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TEMELE
OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR VOLUNTARE
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PE ANUL 2012
I. SCOPUL PREGĂTIRII:
- cunoaşterea de către personalul din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă a prevederilor
actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
- perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a membrilor echipelor ( grupelor) de intervenţie la
incendii, a echipelor specializate pe tipuri de riscuri şi a specialiştilor de prevenire privind regulile si
măsurile de prevenire, cunoaşterea permanentă a riscurilor din localităţile în care îşi desfăşoară
activitatea;
- cunoaşterea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi a accesoriilor din
dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII
1. Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă:
- Convocare de pregătire, trimestrial (6 ore), organizată de către I.S.U. „Semenic” Caraş-Severin;
- Instructaj de pregătire, semestrial (2-4 ore), organizat de către preşedinţii comitetelor pentru situaţii
de urgenţă.
2. Personalul component al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă:
- Şedinţă teoretic – aplicativă (3 ore), trimestrial la comune, organizată de către şeful serviciului;
- Şedinţă practic – demonstrativă (2 ore), trimestrial la comune, organizată de către şeful
serviciului.
Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmită de şeful serviciului şi
aprobată de primar. Înaintea şedinţelor de pregătire şeful serviciului va întocmi planurile conspect
ale temelor de prezentat în luna respectivă.
Se va urmări ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor executa în
condiţii cât mai apropiate de realitate.

III. TEME DE PREGĂTIRE
A. Pentru specialiştii de prevenire din cadrul compartimentului de prevenire
COMUNE
Luna februarie
T.1:Actele normative care reglementează activitatea de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă;-1h
T.2:Modul de pregătire şi executare a controalelor în domeniul situaţiilor de urgenţă la gospodăriile
populaţiei, clădiri şi blocuri de locuinţe;-1h
T.3:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la obiectivele de cult ( biserici, mănăstiri şi alte
aşezăminte monahale) şi obiective cu destinaţie turistică;-1h
Ex.1:Executarea unui control de prevenire la o unitate de cult.-2h
Luna aprilie
T.4: Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de
mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;-2h
T.5:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;-1h
Ex.2:Executarea de controale de prevenire la clădiri de locuit şi gospodării ale populaţiei, conform
graficului de control.-2h
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Luna iulie
T.6:Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioadele caniculare şi secetoase; -1h
T.7:Reguli şi măsuri de prevenire specifice perioadei de recoltare a cerealelor, pentru maşinile
agricole ce lucrează în campanie şi pentru magazii şi depozite de cereale;-1h
T.8: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare preventivă a populaţiei;-1h
Ex.3:Executarea de controale de prevenire la căminele culturale.-2h
Luna octombrie
T.9: Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la unităţi de învăţământ;-1h
T.10: Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece; măsuri pentru amenajarea afumătorilor în
gospodăriile cetăţeneşti;-1h
T.11: Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la operatorii economici cu risc ridicat din
sectorul de competenţă ( brutării, mori de cereale, prelucrarea lemnului, confecţii textile, etc.);-1h
Ex.4:Executarea unui control de prevenire la o unitate de învăţământ şi a unui exerciţiu practic de
evacuare a elevilor în caz de incendiu.-1h
Ex.5:Executarea de controale de prevenire la gospodării ale populaţiei, conform graficului de control.1h

B. Pentru personalul formaţiunilor de intervenţie la incendii
COMUNE
Luna februarie
T.1:Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriilor din dotarea
serviciului voluntar; -2h
T.2:Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei;-1h
Ex.1:Executarea unui exerciţiu de stingere la un grup de gospodării ale populaţiei ( locuinţe, magazii,
grajduri de animale, depozite de furaje, bucătării de vară, etc.).-2h
Luna mai
T.3: Incendiul şi dezvoltarea lui;-1h
T.4:Accesorii de trecere a apei, de producere a spumei, de protecţie, de iluminat, scări manuale, pompe
manuale;-1h
T.5:Cauze de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor. Starea de pericol şi pericol de incendiu;-1h
Ex.2: Antrenament în executarea probelor de concurs al serviciilor voluntare.-2h
Luna august
T.6:Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor în mediul rural (grajduri, magazii depozite furaje);-1h
T.7:Instrucţia servantului pompier la tehnica de luptă;-1h
T.8:Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, iarnă, vânt puternic etc.);-1h
Ex.3:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv de cult.-2h
Luna noiembrie
T.9: Instalaţii de alimentare cu apă, reţele de apă, rezervoare de incendiu, hidranţi interiori şi exteriori;-1h
T.10: Modul de întocmire a unui raport de intervenţie.-1h
T.11:Noţiuni de chimie, fizică şi hidraulică;-1h
Ex.4:Executarea unui exerciţiu de stingere la o unitate de învăţământ.-2h

C. Pentru personalul echipelor specializate pe tipuri de riscuri
COMUNE
Luna februarie
T.1:Noţiuni generale despre dezastre, preocupări actuale privind diminuarea pierderilor umane
şi pagubelor materiale cauzate de dezastre;-1h
T.2:Rolul, organizarea şi misiunile protecţiei civile în România;-1h
T.3:Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;-1h
Ex.1:Primul ajutor sanitar în caz de arsuri, înec, electrocutare şi degerături.-2h
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Luna mai
T.4:Catastrofele şi calamităţile naturale.Urmările, măsurile de protecţie şi intervenţie;-1h
T.5:Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,instituţiilor,agenţilor economici şi populaţiei
cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă;-1h
T.6:Noţiuni despre armele de nimicire în masă şi armele convenţionale - substanţele explozive
obişnuite şi muniţiile folosite, substanţele şi amestecurile incendiare;-1h
Ex.2:Primul ajutor sanitar la plăgi, hemoragii, fracturi şi luxaţii.-2h.
Luna iulie
T.7:Arma chimică - mijloace de atac cu arme chimice, indicii de recunoaştere a atacului cu arma
chimică, principalele substanţe toxice de luptă, caracteristicile raioanelor contaminate cu substanţe
toxice de luptă, măsurile de protecţie împotriva armei chimice;-1h
T.8:Arma biologică - mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni, indicii de recunoaştere a
armei biologice, căile de pătrundere în organism, transmiterea agenţilor patogeni şi protecţia împotriva
armei biologice;-1h
T.9:Arma nucleara - tipuri de arme nucleare, mijloace de întrebuintare a armei nucleare, felul exploziilor
nucleare, factorii distructivi ai exploziilor nucleare şi protectia împotriva armei nucleare;-1h
Ex.3: Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea celor din
dotare.-1h
Ex.4:Transportul răniţilor şi contaminaţilor cu brancarda ( targa) sau cu mijloace improvizate.-1h
Luna noiembrie
T.10:Asigurarea protecţiei prin adăpostire a angajaţilor şi populaţiei;-1h
T.11:Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare - principiile evacuării, conducerea
evacuării, planificarea şi organizarea evacuării, asigurarea acţiunilor de evacuare;-1h
T.12:Rolul şi locul serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;-1h
Ex.5:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare a populaţiei ( alarmă aeriană, la dezastre, prealarmă
aeriană şi încetarea alarmei).-2h
OBSERVAŢII:
În alegerea altor teme se va ţine cont de specificul zonei şi de riscurile ce afectează localitatea:
- localităţi în aval de baraj;
- localităţi aflate în zonă seismică sau cu alunecări de teren.
BIBLIOGRAFIE:
- Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie antichimică;
- Manual de protecţie civilă pentru personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei civile de la
localităţi, instituţii publice şi operatori economici;
- Ghid practic privind activităţile de protecţie civilă în caz de accident chimic pe timpul transportului
substanţelor periculoase;
- Cunoştinţe generale de protecţie a populaţiei în caz de dezastre şi în situaţii speciale;
- Manual de pregătire generală a comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă;
- Ghidul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protecţie civilă la instituţii publice,
agenţi economici şi comune;
- Caiet cu instrucţiuni şi metodologie de lucru;
- Îndrumătorul pompierului civil - ediţia 1988;
- Manualul Pompierului – ediţia 2009;
- Agenda Pompierului – ediţia 1993;
- Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu- ediţia 1999;
- Tactica stingerii incendiilor;
- Revista „POMPIERII CĂRĂŞENI“;
- Revista „POMPIERII ROMÂNI“.
- Revista „PROTECŢIA CIVILĂ“.
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