
Nr.
crt. Tipul Localitatea /

Operatorul economic Luna Tema Cine conduce

1 Exerciții de  alarmare/ evacuare Toate localităţile ISU IS
1 oraş                                                                   
24 comune

Iași martie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Tomești martie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Lespezi aprilie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Sirețel aprilie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Vânători aprilie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Brăieşti mai Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Cucuteni mai Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Balș mai Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Bivolari iunie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Trifești iunie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Valea Lupului iunie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Miroslava iulie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Țibana iulie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Voinești iulie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Plugari august Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Țigănași august Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Vlădeni august Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Costuleni septembrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Cozmești septembrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Răducăneni septembrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Bârnova octombrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Dobrovăţ octombrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

Bălțați noiembrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
Belcești noiembrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur
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V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,                                                                        
exerciţii şi concursuri de specialitate ce se vor desfăşura în anul 2023

I. Antrenamente de specialitate

1  Avertizare/alarmare/alertare SVSU-
SPSU/evacuare/adăpostire/prim-ajutor ISU ISToate localităţile planificate pentru exerciţiii 

de alarmare publică şi toti op. ec. cu S.P.S.U. Verificarea viabilităţii planurilor operative

II. Exerciţii

ISU ISDe alarmare și evacuare publică2

1



Coarnele Caprei noiembrie Fenomene hidro-meteo periculoase/ cutremur

1 Intervenție
mun. Iași martie

Gestionarea situațiilor de urgență generate 
de producerea unui cutremur cu efecte 

complemantare-risc radiologic;

2 Intervenție S.C Antibiotice S.A iunie

Gestionarea unei situații de urgență 
determinate de producerea unor accidente, 
avarii, explozii și incendii în activitățile de 

transport și depozitare produse 
periculoase, cu prăbușirea de construcții, 

instalații, amenajări și căderea unor obiecte 
din atmosferă: cosmos;

ISU IS

3 Intervenție mun. Pașcani noiembrie Gestionarea unei situații de urgență 
determinate de furtuni și viscol;

Etapa pe unitate de învăţământ/club sau palat 
al copiilor aprilie

Directorul unităţii de 
învățământ, 

comitetul local 
Etapa pe localitate/sector al municipiului 
București mai

Etapa judeţeană/municipiului București iunie

Etapa interjudețeană septembrie

Etapa județeană iunie

Etapa națională

Etapa judeţeană aprilie/mai ISU
Etapa interjudeţeană iunie ISU
Etapa naţională ISU, IGSU

Directorul unităţii de 
învățământ, 

comitetul local 
pentru situații de 

urgență, ISU, 
Inspectoratul 

Judeţean Şcolar

     

III. Concursuri

II.1 Exerciții la nivel județean

1
Cu tematică de protecție civilă „Cu viaţa 

mea apăr viaţa”

3
Profesionale, cu serviciile  

voluntare/private pentru situaţii de 
urgenţă 

2 Cercurile tehnico-aplicative de elevi 
„Prietenii pompierilor”
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