenui
Emitent:
MIN1STERUL ADMIN1STRATIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 02.05.2007
ORDIN nr. 158 din 22.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performantd privind constituirea,
incadrarea # dotarea serviciilor private pentru situatii de urgentii
Emitent:
MIN1STERUL ADMIN1STRA TIEL $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 02.05.2007
ORDIN nr. 735 din 22 iulie 2005 privind evidenta, gestionarea, depozltarea # distribuirea ajutoarelor
interne # internationale destinate populatiei in situatii de urgentii
Emitent:
MIN1STERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005
ORDIN nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanentii la toate primiiriile din
zona de rise in caz de iminentd a producerii unor situatii de urgentii
Emitent:
MIN1STERUL ADMIN1STRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005
ORDIN nr.163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apiirare impotriva incendiilor
Emitent:
MIN1STERUL ADMINISTRA TIEl $1 INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29.03.2007
ORDIN nr. 108/2001 pentru aprobarea DG-PSI-004;
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