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D I S P O Z I Ţ I E  

privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii pe linia situaţiilor de 

urgenţă în anul 2021 
 

 PRIMARUL COMUNEI  

 

 Având în vedere:  

- Legea 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă cu modificările și completările ulterioare; 

- OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..771122//22000055 privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei si Internelor nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007, pentru aprobarea    

Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

- Ordinul prefectului judeţului Dâmboviţa nr. 88/17.02.2021 privind pregătirea pe linia 

situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021 

 

 

In temeiul art. 68, alin. (1), si a art. 115, alin. 1, lit a)  din legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală si republicată cu modificarile si completarile ulterioare , emit 

următoarea:   

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art.1 – Pregătirea pentru intervenţie a comitetului pentru situaţii de urgenţă și a serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă, se va desfăşura conform  Ordinului prefectului judeţului 

Dâmboviţa privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă pentru anul 

2021, nr. 88 / 17 .02.2020. 

 Art.2 – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Costestii din Vale, îşi va 

perfecţiona pregătirea pentru creşterea capacităţii de reacţie şi acţiune, fiind în măsură să intervină 

oportun în situaţii de criză, conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă 

la nivelul comunei Costestii din Vale. 

  

 Art.3 – Obiectivele pregătirii sunt următoarele : 
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- pregătirea comitetului pentru situaţii de urgenţă și a serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă este în conformitate cu destinaţia, locul, rolul şi misiunile acestora, pentru a duce acţiuni 

de intervenţie dinamice şi cu pierderi minime în situaţii complexe, des schimbătoare, folosind 

forme şi procedee diverse, în orice condiţii de anotimp şi starea vremii, al existenţei factorilor de 

risc nuclear, biologic şi chimic acordând toată atenţia protecţiei nucleare, biologice şi chimice a 

personalului, tehnicii, mediului ambiant şi reducerii poluării ; 

- comitetul local pentru situaţii de urgenţă al municipiului/oraşului/comunei.......................... 

, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vor lua măsuri ferme pentru 

pregătirea temeinică a sefului SVSU si a sefului  formaţiei de intervenţie, precum şi pentru 

asigurarea şedinţelor de pregătire cu baza materială necesară ; 

- preşedintele şi membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Costestii 

din Vale, şeful şi personalul centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate 

temporară/inspectorul de specialitate de la comuna Costestii din Vale, vor executa pregătirea 

anual, în judeţ,  cât şi pe timpul antrenamentelor, aplicaţiilor şi exerciţiilor tactice de protecţie 

civilă; 

-  comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Costestii din Vale  îşi va perfecţiona 

pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor privind 

realizarea capacităţii de protecţie, civilă, pregătirea şi managementul acţiunilor de intervenţie în 

situaţii de urgenţă; 

- şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi va dezvolta cunoştinţele de 

specialitate şi deprinderile metodice pentru a fi în măsură să organizeze şi să desfăşoare cu 

competenţă, pregătirea personalului formaţiunilor de intervenţie, folosirea cu eficienţă a bazei 

materiale în cadrul procesului de pregătire, cât şi pentru conducerea acţiunilor pe timpul 

intervenţiei; 

- personalul voluntar încadrat în serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, indiferent de 

specialitate, îşi va însuşi cunoştinţele prevăzute în programul de pregătire privind regulile de 

comportare în situaţii de urgenţă, noţiuni de prim ajutor şi ajutor sanitar, metodele şi procedeele 

de intervenţie, de limitare şi înlăturare a urmărilor dezastrelor; 

- pe timpul pregătirii se vor simula situaţii complexe cu un volum mare de pierderi şi 

distrugeri, care să solicite întregului personal eforturi prelungite în ducerea acţiunilor de 

intervenţie în vederea creşterii rezistenţei fizice, dezvoltării curajului şi iniţiativei în folosirea 

tehnicii şi materialelor din dotare şi a celor existente pe plan local; 

- pregătirea salariaţilor şi a populaţiei va fi orientată spre cunoaşterea actelor normative 

referitoare la obligaţiile ce le revin pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi a cunoaşterii 

semnalelor de alarmare; 

- salariaţii şi populaţia vor desfășura preătirea cu ocazia unor adunări ale cetăţenilor unde se 

vor executa şi activităţi de pregătire; 

- aprecierea pregătirii comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi a S.V.S.U. se 

va face cu ocazia controalelor şi la sfârşitul fiecărui an de pregătire, pe baza calificativelor 

obţinute la pregătirea comună, pregătirea de protecţie civilă, realizarea bazei materiale şi 

desfăşurarea unor exerciţii tactice de protecţie civilă ; 

- evaluarea îndepliniri planului pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă se va executa anual şi 

va trebui să contribuie la perfecţionarea procedeelor şi metodelor de instruire, la creşterea 

răspunderii comitetului local şi formaţiunilor de intervenţie specializate, pentru îndeplinirea 

atribuţiunilor  şi misiunilor. 

Art.4 – Organizarea pregătirii comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a celulelor de 

urgenţă. 

-Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Costestii din Vale,  execută pregătirea 

în cadrul activităţilor ce se desfăşoară în sistemul protecţiei civile conform art.1. 

- Procesul de pregătire este condus de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

al comunei Costestii din Vale, prin organele specializate. 
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- Analiza îndeplinirii activităţilor de pregătire a comitetului local pentru situaţii de urgenţă se 

face anual sub conducerea preşedintelui în cadrul şedinţelor de analiză şi evaluare/bilanţ. 

 

Art. 5 Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, 

este conform ordinului prefectului și  se executa lunar: 

I. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă 

1. Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor. 

2. Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale.  

3. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 

4. Propagarea incendiilor. 

5. Cauze de incendiu. 

6. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. 

7. Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 

8. Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale. 

9. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 

10. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare. 

11. Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli aglomerate,  structuri de primire 

turistică. 

12. Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier. 

13. Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire. 

14. Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare 

15. Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL. 

16. Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze şi de încălzire. 

17. Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii. 

18. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. 

19. Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural. 

20. Prevenirea incendiilor în apartamente. 

21. Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă. 

22. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

23. Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă. 

24. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 

II. Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situații 

de urgență  

 II.1. Şedinţe teoretic-aplicative: 

1. Reguli  şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece. 

2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti. 

3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 

4. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 
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5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier. 

6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase. 

7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste, metode 

şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea 

primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor). 

   8. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă: 

✓ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 

ulterioare.  

✓ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare.  

✓ H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire 

şi stingere a incendiilor.  

✓ O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor.  

✓ O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru 

aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă”.  

✓ H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 

urgenţă voluntare.  

✓ O.M.A.I. nr. 75/2020 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.  

✓ O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de 

serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.  

✓ O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente. 

✓ O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la obiective de cult. 

✓ O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de 

agreement. 

✓ O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii. 

✓ O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. 
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✓ O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva 

incendiilor la spaţii pentru comerţ. 

✓ O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru   aprobarea   Dispoziţiilor   generale  de  apărare împotriva 

incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi 

resturi vegetale. 

✓ O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber. 

9. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform  

 

O.M.A.I. nr. 160/2007. 

10. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate. 

 11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor. 

II.2. Şedinţe practic-demonstrative: 

1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă. 

2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii. 

3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi viteză“ (prezentarea 

demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 

45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB). 

4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă neexplodată. 

5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier. 

6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, silozuri sau pe 

terenurile unde s-a terminat recoltarea. 

7. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii 

înguste. 

8. Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului. 

9. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ. 

10. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetăţenească. 

11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile 

cetăţeneşti şi depozitele de furaje.  

12. Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt 

puternic etc.). 

13.Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune joasă); 

14.Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă). 

 

Art. 6 – Organizarea şi realizarea fluxului informaţional în cazul apariţiei unor situaţii de 

urgenţă sau evenimente deosebite care pot degenera în dezastre se realizează în sistemul : 

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ–CENTRUL OPERAŢIONAL 

JUDEŢEAN şi invers. 

Informaţiile referitoare la avertizările hidrometeorologice periculoase precum şi a evoluţiei 

inundaţiilor (viiturilor), se transmit de către Sistemele de Gospodărire a Apelor, Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I”  al judeţului Dâmboviţa şi a celorlalte servicii publice 
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deconcentrate şi descentralizate, care au responsabilităţi în domeniu, precum şi comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă din zonele probabile de acţiune ale factorilor meteorologici. 

Managementul acţiunilor de intervenţie pe linie de dezastre se asigură de către comitetul 

local pentru situaţii de urgenţă al comunei Costestii din Vale. Acţiunile de intervenţie pentru 

limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor se desfăşoară pe baza Deciziei de intervenţie 

elaborată de preşedintele comitetului locale pentru situaţii de urgenţă. 

Art.7 – Prezenta Dispoziţie va fi comunicată prin grija inspectorului de protecţie civilă de 

la comunei Costestii din Vale si celor  interesaţi. 

 

 

 

 

PRIMAR                                                  SECRETAR 

  ING. TOMA MATEI       POPESCU-NITA ADRIAN 
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