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BAZA LEGALA

Pregdtirea in domeniul situaliilor de urgen!6 se va desfbgura av6nd in
vedere prevederile urmdtoarelor acte normative :

- Legea nr. 48112004 privind proteclia civi16, republicatd in Monitorul
Ofi cial al Rom6niei, partea I, nr. 5 5 4 I 22.YII.2 00 8 ;
- Legea nr. 30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor;
- Legea nr. 44612006 privind pregitirea populaliei pentru apdrare, cu
completSrile gi modificdrile ulterioare;

- Ordinul ministrului administraliei qi internelor nr. 712120A5 pentru
aprobarea Dispoziliilor generale privind instruirea salarialilor in domeniul
situaliilor de urgenfd, modificat qi completat de Ordinul ministrului
administraliei qi internelor nr. 7 8612005;

- Ordinul ministrului administraliei qi internelor nr. 71.812005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanlI privind structura organizatoricd qi
dotarea serviciilor voluntare pentru situalii de urgen!6, modificat gi
completat cu O.M.A.I. nr. 195 12007 ;

- Ordinul ministrului administraliei qi internelor nr. 8912013 pentru
aprobarea Regulamentului de planificare, organrzare, preg6tire qi desft$urare
a activitdlii de prevenire a situaliilor de urgenld executate de Inspectoratul
General pentru Situalii de Urgenfd qi structurile subordonate;
- Ordinul ministrului administraliei qi internelor nr. 25012010 privind
organizarea gi desfEqurarea programelor de pregdtire a specialiqtilor pentru
prevenire din serviciile voluntare pentru situalii de urgenf6;
- Ordinul Inspectorului General al I.G.S.U. nr.7981IG102.12.2A10 pentru
aprobarea tematicii orientative de pregdtire a specialigtilor pentru prevenire
din serviciile voluntare pentru situalii de urgen![;
- Protocolul nr.621701964712013 privind pregitirea in domeniul situaliilor
de urgenlI a copiilor, elevilor qi studenlilor din inv6!5m6ntu1 nalional
preuniversitar gi superior;

-

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 991 03.07.2013 privind

pregdtirea in domeniul situaliilor de urgenld a reprezentanlilor
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instituliilor prefectului qi a personalului cu funclii de conducere in domeniul
situaliilor de urgenld din administralia publicd 1oca16, servicii descentralizate
qi deconc entrate, in perioad a 2013 -20 1 6;

- Ordinul IGSU

Nr.85032 1I3.01.2014 privind planificarea la programele
de formare profesional6 in ocupaliile de inspector de proteclie civild qi qef
serviciu voluntar pentru situalii de urgenld ;
- Ordinul IGSU nr.85048/ 16.01 .2014- Precizdri privind pregitirea
personalului cu atribulii in domeniul situaliilor de urgenld in anul 2014;
- Not5-raport a Ministerului Afacerilor Interne Nr.850011 06.01.2014
pentru aprobarea seriilor de pregdtire in cadrul Centrelor zonale de pregdtire
Bacdu, Cluj-Napoca qi Craiova in anul 2014.

II. OBIECTIVELE PREG4TIRII
ix ooptntwut struaruton on uncnxri
Obiective generale

Pregdtirea in domeniul situafiilor de urgenld a autoritdlilor publice qi
structurilor cu atribulii in acest domeniu se desfEqoard in perioada 03
februarie - 3Anoiembrie 2014.
Scop - cunoa$terea gi insuqirea modului de ac{iune in vederea

asiguririi protecfiei cetifenilor gi bunurilor materiale, precum qi a
limitirii gi inliturlrii urmlrilor in cazul producerii unor situa(ii de

urgenfi Ia nivelul comunei Frec5tei.
Pregdtirea in domeniul situaliilor de urgen!5 pentru anul 2014 va
urmdri ca, la toate nivelurile de competen!5, structurilor funcfionale qi
categoriilor de personal, si se planifice qi s5 se organizeze activitlli ce
compun sistemul de pregbtire in domeniul situaliilor de urgen{d.
Mdsurile organizatorice qi pregdtirea au un caracter perrnanent gi
intensific[ pe timpul producerii situaliilor de urgenfb.

Rispunderea pentru buna desfigurare a pregitirii

in

se

domeniul

situafiilor de urgenfl la locali6{i, institufii publice qi operatorii
economici revine conducltorilor acestora (primari, directori qi
administratori), care vor lua toate misurile necesare in acest

sens.

.

OBIECTIVE SPECIFICE

Optimizarea organizdrli activit6lii de planificare qi desfrsurare a pregdtirii pentru
rdspuns, in cazul situaliilor de urgen!6, in concordanld cu prevederile legislaliei in
vigoare.
Organizarea, desfr$urarea qi conducerea activitdlilor de prevenire a situa{iilor de
urgenld.
imbunatSlirea continud a inzestrdrii prin derularea programelor de achizilionare a
tehnicii, aparaturii qi materialelor specifice.
Aplicarea in practicS a legislaliei ce reglementeazd, acest domeniu de activitate.
Angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare,
imbundtdlirea continui a inzestrdrii.
Folosirea unor proceduri viabile, de intervenlie operativd in cazul producerii unor
situalii de urgenld.

Anul de pregdtire va incepe la 30.01.2014 qi se va incheia la 02.11.2014,fiind
precedat de activit5{i menite sI asigure condifii pentru inceperea acestuia, astfel:
Comitetul Judetean pentru Situa{ii de Urgen{5 al Judetului Braila
- intocmegte qi inainteazd spre avizare la Inspectoratul General pentru Situulii
de Urgen(d, pdndla data de 15.03.2014, proiectul Planului de pregdtire tn domeniul
situa{iilor de urgen(d tn anul 2014. Dupd avizare de cdtre inspectorul general planul va
fi supus aprobirii prin dispozilia preqedintelui comitetului judeten pentru situalii de
urgenld.

-

Intocmeqte gi inainteazd spre avizare la Inspectorutul pentru Situalii de
Urgen{d *DUNAREA" al jude(ului BRAILA, pdnd La data de 15.03.2014, Programul
de pregdtire profesionald anuala Si lunard tn anul 2014, al serviciilor voluntare pentru
situalii de urgen{d,, anexd la Planul de pregdtire tn domeniul situaliilor de urgenld tn
anul 2014,
- Elaboreaz6. pdnd

la

judetean pentru situalii

data de 15.03.2014, Dispozilia presedintelui comitetului
de urgenld, privind pregdtirea tn domeniul situaliilor de

urgenld in anul 2014,
- inainteazd" structurilor din responsabilitate, p6nd la data de 25.03.2014, Planul
de pregdtire tn domeniul situa{iilor de urgen{d in anul 2014, avizat qi aprobat prin

Dispozila preSedintelui comitetului judetean pentru situalii de urgenld, privind
pregdtirea tn domeniul situaliilor de urgenld in anul 2014. Responsabilitatea difuzirii
in raza de competen{i reyine comitetului judetean pentru situa{ii de urgen{i ORDIN nr. 102 din 13 februarie 2014 privind: aprobarea Planului de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta in anul 2014.
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Frecatei
- intocmeqte qi inainteazd. spre avizare la Inspectoratul pentru Situa(ii de
(Irgenld "DUIYAREA" al jude(ului Braila, inainte cu 15 zile de la data desfrqurdrii
activitalii, a documentelor de organizare Si desfrqurare a exerciliilor de proteclie civil6
organizate la nivelul 1ocalit6lii - comuna Frecatei,

-

Transmiterea responsabilitatilor catre structurile din subordine pdnd la data de
25.03.2014, a precrzdrilor privind modul de elaborare a documentelor de planificare,
organizare, desfrqurare gi eviden!6, precum qi sprijinirea acestora prin personalul de
specialitate la desfr$urarea activitdlilor de pregdtire,
- Asiguri stabilirea qi integrarea masurilor de proteclie civila in planul qi
programul de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel local,
- Elaboreazd qi inainteazd spre aprobare de c6tre consiliul local Frecatei, Planul
anual pentru asigurarea resurselor umunq materiale Si Jinanciure destinate
prevenirii si gestionurii situatiilor de urgen(d pe anul2014,
- Elaboreaz6", actuahzeazd, qi inainteazd spre aprobare de cbtre consiliul local
Organizorea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Freculei,
analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri
pentru imbunatatirea acesteia,
- Asigurd conform legii a resursele financiare qi materiale necesare desfrqurdrii
activitali1or de pregdtire,
- Verificd", actualizeazd, gi completeazd, organizarea serviciului voluntar pentru
situafii de urgenlE constituit la nivelul comunei Frecatei,
- Sprijind qi indrumd prin personalul de specialitate desfrqurarea activitdlilor de
pregitire la nivelul localitdlii - comuna Frecatei,
- Organizeazd qi conduce activitdlile de pregdtire din responsabilitate.

III. Organizarea pregitirii in domeniul situa{iilor de urgent5.
Pregitirea in domeniul situa{iilor de urgen{i in anul 2014 se va realiza

pe

niveluri de competen{i, structuri func{ionale gi pe categorii de personal, fiind
structuratl astfel:
Pregitirea in domeniul situaliilor de urgenli a comitetului local pentru situa{ii de
urgenfS, centrului operativ, celulelor de urgentS, a personalului de specialitate cu
atribulii in domeniul situaliilor de urgenf6, a serviciului voluntar pentru situalii de
urgenld, se va organiza qi desf6qura de cdtre preqedintele comitetului local pentru
situalii de urgen!6, inspectorul qef al Inspectoratului pentru situalii de urgenld
,,DUNARE A" aljudelului Braila qi conducitorii instituliilor qi operatorilor economici
de pe raza comunei Frecatei.

Avdnd in vedere constituirea sistemului integrat de management al situaliilor de
urgen![, statuat in actele normative in vigoare, in funclie de categoriile de personal qi
domeniul de responsabilitate, preg6tirea in domeniul situaliilor de urgenld va fi
structuratd, astfel:
1. Pregdtirea personalului de conducere din cadrul administraliei publice locale cu
urgenld.
domeniul managementului situaliilor
atribulii

de

in

2.Pregdtirea membrilor comitetului local pentru situalii de urgenf6, centrului
operativ Ei a celulei de urgen!6, a inspectorilor gi personalului de specialitate cu
atribufii in domeniile apirbrii impotriva incendiilor qi protecliei civile, precum qi
a personalului serviciului voluntar pentru situalii de urgenld.
7

3. Pregdtirea salaria{ilor qi a populafiei neincadrate in munci.
4. Pregdttea in unitili qi institulii de inv6!5m6nt (scoli).

Structura pregdtirii in domeniul situa{iilor de urgen!6 pentru anul 2014 este
prezentatd. in anexa nr. 7 .
In anul 2014,la stabilirea bugetelor de timp alocate pregdtirii se ya ayeain vedere
ca lunile decembrie qi ianuarie, sd fie utilizate pentru frnalizarea diagnozei necesarului
de instruire, intocmire a documentelor de planificare, evaluare qi organizarea
urmdtorului an de pregltire.
Planificarea pregatirii pe niveluri de competenta, structuri functionale si
categorii de personal.
Pregitirea personalului nominalizatla punctele nr. 1 gi 2 se va executa prin:
Cursuri organizate in cadrul Centrului Na{ional de Perfec{ionare a Pregltirii
pentru Managementul Situa{iilor de Urgen{i, Centrului Na{ional pentru
Securitate la Incendiu qi Protec{ie Civili qi Centrului Zonal Baciu, pentru primar,
viceprimar si secretar. Pentru anul 2014 in perioadele 03.02.2014-07.2.2014 Ionel
Balan (primarul comunei Frecatei) si 19.05.2014 - 23.05.2014 Nastase Radu
(viceprimarul comunei Frecatei) se vor pregati la CentrulZonal Bacau conform
Notei - Raport a Ministrului Afacerilor Interne nr. 85001 din 06.01 .2014.
Convocdri, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicafii, exerci{ii gi
concursuri organtzate de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta
,,DLINIAREA" Braila in lunile iulie si noiembrie 2014 pe durata a minim 38 ore in
conformitate cu O.M.A.I. nr.250 din22 noiembrie 2010 privind Organizareasi
desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor pe linie de prevenire din cadrul
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
Seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Frecatei va
participa la convocarile trimestriale organizate de catre Inspectoratul Judetean pentru
Situatii de Urgenta,,DUNAREA" Braila in lunile: martie, iunie, septembrie si
noiembrie ale anului 2014 (timp de instruire - 6 ore/convocare).
Pregitirea salaria{ilor din instituliile publice qi operatorii economici de pe raza
comunei FRECATEI se realizeazd conform O.I.G.S.U. nr. 85048116.01 .2014 prin
instructaje qi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, addpostire qi prim ajutor,
in funclie de tipurile de risc la care sunt expuqi. Categoriile de instructaje, principiile,
modalitdlile, cerinlele qi condiliile organizdrii activitSlii de instruire sunt stabilite prin
Ordinul ministrului administraliei qi internelor nr.71212005, modificat qi completat prin
Ordinul ministrului administraliei qi internelor nr.786 12005.
Popula{ia comunei FRECATEI se instruieqte conform prevederilor O.I.G.S.U. nr.
85048/16.01.2014 prin participareala exerci{iile de alarmare public6, aplicaliile qi
exerciliile de specialitate, prin intermediul mass-media qi prin acliunile derulate de
or ganizali ile ne guvernamentale, potrivit speci fi cului ace stora.
In luna septembrie 2014 ya ayea loc un exercitiu de alarmare publica - exercitiu de
interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta (inundatii).
Se va actiona in continuare pentru aducerea la cunostinta a Obiectivelor campaniilor
nationale de informare si educare preventiva a populatiei ,,F.O.C. - Flacarile omoara
copii" si,,R.I.S.C. - Renunta! ImprovizatiiLe sunt catrastrofale !".

vor distribui afise si materiale informative cu privire la:
- 28.02.2014 - Ziua Protectiei Civile in Romania,
- 13.09.2014 - Ziuapompierilor din Romania,
- 07.10.2014 - Ziua internationala pentru reducerea
riscurilor dezastrelor naturale.
Pregitirea in uniti{i qi institu{ii de inv5{5m6nt cuprinde:
- instruirea conducdtorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate sd
efectueze pregitirea in domeniu - se realizeazd centralizat de citre Inspectoratul
Judetean pentru Situatii de Urgenta,,DtINAREA"Braila. printr-o instruire anual6,
- pregdtirea preqcolarilor si a elevilor din comuna Frecatei - se
organizeazd qi se desfdgoarS conform Prolocolului nr. 62170/964712013 privind
pregdtirea in do.meniul protecfiei civile a copiilor, etrevilor gi studenlilor din
invdldm6ntul nalional preuniversitar qi superior ?ncheiat intre Ministerul Afucerilor
Interne si Ministerul Educatiei Nationale.
Pregltirea preqcolarilor gi elevilor se desfrqoari prin parcurgerea temelor de
specialitate qi prin activit[1i extragcolare incluse in cadrul programelor qi planurilor
activitdlilor de profil, in funclie de particularitSlile de vdrstd specifice nivelurilor de
inv6!5mdnt (in mod obligatoriu, la deschiderea noului an scolar, luna septembrie 2014).
Fiecare unitate de invatamant desfasoara obligatoriu semestrial cel putin doua exercitii
practice de simulare privind modul de comportare si actiune in cazul producerii unei
situatii de urgenta (cutremur, incendiu in interiorul sau exteriorul cladirii, accident
chimic in vecinatae, etc.) in functie de factorii de risc existenti.
Elevii din invatamantul primar vor invata modul de actiune si protectie impotriva
factorilor de risc la care pot fi expusi precum si semnalele de alarmare in cazul
producerii situatiilor de urgenta, transmise prin mijloacele specifice.
Elevii din invatamantul secundar se vor pregati pentru cunoasterea principalelor
dezastre care pot afecta teritoriul comunei Frecatei, modul de protectie si comportare in
astfel de situatii, tehniciile si masurile generate de prim - ajutor.
Coordonarea si sprijinul in organizarea si desfasurarea cu elevii claselor V -VIII a
concursului cu tematica de prevenire a incendiilor,,PRIETENII POMPIERILOR"
respectiv cu tematica de protectie civila ,,CU VIATA MEA APAR VIATA" in lunile
mai si iunie 2014.Tematica orientativd qi obiectivele de realizare a pregdtirii sunt
prevdzute in anexS la prezentul plan.
Studen{ii qi cursan{ii colegiilor care au domiciliul in comuna Frecatei se
instruiesc in cadrul disciplinelor de inv6![m6nt din orasul Braila, cu respectarea
autonomiei universitare, prin integrarea cunoqtinlelor de specialitate qi prin activitdfi de
antrenare privind modul de proteclie gi de acliune in cazul producerii situaliilor de
urgen!6 generate de principalele tipuri de risc specifice orasului Braila.
Comunitdlile de elevi qi studenli se instruiesc gi prin participarea la exerciliile gi
activitalile practice organizate gi conduse de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de
Urgenta ,,DLINAREA" al judetului Braila.
Se

IV. Temele obligatorii privind pregltirea membrilor serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Frecatei in anul
2014.
Tematica obligatorie pentru pregitirea membrilor Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Frecatei pe anul 2014, cuprinde: sedinte
teoretice si sedinte practice demonstrative:

l. -Prezentarea

$edin{e teoretice

:

legislatiei actualizate privind organizarea, atributiile si functionarea
serviciului de urgenta voluntar.
- Reguli qi mdsuri de prevenire a incendiilor la gospoddriile cetSleneqti pe timpul
sezonului rece.
- Clasificarea cauzelor de incendiu. Starea de pericol si pericolul de incendiu.
2. - Gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.
- Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca.
3. - Noliuni despre incendii, defini1ie, propagare, caracteristici.
- Regulamentul de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta.
4. - Reguli si masuri de prevenire qi stingere a incendiilor specifice fondului
forestier.
- Fumatul si folosirea focului deschis.
- Desfasurarea actiunilor de limitare si stingere a incendiilor la paduri.
5. - Reguli qi mdsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de
recoltare a cerealelor pdioase.
- Protectia populatiei in caz de canicula, acordarea primului ajutor.
6. - Stingerea incendiilor in conditiile lipsei de apa.
- Mari catastrofe ale globului.
7. - Modul de actiune pentru salvarea animalelor in caz de incendiu.
- Stingerea incendiilor la magazii si depozite de cereale.
8. - Cunoasterea semnalelor de alarmarela dezastre.
- Metodologia executdrii controlului de prevenire la unitalile de inv6!6mAnt
conform OMAI 160 din 2007 .
9. - Salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor.
- Asigurarea masurilor de protectie antichimica.
10. - Stingerea incendiilor pe timp de iarna.
- Reguli de comporlarc la descoperirea de materiale reciclabile periculoase cu
efect radiologic conform OMAI 117189121707.
- Neutrali zarea unor substante periculoase in caz de accident chimic
- Atributiile si responsabilitatile C.L.S.U. Frecatei in caz de inundatii, Ordinul
comun nr. 1422119212012 privind Regulamentul privind gestionarea situatiilor de
urgenta generate de inundatii, poluari accidentale pe cursurile de apa.
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- Alarmarea qi evacuarea populalieiin cazul dezastrelor si a tipurilor de risc
specifice comunei Frecatei.

$edin{e practice demonstrative :
1. - Instruclia grupelor de la motopompa de lucru cu ap6 gi spumi.
- Simularea unei situalii din planul de evacuare de la nivelul localitdtii Frecatei.
2. -invd[area gi formarea deprinderilor i,
froU.i;lpir*;. i"d;arrur.
"*..rrtur.uprobei
qi vitezS"(prezentarea demonstrativi a probei, executarea
pe segmente,
executarea intrunitd a probei, verificarea incadrdrii in barem: 45": S, 35"- B, 30":
FB).
3. - Exercifiu practic privind luarea mdsurilor de siguranld si delimitare a zonelor
in cazul descoperirii de materiale reciclabile periculoase cu efect radiologic.
4. - Exerciliu practic cu tehnica din dotare in cazul producerii unui incendiu la
fondul forestier de pe raza aomunei Frecatei.
5. - Exerciliu practic privind intervenfiain cazul producerii unor incendii la
depozitele de cereale, arii, magazii sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea.
6. - Exerciliu practic privind intervenliain cazul salv5rii qi evacudrii de persoane
din subsoluri, de sub dirAmituri qi din spalii inguste.
7. - Metode, procedee qi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului qi a
echipamentului din dotare.
8. - Demonstralie practicl privind executarea unui control de prevenire la unit5lile
de inv6!5m6nt din comuna Frecatei.
9. - Demonstratie practicd privind executarea unui control de prevenire la o
gospoddrie cetdteneascd din comuna Frecatei.
10. - Exerciliu practic privind intervenlia si modul de actiune in cazul unor incendii
produse la gospoddriile cetdlenegti qi depozitele de furaje, modul cum se evacueaza
animalele in caz de incendiu.
- Exercitiu tactic de stingere a incendiilor in conditii deosebite ( pe timp de
noapte, pe timp de iarna, vint puternic, etc ).

V. Evidenta si evaluarea pregatirii profesionale a membrilor
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna
Frecatei.
Evidenta si evaluarea pregatirii profesionale se va tine si se va face lunar pe fiecare
membru din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Frecatei.
Pregdtirea de specialitate qi fizici a personalului voluntar in domeniul situafiilor de
urgenfd se executd dupd planul de pregitire profesionald anuald qi lunar6, pe teme qi
exercilii conform celor primite de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta
,,DIINAREA" al judetului Braila, precum gi in funclie de nevoile existente la unitatea
administrativ teritorialS Frecatei.
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Responsabilitatea privind pregdtirea personalului revine qefului de serviciu voluntar
pentru situatii de urgenta, pregedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al
comunei Frecatei.
Pregdtirea personalului serviciului, precum qi a celor care constituie rezewa de
personal a serviciului se va desfEgura pe baza unei tematici elaborate de Inspectoratul
pentru Situalii de Urgenld ,,Dun6rea" aljudelului Brdila qi a unei planific5ri intocmite in
acest sens.
Pregatirea personalului serviciului voluntar se va face inbaza unui plan de pregatire
anual, intocmit de catre seful serviciului voluntar si aprobat de catre primar.
Planul de pregatire va fi structurat pentru toate specialitatile si categoriile de pregatire.
Pregatirea voluntarilor se va face lunar, printr- un instructaj metodic de 2 ore, urmat de
un antrenament practic, cu durata intre 30 de minute si 2 ore.
In primele trei luni de la incadrarea personalului serviciului se executd o tematicd de
pregdtire debazd., pe parcursul a minimum 30 ore, pebazaunei tematici intocmite in
acest sens.
Dupd parcurgerea acestei etape de pregdtire, personalul va fi verificat gi atestat in
vederea participdrii la acliuni de instruclie prin Inspectoratul pentru Situafii de Urgenld
,,Dundrea" al judefului Brdila in conformitate cu normativele in vigoare.
DupS atestare pregdtirea se executd lunar pe durata a minimum 4-6 ore in zilele
stabilite de comun acord cu personalul care incadreazd serviciul voluntar.La activitdtile
de pregdtire pot participa cadre ale Inspectoratul pentru Situalii de Urgentd,,Dundrea" al
judelului Brdila, specialiqti din diferite domenii, experli, cadre didactice, etc. De
asemenea preg6tirea poate fi completat[ prin participareala cursuri pregatitoare
organizate de Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen!6.
Personalul serviciului voluntar poate participa la cursuri de calificare si atestare
precum si la aplicatiile si exercitiile organizate de catre structurile profesioniste pentru
situatii de urgenta (udetean - Braila sau national).
Anual se vor planifica qi executa activitdli de pregdtire in (tabere tematice) centre
zonale, pentru pregdtirea qi antrenarea personalului in executarea acliunilor de cdutaresalvare, instalare tabere de primire sinistrafi, etc. intregul personal are obligativitatea
participirii la toate activitSlile de pregdtire. Fondurile necesare vor fi planificate si
asigurate din bugetul local al comunei FRECATEL
Instruirea persoanelor angajate in muncd in domeniul situaliilor de urgen!5
constituie parte componentd a activitdtii de pregdtire desfrqurate de persoanele fizice qi
juridice in domeniul managementului situaliilor de urgenli, potrivit prevederilor legale
in vigoare.
ConducStorii instituliilor publice, patronii qi managerii operatorilor economici sunt
obligali, potrivit art.28 alin. (l) lit. fl din Legea nr. 48112004 privind protec{ia civilS, s[
organizeze gi s5 execute instruirea in domeniul situaliilor de urgenld.
Instruirea salarialilor in domeniul situaliilor de urgen{d este component1. a pregltirii
profesionale qi are ca scop insuqirea cunoqtinlelor qi formarea deprinderilor necesare in
vederea prevenirii qi reducerii efectelor negative ale situafiilor de urgen!6 sau ale
dezastrelor la locul de muncS gi in incinta instituliilor gi operatorilor economici.
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Instruirea salarialilor in domeniul situaliilor de urgenld se reahzeazdprin instructaje
qi prin participarealacursuri, aplicalii, exercilii practice qi antrenamente, in funclie de
tipurile de risc specifice.
Instruirea salarialilor in domeniul situaliilor de urgen!6 se face la angajare qi
periodic qi se realizeazdprin urmStoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general.
b) instructajul specific locului de munc6.
c) instructajul periodic.
d) instructajul pe schimb, acolo unde situalia o impune.
e) instructajul special pentru lucr[ri periculoase.
f) instructaj ul I a recalifi carea profesi ona16.
g) instructajul pentru personalul din afaraoperatorului economic sau a institu{iei.
Documentele de evidenld care se intocmesc de cdtre comitetul local pentru situalii
de urgenla gi la nivelul operatorilor economici clasifica{i din punct de vedere al
riscurilor sunt : Planificarea qi evidenla pregdtirii in domeniul situaliilor de urgenld prin
aplicafii, exercilii qi concursuri, Planificarea si evidenta lunara a participdrii la
pregdtyeain domeniul situaliilor de urgen!6, Planul de pregdtire in domeniul situaliilor
de urgen!6, Tematica orientativa de pregdtire in domeniul situaliilor de urgen!6,
Tematica obligatorie de pregdtire in domeniul situaliilor de urgen!6, Planul de pregdtire
profesional6 anuald qi lunar6 pe teme qi exercilii pentru membrii Serviciului Voluntar
pentru Situalii de urgen!6.
Instruirea in domeniul situaliilor de urgenli se certificd prin inscrisuri realizate,
dupd caz,infiqa individual[ de instructaj in domeniul situaliilor de urgenf6, in registrul
de predare-primire a schimbului sau in procesele-verbale de instruire. Fiqele individuale
de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate. Dupd efectuarea
instructajelor este obligatorie completarcafiqelor individuale de instructaj, inscrisul
efectufindu-se cu pasti sau cu cerneald. Dupd completare, figa individuald de instructaj
in domeniul situaliilor de urgen!6 se semneazd de persoana instruitd 9i de cdtre
persoanele care au efectuat qi au verificat instructajul.
Modul de evaluare apregdtirii personalului se face prin intermediului testdrilor
scrise, verificirilor practice dar qi cu ocazia aplicaliilor, exerciliilor qi concursurilor
specifice.

VI. Asigurarea logistici

pi

financi^ril.

Instituliile care asigura resursele bugetare alocate pentru desfrqurarea pregdtirii
sunt: institulia prefectului - Braila, consiliul judelean Braila, consiliul local Frecatei,
operatorii economic i, angaiatori qi or ganizaliile neguvernamentale.
Cheltuielile privind transportul, cazarea qi masa participanlilor la programele de
pregitire se suportd de cStre instituliile de la care provin participanlii.
Fondurile necesare vor fi planificate si asigurate din bugetul local al comunei
FRECATEI.
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VII. Coordonarea, controlul qi indrum area serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta.
Rdspunderea pentru asigurare a capacrtdlii operative revine pre gedintelui
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (primarul comunei Frecatei) qi qefului
Serviciului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Frecatei, iar
aceqtia sunt verificali periodic de cdtre cadrele specializate ale Inspectoratului Judetean
pentru Situalii de Urgenld ,,DLINAREA" al judetului Braila.
Capacitatea operativd a formaliunilor de interventie trebuie sd fie asiguratd in
perrnanenfl, frr6, nici o exceplie qi aceasta presupune:
- alarmarea in timp real a personalului., nivel ridicat de pregitire a personalului,
starea tehnicd a mijloacelor de intervenlie si fie bun[, funclionarea in conditii optime a
sistemului de conducere gi comunicafii.
Alarmarea formaliunilor in scopul desfdgur6rii acfiunilor de intervenlie se face de
citre personalul de serviciu din cadrul primdriei FRECATEI, fiind ingtiinlat gi
preqedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Frecatei (primarul
comunei Frecatei) care ulterior va conduce activitatea de intervenlie.
tn cazul alarmirii pentru interven{ie, cu exceplia anumitor situafii, se considerd
cd s-a realizat capacitatea de intervenlie qi se trece la indeplinirea misiunilor atunci c6nd
s-au prezentat2l3 din personal, din care qeful de serviciu voluntar obligatoriu.
Timpul de prezentare qi pregdtire pentru indeplinirea unei misiuni este de 5 10
minute de la primirea apelului.
Pentru verificarea gi antrenarea personalului in vederea incadrdrii in baremele
stabilite, pregedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta impreuni cu qeful de
serviciu (precum qi cadre din Inspectoratul pentru Situalii de UrgenfS,,Dundrea" aI
judelului Brdila nominalizate, pot face exercilii de alarmare care constau in aducerea
personalului qi pregdtirea materialelor in vederea ieqirii la intervenfie).
Ac{iunile de interven{ie sunt coordonate de cdtre preqedintele Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta - primarul comunei Frecatei qi se desfrqoardpebaza

-

urmitoarelor principii :
- salvarea cu prioritate a vielilor omenegti,
- cooperarea qi complementaritatea cu celelalte forle implicate in acfiunile de
intervenlie profesioniste sau voluntare,
- desfbqurarea ac{iunilor in timp scurt, cu maximd eficien![ qi profesionalism,
- acliunile de intervenlie se pot desfrgura qi in alte localitSli de pe teritoriul judelului
Braila cu aprobarea preqedintelui Comitetului Judetean Braila pentru Situatii de Urgenta
gi la propunerea membrilor Comitetului Judetean Braila pentru Situatii de Urgenta.
Misiunea de intervenlie se primeqte de la preqedintele Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Frecatei, mai pulin in cazul anunlului de ,,incendiu".
Pe timpul desf6gur6rii acliunilor de intervenlie personalul formafiunii se
subordoneazd qefului acesteia, care in funclie de nevoi, poate reorganiza structura
ierarhicd gi responsabilitdlile pentru solulionarea problemelor apdrute,
Pentru efectuarea misiunilor qefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
al comunei Frecatei i se precizeazdutmatoarele date:
- date despre situalia produsd: - natura, cartza urmSri, particularitSli,
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- mijloace qi itinerar de deplasare,
- asigurarea legdturilor, modul de transmitere a informaliilor,
- forle implicate in intervenfie, cine conduce interventia,
- ora, locul deprezentare qi persoana de contact,
- misiunea de executat,
- asigurarea logisticd a intervenliei.
Dupi fiecare interven{ie qefii de echipe verificl gradul de disponibilitate a
tehnicii qi materialelor, Ie intre{in gi le pregltesc pentru o noul interven{ie.
La terminarea acliunilor de intervenlie qeful serviciului intocmeqte Raportul de
interven{ie in 3 (trei) exemplare, exemplarul nr 1 la Serviciul voluntar pentru situatii
de urgenta al comunei Frecatei, exemplarul nr. 2laproprietar, exemplarul nr. 3 se
transmite la Inspectoratul pentru Situa{ii de Urgenfi ,,DUNARBA" al Jude{ului
BrIila la nr. de fax: 0239619669, e-mail: adiunct@isubraila.eu gi se consemneazd,
activit6lile desfbqurate in cadrul Registrul serviciului voluntar pentru situafii de

urgen{i al comunei Frecatei.

VI[. Anexe:
Anexa nr. 1. Planul de pregatire profesionala pe teme si exercitii a
personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Frecatei.
Anexa nr.2. Pregatirea fizica a personalului din cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Frecatei.
Anexa nr. 3. Planificarea si executarea pregatirii profesionale pe anul2014 tabel.

Anexa nr.4. Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare
gestionarii Situatiilor de urgenta la comuna Frecatei pe anul 2014 .
Anexa nr. 5. Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor in caz de situatii de
urgenta in anul 2014la comuna Frecatei.

INTOCMIT,
Sef Serxiciu Voluntar
pentru S{t,ifutROe U rgenta

"'tJhI'i'"
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