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CAPITOLUL I. Baza legală 

 
În anul 2023, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului 

din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii  în domeniul situaţiilor 

de urgenţă se execută în conformitate cu prevederile prezentului plan, având la bază 

următoarele acte normative: 

- Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi 

funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 547/09.06.2005 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale de protecţie civilă; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 642/29.06.2005 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; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 762/16.07.2008 privind aprobarea 

Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 846/06.09.2010 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung; 

-  Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul tipurilor 
de risc; 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/10.01.2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare cu 

modificările ulterioare ; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial 

nr. 554/2008. 

- O.M.A.I. nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 

organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 
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- O.M.A.I. nr. 75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă. 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul 

ministrului administraţiei şi internelor  nr. 786/2005; 

- Ordinul inspectorului general nr. 1/IG/03.01.2023 privind pregătirea în 
domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a 
personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, servicii 
descentralizate şi deconcentrate în anul 2023; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul 
naţional de management al situaţiilor de urgenţă cu modificările ulterioare; 

- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, 

elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior încheiat 

între M.A.I. (nr. 62170/16.07.2013) şi M.E.N. (nr. 9647/08.07.2013); 

- Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor nr. 166.067/14.12.2015; 

- Protocol pentru informarea şi consilierea tinerilor aflaţi în sistemul de 

plasament, a unei activităţi de prezentare a ofertei educaţionale a principalelor 

instituţii care formează personal pentru IGSU şi unităţile subordonate, încheiat între 

Asociaţia Naţională a Copiilor Insituţionalizaţi şi a Foştilor Asistaţi din România 

(ANCIFAR-Frăţia) şi IGSU; 

- Protocol de colaborare privind promovarea unor campanii de educare şi 

informare a populaţiei în cadrul comunităţilor religioase / parohiale 

nr.165.198/10.07.2015 – C-1557/02.07.2015; 

- Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi şi Filiala de Cruce Roşie Iaşi. 
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CAPITOLUL II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă urmăresc aducerea cât 

mai aproape de cetăţean a informaţiilor legate de prevenirea şi gestionarea situaţiilor 

de urgenţă, pentru a-l pregăti în vederea luării, în cunoştinţă de cauză, a deciziilor în 

acest domeniu. Obiectivele urmăresc creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei 

privind riscurile cu care se confruntă şi cunoaşterea regulilor de comportare în cazul 

declanşării unor factori de risc. 

II.1. Obiective generale 

• cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a 

măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia 

producerii lor; 

• formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de 

acţiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea / 

înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă; 

• aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind problematica în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

• dezvoltarea capacităţilor manageriale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, conducătorilor operatorilor economici şi ai instituţiilor pentru coordonarea şi 

desfăşurarea acţiunilor de intervenţie; 

• perfecţionarea deprinderilor practice în rezolvarea unor situaţii concrete 

precum şi redactarea documentelor de conducere a acţiunilor de intervenţie; 

• perfecţionarea deprinderilor şi însuşirea cunoştinţelor despre metodele şi 

procedeele noi de salvare a victimelor în cazul situaţiilor de urgenţă; 

• cunoaşterea acţiunilor specifice de intervenţie de către serviciile voluntare şi 

private pentru situaţii de urgenţă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile; 

• conştientizarea de către populaţie a faptului că trăieşte în zone expuse la 

riscuri multiple şi dezvoltarea unui comportament preventiv şi responsabil al 
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cetăţenilor, prin campanii locale, pornind de la specificul şi prioritatea riscurilor 

locale. 

II.2. Obiective specifice 

• aplicarea în practica pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă conform  

legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate; 

• asigurarea participării personalului din administraţia publică locală la 

cursurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă organizate în cadrul Centrului 

Zonal Bacău; 

• asigurarea prezenţei personalului de specialitate, planificat să participe la 

cursurile de pregătire organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a 

Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă; 

• organizarea de cursuri de perfecţionare a specialiştilor din componenta 

preventivă din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

• organizarea de cursuri practice de stingerea incendiilor cu şefii serviciilor 

voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

• asigurarea participării la intervenţii a S.V.S.U. şi S.P.S.U. în procent de 

peste 65% din totalul intervenţiilor ce se produc în zona de competenţă (teritoriul 

judeţului Iaşi); 

• organizarea şi desfăşurarea instruirilor semestriale cu şefii S.V.S.U. şi şefii 

S.P.S.U. pe linia conducerii şi desfăşurării activităţii serviciilor; 

• conceperea, realizarea şi distribuirea către populaţie de articole pentru presa 

scrisă, emisiuni radio şi TV, broşuri pentru copii şi elevi, afişe, pliante cu teme 

educative; 

• urmărirea pe timpul activităţilor preventive şi educative a modului în care 

Inspectoratul Şcolar şi unităţile de învăţământ transpun în practică “Protocolul 

privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor 

din învăţământul naţional preuniversitar şi universitar” şi aplicarea programelor de 

educaţie preventivă; 
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• iniţierea şi stabilirea de parteneriate cu O.N.G.-uri şi colaborarea cu unităţi 

de învăţământ, în vederea implicării acestora în mod planificat în programele de 

informare, educare şi voluntariat ale populaţiei, prin interconectarea activităţii 

acestora cu cea a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

• îndeplinirea obiectivelor şi a obligaţiilor ce revin ISUJ Iaşi din protocoalele 

încheiate. 

CAPITOLUL  III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2023 se va realiza pe 

niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, după cum 

urmează:  

- pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii 

de conducere din administraţia publică locală; 

- pregătirea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de 

urgenţă  (cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani ); 

- pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru 

situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a 

personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, a 

inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor, a conducătorilor operatorilor economici sursă de risc incluşi în 

P.A.A.R., a conducătorilor operatorilor economici/ instituţii publice ce desfăşoară 

activităţi specifice în zona de competenţă, a personalului clerical şi cel asimilat al 

cultelor recunoscute care are atribuţii de conducerela nivelul obiectivelor de cult 

religioase/parohiale precum şi pregătirea salariaţilor, pregătirea conducătorilor 

instituţiilor de învăţământ, a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, a populaţiei 

neîncadrate în muncă şi persoanelor vârsnice. 
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III.1  Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu 

funcţii de conducere din administraţia publică locală servicii descentralizate și 

deconcentrate 

Pregătirea se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de 

Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă și la Centrul 

Zonal Bacău, având la bază prevederile O.M.A.I. nr. 99/2013 cu modificările și 

completările ulterioare şi  O.I.G. nr. 1/IG/03.01.2023 privind pregătirea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor intituţiilor prefectului şi a personalului cu 

funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia 

publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2023; 

În funcţie de seriile de pregătire aprobate, de comun acord cu şeful centrului 

zonal de pregătire, este întocmită planificarea nominală a personalului din 

compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, pe categorii de personal.  

Documentele vor fi înaintate la instituţia prefectului în vederea emiterii 

dispoziţiilor necesare, iar lunar, la primirea situaţiilor transmise de centrul zonal de 

pregătire, se va informa  prefectul cu privire la gradul de participare la cursuri a 

personalului planificat şi vor fi elaborate propuneri pentru îmbunătăţirea prezenţei. 
 
  III.2  Pregătirea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor 
de urgenţă  (cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani ) 
 

Pregătirea se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de 

Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciopani, având 

la bază prevederile O.M.A.I. nr. 99/2013 cu modificările și completările ulterioare şi  

O.I.G. nr. 1/IG/03.01.2023 privind structura cadru a Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă. 

În funcţie de seriile de pregătire aprobate, de comun acord cu şeful centrului 

zonal de pregătire, este întocmită planificarea nominală a personalului din 

compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, pe categorii de personal.  
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    III.3    Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru 

situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a 

inspectorilor de protecţie civilă, a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, a conducătorilor operatorilor economici sursă de 

risc incluşi în P.A.A.R., a conducătorilor operatorilor economici/ instituţii 

publice ce desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă, a personalului 

clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute care are atribuţii de conducerela 

nivelul obiectivelor de cult religioase/parohiale precum şi pregătirea salariaţilor, 

pregătirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ, a preşcolarilor, elevilor şi 

studenţilor, a populaţiei neîncadrate în muncă şi persoanelor vârstnice. 
 

 Pregătirea se realizează după cum urmează:  

a) prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi 

concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi sau de 

instituţiile/operatorii economici la care sunt constituite structurile respective.  

b) prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori 

autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr.129/2000, republicată, privind formarea 

profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 

standardelor ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din 

domeniul reglementat de  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

Pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (specialişti 

din compartimentele pentru prevenire) este reglementată de O.M.A.I. nr.75/2019 

privind aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 

dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi se va 

regăsi distinct în planul anual de pregătire.  

Având în vedere posibilităţile limitate de pregătire şi cazare ale Centrului 
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Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, 

programele de formare profesională organizate în ocupaţia inspector de protecţie 

civilă vor fi dedicate cu prioritate personalului din cadrul instituţiilor publice, 

companiilor naţionale, regiilor autonome şi operatorilor economici cu capital 

majoritar de stat.  De asemenea, personalul planificat pentru programele de formare 

profesională de perfecţionare trebuie să deţină, în mod obligatoriu, competenţele 

profesionale dobândite ca urmare a absolvirii programelor de iniţiere în aceeaşi 

ocupaţie. 

Pregătirea salariaţilor 

Pregătirea se realizează prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin 

antrenamente practice de alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin 

exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la 

care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi 

condiţiile organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt 

stabilite prin O.M.A.I. nr.712/2005, modificat şi completat prin  O.M.A.I. 

nr.786/2005. 

Pregătirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ,  
a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 

Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ va cuprinde: 

• instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice 

desemnate, care se va realiza în cadrul unor cursuri specializate, organizate de unităţi 

conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale (casa corpului didactic), în parteneriat cu 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi; 

• pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor care se organizează şi se 

desfăşoară conform prevederilor Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între 

Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale, de către cadre 

didactice instruite în domeniu, desemnate de directorii/rectorii unităţilor/instituţiilor  

• de învăţământ, în colaborare cu specialiştii din inspectoratele judeţene 
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pentru situaţii de urgenţă. 

  Aceste activităţi vor fi cuprinse într-un protocol care va fi semnat de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi împreună 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 
 
 

Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă şi a persoanelor vârstnice 

Populaţia se instruieşte astfel: 

• prin participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile 

administraţiei publice locale; 

• prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă; 

• prin intermediul mass-media, pe timpul campaniilor de informare publică; 

• prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza 

protocoalelor încheiate cu  inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. 
 
 
CAPITOLUL IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri 

funcţionale  şi categorii de personal 

IV.1 Activităţi de pregătire organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a 

Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi centrele zonale de Pregătire 

de Protecţie Civilă (numeric în Anexa 1 şi nominal în Anexa 2); 

IV.2 Activităţi de pregătire organizate de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, 

comitetele pentru situaţii de urgenţă, centre operative pentru situaţii de urgenţă, celule 

de urgenţă, servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, instituţii şi 

operatori economici ce desfăşoară activităţi specifive în zona de competenţă (numeric 

în Anexa 1). 
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CAPITOLUL V.  Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 
antrenamente,  exerciţii şi concursuri de specialitate (anexa 3). 

Lista cu exerciţiile planificate şi organizate de I.S.U.J. Iaşi se regăseşte în 
anexa nr.3 la prezentul document 

CAPITOLUL VI.  Temele obligatorii privind pregătirea membrilor serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

Tematica orientativă privind pregătirea membrilor serviciilor voluntare/private 

pentru situaţii de urgenţă se găseşte în anexa cu nr.4  la prezentul document. 

CAPITOLUL VII.  Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care  
organizează  programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul 
reglementat de IGSU (Anexa 5). 
 
 

CAPITOLUL VIII.  Evidenţa participării la activităţile de pregătire 

Evidenţa participării la pregătire şi a rezultatelor obţinute în urma verificărilor 

se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a organizat pregătirea, de către personalul 

desemnat să gestioneze documentaţia specifică.  

Instruirea persoanelor angajate în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă 

constituie parte componentă a activităţii de pregătire desfăşurate de persoanele fizice 

şi juridice în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor 

legale în vigoare. 

Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici 

sunt obligaţi, potrivit art. 28 alin. 1 lit. f din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă şi art. 19 lit. h din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor să 

organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop însuşirea 

cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii 

efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în 

incinta instituţiilor şi operatorilor economici. 

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin 
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instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, 

în funcţie de tipurile de risc specifice. 

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi 

periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje: 

    a) instructajul introductiv general; 

    b) instructajul specific locului de muncă; 

    c) instructajul periodic; 

    d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune; 

    e) instructajul special pentru lucrări periculoase; 

    f) instructajul la recalificarea profesională; 

    g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a 

instituţiei. 

Documentele de evidenţă care se întocmesc de către comitetele judeţean/locale 

pentru situaţii de urgenţă şi la nivelul operatorilor economici/instituţiilor clasificaţi 

din punct de vedere al riscurilor sunt :  

• Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 

aplicaţii, exerciţii şi concursuri; 

• Planificarea si evidenta lunara a participării la pregătirea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

• Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

• Tematica orientativa de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

• Planul de pregătire profesională anuală pe teme şi exerciţii pentru membrii 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 

Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, 

după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în 

registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire. Fişele 

individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate. După 

efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, 
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înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. După completare, fişa individuală de 

instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de 

către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.  

Modul de evaluare a pregătirii personalului  se face prin intermediului testărilor 

anuale scrise, verificărilor practice dar şi cu ocazia aplicaţiilor, exerciţiilor şi 

concursurilor specifice. 

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 

efectuate de personalul desemnat din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului se 

realizează în şedinţele comitetului pentru situaţii de urgenţă. 

Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde: baza legală a 
desfăşurării activităţii de pregătire; obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a 
acestora; gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire; 
organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor; 
calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale personalului; organizarea şi desfăşurarea programelor de formare 
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.; gradul de asigurare a 
bazei materiale şi documentare; neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate; 
concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 
 

CAPITOLUL IX.  Asigurarea logistică şi financiară 

Instituţiile care asigură resursele financiare alocate pentru desfăşurarea 

pregătirii sunt: consiliul judeţean, consiliile locale, operatorii economici angajatori şi 

organizaţiile  neguvernamentale. 

 Instituţia Prefectului județului Iași va asigura condițiile necesare desfășurării 

activităților de pregătire (sala, videoproiector, laptop, ecran de proiecție și instalația 

de sonorizare). 

Cheltuielile privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la 

programele de pregătire se suportă de către instituţiile/operatorii economici de 
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la care provin participanţii. 

Planificarea resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţii de pregătire va 

fi cuprinsă în planurile anuale de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare 

întocmite la nivelul localităţilor. 

Anexe: 
Anexa nr.1 -Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale  şi 
categorii de personal; 
 
Anexa nr.2 – Planificarea reprezentanților instituției prefectului, a personalului cu 
funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia 
publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, la cursurile de pregătire în 
anul 2023; 
 
Anexa nr.3 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 
antrenamente,  exerciţii şi concursuri de specialitate ; 
 
Anexa nr.4 -  Temele orientative privind pregătirea membrilor serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă; 
 
Anexa nr.5 - Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează  
programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU. 
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	- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare cu modificările ulterioare ;
	- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial nr. 554/2008.
	- O.M.A.I. nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
	- O.M.A.I. nr. 75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
	- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  nr. 786/2005;
	- Ordinul inspectorului general nr. 1/IG/03.01.2023 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate...
	- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă cu modificările ulterioare;
	- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior încheiat între M.A.I. (nr. 62170/16.07.2013) şi M.E.N. (nr. 9647/08.07.2013);
	- Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor nr. 166.067/14.12.2015;
	- Protocol pentru informarea şi consilierea tinerilor aflaţi în sistemul de plasament, a unei activităţi de prezentare a ofertei educaţionale a principalelor instituţii care formează personal pentru IGSU şi unităţile subordonate, încheiat între Asocia...
	- Protocol de colaborare încheiat între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi şi Filiala de Cruce Roşie Iaşi.
	CAPITOLUL II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
	Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă urmăresc aducerea cât mai aproape de cetăţean a informaţiilor legate de prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru a-l pregăti în vederea luării, în cunoştinţă de cauză, a decizii...
	II.1. Obiective generale

	 cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor;
	 formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de acţiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea / înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
	 aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind problematica în domeniul situaţiilor de urgenţă;
	 dezvoltarea capacităţilor manageriale ale autorităţilor administraţiei publice locale, conducătorilor operatorilor economici şi ai instituţiilor pentru coordonarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie;
	 perfecţionarea deprinderilor practice în rezolvarea unor situaţii concrete precum şi redactarea documentelor de conducere a acţiunilor de intervenţie;
	 perfecţionarea deprinderilor şi însuşirea cunoştinţelor despre metodele şi procedeele noi de salvare a victimelor în cazul situaţiilor de urgenţă;
	 cunoaşterea acţiunilor specifice de intervenţie de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile;
	 conştientizarea de către populaţie a faptului că trăieşte în zone expuse la riscuri multiple şi dezvoltarea unui comportament preventiv şi responsabil al cetăţenilor, prin campanii locale, pornind de la specificul şi prioritatea riscurilor locale.
	II.2. Obiective specifice

	 aplicarea în practica pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă conform  legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate;
	 asigurarea participării personalului din administraţia publică locală la cursurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă organizate în cadrul Centrului Zonal Bacău;
	 asigurarea prezenţei personalului de specialitate, planificat să participe la cursurile de pregătire organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă;
	 organizarea de cursuri de perfecţionare a specialiştilor din componenta preventivă din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
	 organizarea de cursuri practice de stingerea incendiilor cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
	 asigurarea participării la intervenţii a S.V.S.U. şi S.P.S.U. în procent de peste 65% din totalul intervenţiilor ce se produc în zona de competenţă (teritoriul judeţului Iaşi);
	 organizarea şi desfăşurarea instruirilor semestriale cu şefii S.V.S.U. şi şefii S.P.S.U. pe linia conducerii şi desfăşurării activităţii serviciilor;
	 conceperea, realizarea şi distribuirea către populaţie de articole pentru presa scrisă, emisiuni radio şi TV, broşuri pentru copii şi elevi, afişe, pliante cu teme educative;
	 urmărirea pe timpul activităţilor preventive şi educative a modului în care Inspectoratul Şcolar şi unităţile de învăţământ transpun în practică “Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor di...
	 iniţierea şi stabilirea de parteneriate cu O.N.G.-uri şi colaborarea cu unităţi de învăţământ, în vederea implicării acestora în mod planificat în programele de informare, educare şi voluntariat ale populaţiei, prin interconectarea activităţii acest...
	 îndeplinirea obiectivelor şi a obligaţiilor ce revin ISUJ Iaşi din protocoalele încheiate.
	CAPITOLUL  III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
	Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2023 se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, după cum urmează:
	- pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală;
	- pregătirea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă  (cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani );
	- pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, a inspect...
	III.1  Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală servicii descentralizate și deconcentrate

	Pregătirea se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă și la Centrul Zonal Bacău, având la bază prevederile O.M.A.I. nr. 99/2013 cu modificările și completările ult...
	În funcţie de seriile de pregătire aprobate, de comun acord cu şeful centrului zonal de pregătire, este întocmită planificarea nominală a personalului din compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, pe categorii de personal.
	Documentele vor fi înaintate la instituţia prefectului în vederea emiterii dispoziţiilor necesare, iar lunar, la primirea situaţiilor transmise de centrul zonal de pregătire, se va informa  prefectul cu privire la gradul de participare la cursuri a pe...
	Pregătirea se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciopani, având la bază prevederile O.M.A.I. nr. 99/2013 cu modificările și completările ulterioare şi  O.I.G....
	În funcţie de seriile de pregătire aprobate, de comun acord cu şeful centrului zonal de pregătire, este întocmită planificarea nominală a personalului din compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, pe categorii de personal.
	III.3    Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a personalului serviciilor voluntare şi serviciil...
	Pregătirea se realizează după cum urmează:
	a) prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi sau de inst...
	b) prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardel...
	Pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (specialişti din compartimentele pentru prevenire) este reglementată de O.M.A.I. nr.75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea ...
	Având în vedere posibilităţile limitate de pregătire şi cazare ale Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, programele de formare profesională organizate în ocupaţia inspector de protecţie civilă vor...
	Pregătirea salariaţilor

	Pregătirea se realizează prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile...
	Pregătirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ,
	a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor

	Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ va cuprinde:
	 instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate, care se va realiza în cadrul unor cursuri specializate, organizate de unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale (casa corpului didactic), în partener...
	 pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor care se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale, de către cadre didactice ins...
	 de învăţământ, în colaborare cu specialiştii din inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă.
	Aceste activităţi vor fi cuprinse într-un protocol care va fi semnat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
	Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă şi a persoanelor vârstnice

	Populaţia se instruieşte astfel:
	 prin participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei publice locale;
	 prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
	 prin intermediul mass-media, pe timpul campaniilor de informare publică;
	 prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu  inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.
	CAPITOLUL V.  Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,  exerciţii şi concursuri de specialitate (anexa 3).
	CAPITOLUL VI.  Temele obligatorii privind pregătirea membrilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
	Tematica orientativă privind pregătirea membrilor serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă se găseşte în anexa cu nr.4  la prezentul document.
	CAPITOLUL VIII.  Evidenţa participării la activităţile de pregătire

	Evidenţa participării la pregătire şi a rezultatelor obţinute în urma verificărilor se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia specifică.
	Instruirea persoanelor angajate în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie parte componentă a activităţii de pregătire desfăşurate de persoanele fizice şi juridice în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor le...
	Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit art. 28 alin. 1 lit. f din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă şi art. 19 lit. h din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor...
	Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi...
	Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.
	Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:
	a) instructajul introductiv general;
	b) instructajul specific locului de muncă;
	c) instructajul periodic;
	d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
	e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
	f) instructajul la recalificarea profesională;
	g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.
	Documentele de evidenţă care se întocmesc de către comitetele judeţean/locale pentru situaţii de urgenţă şi la nivelul operatorilor economici/instituţiilor clasificaţi din punct de vedere al riscurilor sunt :
	 Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii şi concursuri;
	 Planificarea si evidenta lunara a participării la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
	 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
	 Tematica orientativa de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
	 Planul de pregătire profesională anuală pe teme şi exerciţii pentru membrii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
	Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire. F...
	Modul de evaluare a pregătirii personalului  se face prin intermediului testărilor anuale scrise, verificărilor practice dar şi cu ocazia aplicaţiilor, exerciţiilor şi concursurilor specifice.
	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 efectuate de personalul desemnat din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul jude...
	Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde: baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire; obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire; organiza...
	CAPITOLUL IX.  Asigurarea logistică şi financiară

	Instituţiile care asigură resursele financiare alocate pentru desfăşurarea pregătirii sunt: consiliul judeţean, consiliile locale, operatorii economici angajatori şi organizaţiile  neguvernamentale.
	Cheltuielile privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la programele de pregătire se suportă de către instituţiile/operatorii economici de la care provin participanţii.
	Planificarea resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţii de pregătire va fi cuprinsă în planurile anuale de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare întocmite la nivelul localităţilor.


