NESECRET

Anexa nr. 5

VIL TEMELE ORIENTATIVE DE PREGĂTIRE
A SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL PREGĂTIRII:
- însuşirea temeinică de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a prevederilor
normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
- perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a echipelor de intervenţie şi a celor specializate
pe tipuri de riscuri privind regulile si măsurile de prevenire, cunoaşterea permanentă a riscurilor din
localităţile în care îşi desfăşoară activitatea;
- asigurarea cunoaşterii şi întreţinerii în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi a
accesoriilor, perfecţionarea membrilor serviciului în mânuirea acestora.

II. ORGANIZAREA PREGĂTIRII
2.1 Şefii serviciilor voluntare 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 preşedinţii comitetelor pentru situaţii
de urgenţă
2.2 Personalul component al serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă
Şedinţă teoretic aplicativă (2-3 ore), lunar la municipii, oraşe şi comune, organizată de către şeful
serviciului;
Şedinţă practic - demonstrativă (1-2 ore), lunar la municipii, oraşe şi comune, organizată de către
şeful serviciului;
Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmită de şeful serviciului şi
aprobată de primar.

^

III. DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII
în baza prevederilor legale, instruirea membrilor serviciului se asigură de către şeful acestuia prin
expuneri, informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii.
Se va urmări ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor 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 şedinţă a Consiliului Local, iar exerciţiile şi aplicaţiile la remiza serviciului.
înaintea şedinţelor de pregătire tactică, şeful serviciului va întocmi planurile conspect ale
temelor de prezentat în luna respectivă.
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TEME DE PREGĂTIRE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

COMPARTIMENTUL / SPECIALIŞTI DE PREVENIRE
Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor.
Risc, hazard şi vulnerabilitate.
Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare.
Propagarea incendiilor.
Cauze de incendiu.
Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu.
Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale.
Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire.
Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuare a efectelor acestora. Reguli de comportare.
Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ.
Prevenirea incendiilor la unităţi de cult.
Prevenirea incendiilor la unităţi de cultură/săli aglomerate.
Prevenirea incendiilor la fondul forestier.
Prevenirea incendiilor la amenajări temporare.
Prevenirea incendiilor în agricultură.
Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică.
Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire.
Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare.
Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL.
Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice.
Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor cu gaze.
Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire.
Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii.
Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti în mediulo rural.
Prevenirea incendiilor în apartamente.
Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă.
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice în domeniul situaţiilor de urgenţă.
înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă.
Forme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. în to c m irea do cu m en telo r de control.

t

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 voluntare 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 - Mijloace de alarmare in protecţia civilă, clasificare, destinaţie, descriere şi exploatare.
Tema nr. 4 - Criterii de performanţă privind constituirea, organizarea şi dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă. Misiunile si compunerea S.V.S.U.
Tema nr. 5 - Reguli pentru folosirea adăposturilor de protecţie civilă şi modul de acţiune pentru
cunoaşterea şi respectarea lor de către populaţie.
Tema nr. 6 - Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile administrativ
teritoriale.
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2 . Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor; Antrenament în
luarea dispozitivului de luptă la utilajele din dotare.
Tema nr. 2 - Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea mijloacelor de protecţie
individuală din dotare.
Tema nr. 3 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.V.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv al Consiliului Local, altele decât unităţile de
învăţământ.
Tema nr. 5 - Executarea unei aplicaţii la o unitate de învăţământ.
Tema nr. 6 - Antrenament în executarea probelor profesionale ale pompierilor civili (pista de
îndemânare şi viteză, ştafeta 4 x 100 m., desfăşurarea de luptă).

Trimestrul II

w

1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 - Metodologia efectuării controalelor de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei
şi la obiectivele din subordinea Consiliului local,
Tema nr. 2 - Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor pentru lăcaşele de cult.
Tema nr. 3 - Incendiul şi fenomenele ce îl însoţesc (arderea, tipuri de ardere, căldura, transmiterea
căldurii). Procedee şi substanţe de stingere a incendiilor.
Tema nr. 4 - Legislaţie: prevederi ale actelor normative prin care se reglementează lucrul cu foc
deschis, fumatul.
Tema nr. 5 - Vulnerabilităţi şi hazarde, măsuri de protecţie, reguli de comportare a populaţiei în
diferite situaţii (cutremure de pământ, accidente chimice, inundaţii, incendii în masă, etc)
Tema nr. 6 - Reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti
( locuinţe, anexe, bucătării de vară etc.).
2 . Şedinţa practic - demonstrativă

w

Temanr. 1 - Cunoaşterea accesoriilor de lucru cu apă din dotarea Serviciului Voluntar;
Tema nr. 2 - Antrenament în executarea probelor profesionale ale pompierilor civili (pista de
îndemânare şi viteză, ştafeta 4 x 100 m., desfăşurarea de luptă).
Tema nr. 3 - Procedee de alimentare cu apă a utilajelor de intervenţie din dotare. Exerciţiu practic.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv al Consiliului Local, altele decât unităţile de
învăţământ.
Tema nr. 5 - Executarea unei aplicaţii la o unitate de învăţământ.
Tema nr. 6- Executarea practică a unei aplicaţii de stingere la o gospodărie particulară.

Trimestrul III
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 - Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier (SVSU din zona
împădurite vor executa patrulări pe traseele din fondul forestier frecventate de turişti şi localnici).
Tema nr. 2 - Reguli şi măsuri de prevenire specifice perioadei de recoltare a cerealelor, precum şi la
maşinile agricole ce participă la campania agricolă;
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 la gospodăriile cetăţeneşti şi instituţiile de învăţământ,
executarea unor exerciţii de evacuare la instituţiile de învăţământ din localitate, expunerea unui
material dedicat acestui eveniment, înmânarea de diplome, distincţii, premierea în bani a pompierilor
voluntari care au avut o activitate deosebită în folosul comunităţii locale).
Tema nr. 5 - Metodologia executării controlului de prevenire.
Tema nr. 6 - Organizarea şi executarea acţiunilor de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale.
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2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor; Antrenament în
luarea dispozitivului de luptă la utilajele din dotare.
Tema nr. 2 - Mijloace de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea mijloacelor de protecţie
individuală din dotare.
Tema nr. 3 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.V.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv al Consiliului Local, altele decât unităţile de
învăţământ.
Temanr. 5 - Executarea unei aplicaţii de stingere la o unitate de învăţământ.
Tema nr. 6 - Cunoaşterea accesoriilor de lucru cu apă din dotarea Serviciului Voluntar.
T rim estru l IV
1. Şedinţa teoretic - aplicativă
Tema nr. 1 - Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor termice şi sobelor cu
acumulare de căldură.
Tema nr. 2 - Pericole, cauze şi măsuri de P.S.I. specifice sărbătorilor de iarnă.
Temanr. 3 - Reguli şi măsuri de P.S.I. la depozite de furaje, magazii, adăposturi de animale.
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.
Temanr. 6 - Prezentarea de către şeful S.V.S.U. a bilanţului activităţilor pentru anul 2018.
2. Şedinţa practic - demonstrativă
Tema nr. 1 - Algoritmul şi modul de executare al controlului de prevenire la gospodăriile/locuinţele
cetăţenilor, premergător sezonului rece.
Tema nr. 2 - Executarea practică a unei aplicaţii de stingere la o gospodărie particulară.
Tema nr. 3 - Recunoaşterea zonelor de competenţă ale S.V.S.U. - trasee de deplasare, distanţe, surse
de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective.
Tema nr. 4 - Executarea unei aplicaţii la un obiectiv al Consiliului Local, altele decât unităţile de
învăţământ.
Tema nr. 5 - Executarea unei aplicaţii la o unitate de învăţământ.
Tema nr. 6 - Testarea anuală a membrilor serviciului.

