
 

 

 

 

 

 
Pregătirea  în domeniul situaţiilor de urgenţă 

          Activităţile social-economice sunt perturbate uneori de efectele tragice ale unor 
fenomene naturale sau provocate de om. Pentru a se reduce efectele dezastrelor, toate 
instituţiile, salariaţii şi populaţia neîncadrată în muncă au obligaţia, prin lege să 
participe la activităţile de pregătire pentru însuşirea cunoştinţelor şi formarea 
deprinderilor necesare protecţiei şi să participe efectiv la acţiuni de intervenţie. De 
pregătirea resursei umane, cea mai importantă resursă din cadrul oricărei organizaţii 
depinde eficacitatea şi eficienţa celorlalte resurse materiale, financiare, tehnologice, 
informaţionale. 
           Planificarea şi desfăşurarea pregătirii se realizează la nivel: 
1. judeţean; 
2. local; 
3. instituţii publice şi operatori economici; 
4. unităţi şi instituţii de învăţământ. 
Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivel judeţean 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean desfăşoară următoarele activităţi: 
a. Convocare de pregătire anuală, cu: 

• conducătorii operatorilor economici şi ai instituţiilor publice clasificate din punct 
de vedere al riscurilor, din responsabilitatea nemijlocită; 

• şefii centrelor operative cu activitatea temporară de la municipii şi 
oraşe/inspectorii de specialitate; 

• şefii serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 
b. Un instructaj de pregătire anual, cu: 

• preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi; 
• şefii centrelor operative cu activitate temporară de la comune/ inspectori de 

specialitate. 
c. Un instructaj de pregătire lunar, cu: 

• şefii centrelor operative cu activitate temporară de la municipii şi oraşe/inspectori 
de specialitate; 

• personalul de specialitate de la serviciile publice deconcentrate de la nivel 
judeţean din subordinea ministerelor, instituţiilor publice centrale, regiilor 
autonome şi companiilor naţionale; 

• personalul de specialitate din cadrul operatorilor economici, clasificaţi din punct 
de vedere al riscurilor; 

d. O instruire anuală, cu directorii de unităţi şcolare şi personalul didactic desemnat să 
execute pregătirea. 

 
Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivel local 

Comitetele pentru situaţii de urgenţă de la municipii, oraşe şi comune: 
a. O convocare de pregătire anuală, cu conducătorii operatorilor economici şi 

instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al riscurilor, din responsabilitatea 
nemijlocită; 
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b. Un instructaj de pregătire semestrial, cu membrii comitetelor pentru situaţii de 
urgenţă şi consultanţii, cu ocazia şedinţelor ordinare; 

c. Un antrenament de specialitate anual, cu personalul centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă, condus de şefii centrelor operative; 

d. Un instructaj de pregătire lunar, cu personalul de specialitate din cadrul operatorilor 
economici şi instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al riscurilor, din 
responsabilitatea nemijlocită; 

e. Un instructaj de pregătire semestrial, cu şefii serviciilor publice voluntare pentru 
situaţii de urgenţă. 

Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul instituţiilor publice şi operatorilor 
economici: 
a. O convocare de pregătire şi un antrenament de specialitate, cu personalul celulelor 

de urgenţă, condus de manageri; 
b. Un instructaj de pregătire semestrial, cu şefii serviciilor private pentru situaţii de 

urgenţă; 
c. Instructaje de pregătire, cu durate diferite, cu salariaţii; 
d. Un antrenament anual, cu salariaţii (se execută antrenamente de avertizare, alarmare, 

adăpostire, prim-ajutor etc.). 
Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
a. În procesul instructiv educativ, în orele de dirigenţie, educaţie civică, de consiliere şi 

în cadrul disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora; 
b. În programele de activităţi extraşcolare; 
c. Printr-un antrenament semestrial (se execută antrenamente de avertizare, alarmare, 

evacuare, adăpostire, prim-ajutor etc.). 
 

 
 

 
 


