
NESECRET 
Anexa nr. 6

<*

TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PRIVATE 
PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ

I. SCOPUL PREGĂTIRII
- însuşirea temeinică de către membrii serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, a prevederilor 
normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
- perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a echipajelor de intervenţie precum şi a celor 
specializate, pentru cunoaşterea permanentă a tipurilor de riscuri din cadrul operatorilor economici şi 
instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a regulilor şi măsurilor de intervenţie în 
situaţii de urgenţă;
- asigurarea cunoaşterii şi întreţinerii în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi a 
accesoriilor, perfecţionarea membrilor serviciului în mânuirea acestora.

n . ORGANIZAREA PREGĂTIRII
2.1 Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
- Convocare de pregătire semestrială (6 ore), organizată de către ISUJ Satu Mare;
- Instructaj de pregătire semestrial (2-4 ore), organizat de către conducătorii operatorilor economici.
2.2 Personalul component al serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
- Şedinţă teoretic -  aplicativă (2-3 ore), lunar la municipii şi oraşe / lunar la comune.
- Şedinţă practic -  demonstrativă (1-2 ore), lunar la municipii şi oraşe / lunar la comune.
Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării făcută de şeful serviciului şi aprobată 
de managerul operatorului economic.

m . DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII
în baza prevederilor legale, instruirea serviciului se va asigura de către şefii acestora prin expuneri, 
informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii. Se va urmări ca majoritatea temelor 
de pregătire să aibă un caracter practic şi se va executa în condiţii cât mai apropiate de realitate.

IV. ASIGURAREA MATERIALĂ
Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului de instruire, acesta va fi executat
în sala de pregătire a serviciului privat al operatorului economic, iar exerciţiile şi aplicaţiile în incinta
obiectivului.
înaintea şedinţelor de pregătire, şefii serviciilor vor întocmi planuri conspecte ale temelor de 
prezentat în luna respectivă.



NESECRET
TEME DE PREGĂTIRE 

Trimestrul I <»
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 - Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu, starea de 
pericol şi pericolul de incendiu.
Tema nr. 2 - Legislaţie: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi 
completată şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare 
(prevederi referitoare la serviciile private pentru situaţii de urgenţă ), OMAI nr. 96/2016 privind 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi 
a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 3 - Criterii de performanţă privind constituirea, organizarea şi dotarea serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă
Tema nr. 4 - Descrierea şi modul de utilizare a utilajului/ utilajelor sau accesoriilor din dotarea 
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 5 - Prezentarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
profesionale ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Tema nr. 6 - Măsuri organizatorice şi tehnice. Modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea mijloacelor de protecţie 
individuală din dotare.
Tema nr. 2 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.P.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse 
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 3 - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor. Antrenament în 
luarea dispozitivului de luptă la utilajele din dotare.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv din cadrul operatorului economic.
Tema nr. 5 - Procedee de alimentare cu apă a utilajelor de intervenţie din dotare. Exerciţiu practic.
Tema nr. 6 - Antrenament în executarea probelor profesionale ale pompierilor civili: Executarea 
descompusă şi întrunită a probei pista de îndemânare şi viteză.

Trimestrul II
1. Şedinţa teoretic -  aplicativă
Tema nr.l - Metodologia efectuării controalelor de prevenire în sectorul de competenţă.
Tema nr. 2 - Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc (arderea, tipuri de ardere, căldura, transmiterea 
căldurii). Procedee şi substanţe de stingere a incendiilor.
Tema nr. 3 - Legislaţie: Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor în cazul folosirii focului deschis, 
a fumatului, a lucrărilor de sudură şi tăiere a metalelor, precum şi pe timpul sezonului cald şi secetos.
Tema nr. 4 - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic.
Tema nr. 5 - Reguli şi măsuri de prevenire ce trebuie respectate la secţiile de producţie, magazii, 
birouri, depozite.
Tema nr. 6 - Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor iniţiale de stingere (hidranţi, 
stingătoare) din dotarea locurilor de muncă în cadrul operatorului economic sau instituţiei.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Utilizarea accesoriilor de lucru cu apă din dotarea Serviciului privat;
Tema nr. 2 - Executarea descompusă şi întrunită a operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea 
intervenţiei prin realizarea unor dispozitive de intervenţie.
Tema nr. 3 - Procedee de alimentare cu apă a utilajelor de intervenţie din dotare. Exerciţiu practic.
Tema nr. 4 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.P.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse 
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 5 - Executarea unei aplicaţii, pe timp de noapte, la un obiectiv din cadrul operatorului 
economic.
Tema nr. 6 - Antrenament în executarea probelor profesionale ale pompierilor civili: Executarea 
descompusă şi întrunită a probei ştafeta 4 x 100 m.
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Trimestrul III *
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 - Cunoaşterea accesoriilor de trecere a apei şi modul de mânuire a acestora.
Tema nr. 2 - Reguli şi măsuri de prevenire ce trebuie respectate la instalaţiile de încălzire şi de gaze 
de la construcţiile şi instalaţiile din cadrul obiectivului.
Tema nr. 3 - Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic, 
etc.).
Tema nr. 4 - Activităţi specifice pentru sărbătorirea zilei de 13 septembrie -  Ziua Pompierilor din 
România (activităţi de informare preventivă, executarea unor exerciţii de evacuare, expunerea unui 
material dedicat acestui eveniment, înmânarea de diplome, distincţii, premierea în bani a pompierilor 
privatei care au avut o activitate deosebită).
Tema nr. 5 - Reguli şi măsuri de prevenire la instalaţiile de forţă şi iluminat de la clădirile şi 
instalaţiile din cadrul obiectivului.
Tema nr. 6 - Organizarea şi executarea acţiunilor de evacuare a angajaţilor şi a bunurilor materiale.

2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Utilizarea accesoriilor de lucru cu apă din dotarea Serviciului privat..
Tema nr. 2 - Executarea descompusă şi întrunită a operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea 
intervenţiei prin realizarea unor dispozitive de intervenţie.
Tema nr. 3 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.P.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse 
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv din cadrul operatorului economic.
Tema nr. 5 - Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea mijloacelor de protecţie 
individuală din dotare.
Tema nr. 6 - Antrenament în executarea probelor profesionale ale pompierilor civili: Executarea 
descompusă şi întrunită a probei dispozitivul de intervenţie.

T rimestrul IV
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 - Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă - 
existente şi nou apărute.
Tema nr. 2 - Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece.
Tema nr. 3 - Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor termice şi sobelor cu
acumulare de căldură. ,
Tema nr. 4 - Cunoaşterea autospecialelor/utilajelor de intervenţie din dotarea serviciului. Măsuri 
specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor de intervenţie pe timpul sezonului 
rece.
Tema nr. 5 - Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Cauze de incendiu de natură electrică şi termică. 
Tema nr. 6 - Prezentarea de către şeful S.P.S.U. a bilanţului activităţilor pentru anul 2018.

2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Utilizarea accesoriilor de lucru cu apă din dotarea Serviciului privat;
Tema nr. 2 - Executarea descompusă şi întrunită a operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea
intervenţiei prin realizarea unor dispozitive de intervenţie.
Tema nr. 3 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.P.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse 
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv din cadrul operatorului economic.
Tema nr. 5 - Antrenament în executarea probelor profesionale ale pompierilor civili (pista de 
îndemânare şi viteză, ştafeta 4 x 100 m., desfăşurarea de luptă).
Tema nr.6 - Testarea anuală a membrilor serviciului.
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