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I. BAZA LEGALĂ 

 
 În anul 2022, planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii personalului din cadrul organismelor 

şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în conformitate cu următoarele acte 

normative: 

✓ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicata; 

✓ Legea nr. 481/2004  privind protecţia civilă republicata; 

✓ Hotărârea Guvernului României nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea  activităţii de 

pregătire în domeniul  apărării civile; 

✓ Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ 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 Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

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

de urgenţă; 

✓ Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 din 18.06.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate; 
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✓ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

✓ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, pre-alarmare şi alarmare în 

situaţii de protecţie civilă; 

✓ O.I.G. nr. 2/IG din 04.01.2019 privind aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

✓ O.I.G. nr. 4000/IG din 03.01.2022 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a 

reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în 

domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, serviciu descentralizate și 

deconcentrate în anul 2022; 

 

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

  II. 1. Obiectiv general: 

 

➢ Cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea în timp scurt, în 

mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor de intervenţie necesare, credibile, realiste şi adecvate 

de protecţie a populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor 

de vieţi omeneşti, valorilor materiale şi de mediu. 

 
   II. 2. Obiective specifice: 

 

➢ perfecţionarea deprinderilor necesare personalului din cadrul serviciilor private pentru situaţii de 

urgenţă în scopul menţinerii acestuia la un nivel de pregătire corespunzător asigurării unei intervenţii 

eficiente în sectoarele de competenţă; 

➢ determinarea, la nivelul factorilor responsabili din cadrul obiectivului, a unei planificări optime 

a resurselor destinate gestionării situaţiilor de urgenţă; 

➢ antrenarea, verificarea şi perfecţionarea potenţialului factorilor decidenţi din cadrul organismelor 

şi structurilor abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, pe niveluri şi domenii de competenţă, pentru 

asigurarea evacuării salariaţilor şi bunurilor materiale, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă care 

impun necesitatea adoptării unor astfel de măsuri. 

 

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

  

Pregătirea membrilor celulei de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în 

domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, personalului serviciului privat pentru 

situaţii de urgenţă: 

 

- pregătirea șefilor celulelor de urgență din cadrul operatorilor economici clasificați cu risc cf. H.G. nr. 

642/2005 se execută astfel: 

•  o convocare de pregătire anual, cu durata de 2-4 ore, organizată de Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă al judeţului; 

- pregătirea personalului celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. H.G. 

nr. 642/2005 se execută astfel: 

• instructaj de pregătire trimestrial, cu durata de 2-3 ore, condus de şefii celulelor de urgenţă; 

• o convocare de pregătire anual, cu durata de 2-4 ore, organizată de operatorilor economici; 

• un antrenament de specialitate anual, cu durata de 2-4 ore, organizat de operatorii economici. 

- pregătirea şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă se execută prin: 
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•  convocare de pregătire semestrial, cu durata de 2-4 ore, organizată de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al judeţului; 

• un instructaj de pregatire semestrial, cu durata de 2-4 ore, organizat de conducatorii operatorilor 

economici; 

- pregătirea personalului component al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă se execută prin: 

• o sedinta teoretica-aplicativa lunar, cu durata de 2-3 ore organizata de sefii serviciilor; 

• o sedinta practic-demonstrativa lunar, cu durata de 1-2 ore, organizata de sefii serviciilor; 

• exercitiu de alarmare/interventie cu S.P.S.U., organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului; 

- pregătirea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se execută prin: 

• o convocare de pregătire anual, cu durata de 2-4 ore, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă al judeţului; 

- pregătirea inspectorului de protecţie civilă, personal de specialitate de la operatorul economic cu 

capital majoritar de stat, se execută prin: 

• o convocare de pregătire anual, cu durata de 2-4 ore, organizată de Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă al judeţului; 

 

Pregătirea salariaţilor operatorului economic se realizează prin: 

•  instructaje de pregătire, organizate de conducătorul operatorului economic;  

• Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii 

de instruire sunt stabilite de O.M.A.I. nr. 712 modificat şi completat cu O.M.A.I nr. 786/2005. 

• Participarea salariaţilor la instruire este obligatorie. 

 

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI 

FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL 

Pregătirea personalului din cadrul operatorului economic se va realiza conform ,,Planificării pregătirii pe 

niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal”  din Anexa nr. 1. 

 
V. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN 

ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE 

 Planificarea concursurilor de specialitate şi a exerciţiilor cu scop de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă este detaliată în Anexa nr. 2. 

 
VI. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PRIVATE PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  

 Tematica obligatorie de pregătire a Serviciilor Private pentru Situații de Urgență este detaliată în Anexa 

nr. 3. 

 

 VII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 

 

Evidenţa participării şi rezultatelor obţinute cu ocazia efectuării pregătirii se ține la nivelul punctului 

de lucru de către responsabilul HSEQ. 

Evaluarea nivelului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență se realizează la sfârșitul fiecarei 

instruiri, prin exerciții și aplicații (Proces verbal de analiză a exercițiului de simulare accident), prin controale 

interne efectuate de reprezentanții Biroului Situații de Urgență precum și prin analiza tuturor documentelor 

în domeniul situațiilor de urgență. 

Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute, de către reprezentanții Biroului Situații de Urgență care 

organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor efectuate.  
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VIII. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ 

 Logistica activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă este asigurată prin grija societatii 

pentru activităţile planificate, organizate şi desfăşurate la nivelul acestora. 

  Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute în Planul de Pregătire 

în domeniul Situațiilor de Urgență pe anul 2022 se asigură din bugetul societății. Finanţarea şi dotarea 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se va face din bugetul societății. 

  Asigurarea participării la concursurile profesionale ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, 

precum logistica şi cheltuielile aferente, se vor asigura, conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor republicată şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, prin grija societății. 

 

IX. ANEXE 

 
ANEXA NR. 1 – PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI 

CATEGORII DE PERSONAL; 

ANEXA NR. 2 – PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, 

EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE; 

ANEXA NR. 3 – TEMATICA OBLIGATORIE DE PREGĂTIRE A SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ. 
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