




 2/15 NESECRET 
 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981,  
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro 

 
Cuprins pag. 

I. Baza legală 3 – 5 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
     -  obiective generale; 
     -  obiective specifice. 

6 – 7 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
      - reprezentanţii instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de 
conducere și atribuții din domeniul situațiilor de urgență din administraţia 
publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate; 
       - personalul comitetului judeţean şi a comitetelor locale pentru situaţii de 
urgenţă, personalul centrelor operative şi celulelor de urgenţă; a șefilor și 
personalului component din cadrul serviciilor voluntare și private pentru 
situații de urgență; a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor; a inspectorilor de protecţie civilă; a conducătorilor 
economici cu sursă de risc incluși în P.A.A.R.; a conducătorilor instituțiilor 
publice / operatorilor economici care desfășoară activități specifice în zona de 
competență a I.S.U. MM; a personalului clerical și cel asimilat al cultelor 
recunoscute, care are atribuții de conducere la nivelul obiectivelor de cult 
religioase / parohiale; a salariaților de la instituțiile publice / operatorii 
economici; a populației neîncadrată în muncă și a persoanelor vârstnice; a 
conducătorilor unităților de învățământ,a preșcolarilor, elevilor și studenților.        

8 – 12 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri 
funcţionale şi categorii de personal organizate de: - anexa nr. 1 și nr. 2; 
 - Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani; 
- Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă-Cluj Napoca; 
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 
antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate – anexa nr. 3 
  

  

VI. Temele orientative privind pregătirea preșcolarilor, elevilor și 
studenților, serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă, comitetelor locale pentru situații de urgență, celulelor de 
urgență – anexa nr. 4 

 

VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de 
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U. – 
anexa nr. 5 

 

VIII. Evidenţa și evaluarea pregătirii – anexa nr. 6  
- documente de evidență care se întocmesc la nivelul comitetelor pentru 
situații de urgență și la nivelul instituțiilor / operatorilor economici; 
- modul de evaluare a pregătiri personalului. 

13 – 14 

IX.  Asigurarea logistică și financiară 15 

 
 
 
   

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


 3/15 NESECRET 
 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981,  
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro 

I.  B A Z A   L E G A L Ă 
 
 
 
 LLeeggeeaa  nnrr..  448811  ddiinn  0088..1111..22000044 privind protecţia civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  330077  ddiinn  1122..0077..22000066 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  444466  ddiinn  3300..1111..22000066 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  557755  ddiinn  2222..1100..22000011 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, Secțiunea a V-a - zone de risc natural; 
 LLeeggeeaa  EEdduuccaațțiieeii  NNaațțiioonnaallee  nnrr..  11  ddiinn  22001111,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  

uulltteerriiooaarree; 
 HH..GG..RR..  nnrr..  11..449911  ddiinn  0099..0099..22000044 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor 
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 HH..GG..RR..  nnrr..  554477  ddiinn  0099..0066..22000055 pentru aprobarea Strategiei Naționale de 
Protecție Civilă; 

 H.G.R. nr. 1.579 din 08.12.2005 aprobarea Statutului personalului voluntar 
din serviciile voluntare pentru situații de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 H.G.R. nr. 160 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, 
descrierea, condiţiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de 
protecţie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de 
urgenţă voluntare/private, cu modificările și completările ulterioare; 

 HH..GG..RR..  nnrr..  555577  ddiinn  1111..0088..22001166 privind managementul tipurilor de risc, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 H.G.R. nr. 846 din 11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de 
management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;  

 O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

  OO..MM..AA..II..  nnrr..  771122  ddiinn  2233..0066..22000055 privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;  

 O.M.A.I. nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de 
permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii 
unor situaţii de urgenţă; 

 OO..MM..AA..II..  nnrr..  11..118844  ddiinn  0066..0022..22000066 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

 OO..MM..AA..II..  nnrr..  11..225599  ddiinn  1100..0044..22000066 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi 
alarmare în situaţii de protecţie civilă; 
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 O.M.A.I. 1.475 din 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă 
severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul 
fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole 
cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor 
de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure 

 O.M.T.C.T./O.M.A.I. nr. 1995/1160 din 2005/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 
specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren; 

 O.M.A.I. nr. 1.494 din 07.11.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
organizarea și funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență; 

 OO..MM..AA..II..  nnrr..  113322  ddiinn  2299..0011..22000077 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor; 

 O.M.I.R.A. nr. 160 din 23.02.2007 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; 

  OO..MM..EE..CC..TT..SS..  nnrr..  55..556677  ddiinn  0077..1100..22001111  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  
oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree  aa  uunniittăățțiilloorr  ccaarree  ooffeerrăă  aaccttiivviittaattee  eexxttrraașșccoollaarrăă;;  

 O.M.A.I. nr. 459 din 07.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice 
având ca efect produceri de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente / 
accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă si 
poluări marine în zona costieră; 

 OO..MM..AA..II..  nnrr..  8899  ddiinn  1188..0066..22001133  privind aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 OO..MM..AA..II..  nnrr..  7755  ddiinn  2277..0066..22001199 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare şi private pentru 
situaţii de urgenţă; 

  PPrroottooccoolluull  MMiinniisstteerruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  6622..117700  ddiinn  
1166..0077..22001133  șșii  MMiinniisstteerruull  EEdduuccaațțiieeii  NNaațțiioonnaallee  nnrr..  99664477  ddiinn  0088..0077..22001133  
pprriivviinndd  pprreeggăăttiirreeaa  îînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaațțiiiilloorr  ddee  uurrggeennțțăă  aa  ccooppiiiilloorr,,  eelleevviilloorr  șșii  
ssttuuddeennțțiilloorr  ddiinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  nnaațțiioonnaall  pprreeuunniivveerrssiittaarr  șșii  ssuuppeerriioorr;;  

  PPrroottooccoolluull  îînncchheeiiaatt  îînnttrree  MMiinniisstteerruulluuii  AAffaacceerriilloorr  IInntteerrnnee  nnrr..  
33004411//RRAA//1166..0099..22001166  șșii  MMiinniisstteerruull  CCuullttuurriiii  nnrr..  997700//0022..0099..22001166  pprriivviinndd  
pprreeggăăttiirreeaa  ddee  pprroocceedduurrii,,  nnoorrmmee  șșii  iinnssttrruuccțțiiuunnii  șșii  aa  pprreeggăăttiirriiii  ppeerrssoonnaalluulluuii  
ssppeecciiaalliizzaatt  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa  rriissccuurriilloorr  șșii  iinntteerrvveennțțiiaa  ddee  uurrggeennțțăă  ppeennttrruu  ssaallvvaarreeaa  
ppaattrriimmoonniiuulluuii  ccuullttuurraall  ((nneelliimmiittaatt))..  

 
 

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


 5/15 NESECRET 
 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981,  
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro 

  OOrrddiinnuull  IInnssppeeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  
ddee  UUrrggeennțțăă  nnrr..  44..330011..//IIGG  ddiinn  0066..0011..22002200  pprriivviinndd  pprreeggăăttiirreeaa  îînn  ddoommeenniiuull  
ssiittuuaaţţiiiilloorr  ddee  uurrggeennţţăă  aa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  pprreeffeeccttuulluuii  şşii  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  
ccuu  ffuunnccţţiiii  ddee  ccoonndduucceerree  şşii  aattrriibbuuţţiiii  îînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ddee  uurrggeennţţăă  ddiinn  
aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă  llooccaallăă,,  sseerrvviicciiii  ddeesscceennttrraalliizzaattee  şşii  ddeeccoonncceennttrraattee  îînn  aannuull  
22002200..  

  OOrrddiinnuull  IInnssppeeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  
ddee  UUrrggeennțțăă  nnrr..  22//IIGG  ddiinn  0044..0011..22001199  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  ssttrruuccttuurriiii--ccaaddrruu  aa  
ppllaannuulluuii  ddee  pprreeggăăttiirree  îînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaațțiiiilloorr  ddee  uurrggeennțțăă..  

  OOrrddiinnuull  IInnssppeeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  
ddee  UUrrggeennțțăă  nnrr..  7733..112211  ddiinn  2200..0011..22001199  ccaarree  aapprroobbăă  CCoonncceeppțțiiaa  ggeenneerraallăă  pprriivviinndd  
ddeessffăășșuurraarreeaa  aaccttiivviittăățțiiii  ddee  pprreevveenniirree  aa  ssiittuuaațțiiiilloorr  ddee  uurrggeennțțăă  îînn  aannuull  22002200..  

 Ordinul Inspectorului General aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  
ddee  UUrrggeennțțăă nr. 33.998 din 29.08.2019 privind Planificarea numerică a 
personalului de specialitate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență la 
cursurile de formare profesională organizate în anul de pregătire 2019-2020. 
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II.  OBIECTIVELE PREGĂTIRII  
ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

1. OBIECTIVUL GENERAL: 
a) perfecţionarea deprinderilor necesare personalului de conducere din cadrul 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă / celulelor de urgență, în vederea 
asigurării unei organizări, planificări şi conduceri a activităţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă la un nivel corespunzător cu solicitările reclamate de 
potenţialele tipuri de riscuri şi situaţii de urgenţă; 

b) realizarea unei  protecţii cât mai eficiente a cetăţenilor, personalului, a 
bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin  cunoaşterea şi însuşirea modului de acţiune 
în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; 

c) determinarea asumării unui tip de comportament circumscris eficienţei 
culturii preventive prin conştientizarea factorilor decidenţi, a populaţiei și angajaților 
cu privire la riscurile generatoare de situaţii de urgenţă, a modului de protecţie şi 
intervenţie în cazul producerii acestora; 
 d) planificarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu pronunţat caracter 
practic în scopul pregătirii forţelor şi mijloacelor de intervenţie necesare pentru 
gestionarea unor situaţii de urgenţă precum şi în vederea abordării tuturor aspectelor 
ce presupun revenirea la starea de normalitate;  
 e) identificarea resurselor umane, materiale şi financiare disponibile şi 
corelarea procesului de decizie cu potenţialul determinat de acestea în scopul 
eficientizării intervenţiei în cazul unei situaţii de urgenţă.  
 

2. OBIECTIVE SPECIFICE:  
a) optimizarea  activităţii  comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă precum şi a celulelor de urgenţă privind  modul  de planificare, organizare şi 
desfăşurare a intervenţiei în vederea prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor 
dezastrelor de orice natură; 

b) eficientizarea capacităţii de monitorizare şi gestionare a riscurilor generatoare 
de situaţii de urgenţă, a organismelor şi structurilor abilitate în managementul 
situaţiilor de urgenţă, pe niveluri şi domenii de competenţă; 

c) operaţionalizarea serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă și perfecţionarea deprinderilor necesare personalului din cadrul serviciilor 
voluntare / private pentru situaţii de urgenţă în scopul menţinerii acestuia la un nivel 
de pregătire corespunzător asigurării unei intervenţii eficiente în sectoarele de 
competenţă, verificarea modului de planificare, conducere şi materializare practică a 
exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor  activităţi de pregătire a serviciilor voluntare și private 
pentru situaţii de urgenţă; 
 

d) asigurarea punerii în practică a standardizării şi normării activităţii de 
pregătire pentru intervenţie, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în domeniu; 

e) antrenarea, verificarea şi perfecţionarea potenţialului factorilor decidenţi din 
cadrul organismelor şi structurilor abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, pe 
niveluri şi domenii de competenţă, pentru asigurarea evacuării populaţiei, a 
autorităţilor, bunurilor materiale, colectivităţilor de animale, în cazul producerii unor 
situaţii de urgenţă care impun necesitatea adoptării unor astfel de măsuri; 
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f) îmbunătăţirea înzestrării la nivelul standardelor prin achiziţionarea sau 
modernizarea de echipamente şi tehnică specifică pe linie de comunicaţii, înştiinţare, 
alarmare şi intervenţie,  

g) îmbunătăţirea calităţii fluxului informaţional şi a relaţiilor de cooperare  între 
factorii cu responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi 
local; 

 

h) eficientizarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu structurile teritoriale ale 
administraţiei publice centrale, administraţia locală, populaţia şi mass-media; 

i) creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind existenţa riscurilor şi 
însuşirea măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie. 
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III.  ORGANIZAREA PREGĂTIRII  
ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020 se va realiza pe 

niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, după cum 
urmează: 

A. Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi personalului cu funcţii de 
conducere din administraţia publică locală se va realiza prin cursuri organizate în 
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor 
de Urgenţă - Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă - Cluj 
Napoca.    

B. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi a comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a 
inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării 
împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice 
voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, se va realiza: 

- prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori 
autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea 
profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
standardelor ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din 
domeniul reglementat de  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;  

- prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi 
concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau de instituţiile / operatorii 
economici la care sunt constituite structurile respective. 
 
 Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor organiza: 
  - un instructaj de pregătire, semestrial, cu şefii serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, cu durata de 2-4 ore. 
 
 Șefii centrelor operative cu activitate temporară vor organiza: 
  - un antrenament de specialitate, anual, cu personalul centrelor operative cu 
activitate temporară, cu durata de 2-4 ore; 
  - un instructaj de pregătire, semestrial, cu şefii serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, cu durata de 2-4 ore. 
 
 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor organiza: 
  - un instructaj de pregătire, semestrial, cu membrii comitetelor locale pentru 
situaţii de urgenţă, cu durata de 2-4 ore; 
  - un antrenament de specialitate, anual, cu personalul centrelor operative cu 
activitate temporară, cu durata de 2-4 ore. 
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 Şefii celulelor de urgenţă vor organiza: 
  - un instructaj de pregătire, trimestrial, cu personalul celulelor de urgenţă din 
cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc incluși în PAAR cu durata de 2-4 ore. 
  
 Conducătorii operatorilor economici vor organiza: 
 - un instructaj de pregătire, semestrial, cu șefii serviciilor private situaţii de 
urgenţă, cu durata de 2-4 ore. 
 
 Operatorii economici vor organiza: 
 - o convocare de pregătire, anual, cu personalul celulelor de urgenţă din cadrul 
operatorilor economici clasificaţi cu risc incluși în PAAR, cu durata de 2-4 ore; 
 - un antrenament de specialitate, anual, cu personalul celulelor de urgenţă din 
cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc incluși în PAAR cu durata de 2-4 ore; 
 
  Șefii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență conduc 
activitatea de pregătire a personalului din subordine. 
 Formaţiile de intervenţie, indiferent de specialitate, îşi vor însuşi cunoştinţele 
prevăzute în programul de pregătire privind protecţia împotriva incendiilor, 
dezastrelor şi a atacurilor inamicului, regulile de comportare în situaţii de urgenţă, 
noţiunile de prim-ajutor şi autoajutor sanitar, aparatura şi tehnica din dotare şi modul 
de întrebuinţare a acesteia, metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi 
înlăturare a urmărilor dezastrelor. 
 Şefii serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă vor executa: 
 - câte o şedinţă teoretic-aplicativă, lunar, cu personalul component al 
serviciului, cu durata de 2-3 ore; 
  - câte o şedinţă practic-demonstrativă, lunar, cu personalul component al 
serviciului, cu durata de 1-2 ore. 
 

În conformitate cu O.M.A.I. nr. 236 din 02.10.2012, în anul 2020 vor fi 
organizate şi se vor desfăşura concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă astfel: 

- faza judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici, instituţii publice şi localităţi se 
va desfăşura în luna mai, în municipiul Baia Mare. 

 
3. Pregătirea salariaţilor din instituţii şi operatorii economici se realizează prin 

instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, 
evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie 
de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de 
instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de 
instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare; 
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4. Populația neîncadrată în muncă și persoanele vârstnice se instruieşte prin 
participarea la exerciţiile de alarmare publică, organizate de autorităţile administraţiei 
publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă, acţiuni de informare preventivă, prin intermediul  mass-
media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale, luând în 
considerare și Calendarul orientativ al activităților de informare preventivă. 
Autoritățile administrației publice vor înainta Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, numărul populației 
participante la activități de informare și exerciții pe categorii de personal mai sus 
amintit. 

 
C. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde: 
a. directorii fiecărei unități de învătământ, vor planifica și înainta 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului 
Maramureș, planificare exercițiilor cu fiecare unitate școlară, indiferent de categoria 
acesteia și planificarea activităților de pregătire conform protocolului IGSU și MECT 

- preșcolarii - două exerciții semestrial; 
- elevii - două exerciții semestrial; 
- studenții - două exerciții semestrial. 

b. instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice 
desemnate să efectueze pregătirea în domeniu - prin activităţi organizate de 
inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă; 

c. pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară 
conform prevederilor Protocolului nr. 62170/9674/2013, încheiat între Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale, privind pregătirea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional 
preuniversitar şi superior. 

Răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii revine 
Inspectoratului şcolar şi conducerilor unităților de învăţământ. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, îndrumă şi 
sprijină instituțiile de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
pregătire a copiilor, elevilor şi cadrelor didactice pe linia situaţiilor de urgenţă. 
 

 
 D. Comitelele locale pentru situații de urgență, instituțiile și operatorii 

economici cu sursă de risc incluși în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor 
(specificați în anexa nr. 2), vor întocmi în mod obligatoriu Plan de pregătire în 
domeniul situațiilor de urgență, în părțile ce-i privesc, respectând termenele de 
transmitere a acestora cât și a situațiilor solicitate conform prezentului ordin.  

În vederea întocmirii planurilor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență,  
au fost întocmite și postate pe site-ul inspectoratului Extrase ale Planurilor de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență, pentru administrațiile publice locale, 
instituțiile și operatorii economici cu sursă de risc incluși în Planul Județean de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor. 
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VIII.  E V I D E N Ţ A   Ş I   E V A L U A R E A   P R E G Ă T I R I I 
 
A. Evidenţa participării şi rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei structuri care a 

organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară (comitetele 
pentru situaţii de urgenţă, centrul operativ, instituții, operatori economici) și se ţine la nivelul 
fiecărei structuri la nivelul căreia s-a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să 
gestioneze documentaţia necesară (CLSU, instituţii, operatori economici). 
           Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl 
coordonează, se înaintează numeric, semestrial la inspectoratul pentru situații de urgență, pe 
categorii de personal şi domenii de competenţă. 

Fiecare instituţie / operator care organizează pregătirea pentru structurile din 
competenţa nemijlocită, prevede prin planul de pregătire termenele la care se vor înainta 
situaţiile.  

 
Întocmesc şi înaintează semestrial, până la data de 01.07.2020, respectiv 14.12.2020 la 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş: 
- Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu, pe categorii 

de personal și domeniii de competență - numeric – anexa nr. 1; 
- Raportul de evaluare a pregătirii; 
- Analiza activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență; 
- Organigrama serviciului – conform anexei nr. 6 
- Evidența nominală a dotării și personalului serviciului - conform anexei nr. 7  
 

 Documentele de evidenţă, planificare şi organizare care se întocmesc la nivelul comitetelor 
locale / instituțiilor / operatorilor economici şi termenele de întocmire sunt următoarele: 

B. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale municipiilor / orașelor / comunelor prin 
inspectorii de protecţie civilă, centrele operative cu activitate temporară, directorii unităților de 
învățământ, operatori economici: 
 a) Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020 - se avizează de către 
Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului 
Maramureș şi se aprobă (în dublu exemplar) de către preşedintele comitetului local pentru situaţii de 
urgenţă sau conducătorul instituției ori operatorului economic, după caz. 
       TERMEN: 27.03.2020 
 b) Documentele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă - pentru activităţile conduse 
nemijlocit; 
       TERMEN: Permanent 

c) Planificarea exercițiilor și personalul participant se va evidenția în planul de pregătire și 
semestrial se trimit informari la isumm: 

TERMEN: - 01.07.2020  
       - 14.12.2020 

d) Populația neîncadrată în muncă și persoanele vârstnice participante la activități de 
informare și exerciții de alarmare publică pe categorii de personal: 

TERMEN: - 01.07.2020  
       - 14.12.2020 

e) Planificarea exercițiilor cu fiecare unitate școlară, pe an școlar / universitar, indiferent de 
categoria acesteia și planificarea activităților de pregătire conform protocolului IGSU și MECT: 

- preșcolarii - două exerciții semestrial; 
- elevii - două exerciții semestrial; 
- studenții - două exerciții semestrial. 

                  TERMEN: 
 - 13.07.2020 - exercițiile realizate în semestrele I și II ale anului școlar 2019 - 2020;  

  - 30.10.2020 - exercițiile planificate semestrele I și II ale anului școlar 2020-2021. 
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 C. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se vor 
lua următoarele măsuri: 

1. Aprobarea Planurilor de Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de către preşedinţii 
comitetelor locale pentru situații de urgență, de către conducătorii instituţiilor şi operatorilor 
economici operatorii economici cu risc incluşi în Planul de Analiză şi de Acoperire a Riscurilor; 

2. Actualizarea bazelor de date cu factorii de risc şi a documentarelor pe linie de situaţii de 
urgenţă; 
 3. Verificarea şi întreţinerea sistemului de înştiinţare şi alarmare al localităţilor; 

4. Alocarea de fonduri necesare înzestrării, pregătirii şi dotării punctelor de 
comandă/locurilor de conducere, adăposturilor, sălilor de pregătire, serviciilor de urgenţă voluntare 
și private pentru situații de urgență; 
 6. Actualizarea situaţiei privind principalele colectivităţi de animale de către operatorii 
economici deţinători; 

7. Actualizarea schemei riscurilor, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi a planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor sau planurilor de urgență, după caz; 

8. Actualizarea evidenţei spaţiilor de adăpostire şi marcarea acestora la localităţi și operatori 
economici, după caz; 

9. Transmit structurilor din zona de responsabilitate, precizări privind modul de elaborare a 
documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă a pregătirii în domeniul situaţiilor 
de urgenţă; 

10. Organizează şi conduc activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
zona de responsabilitate; 

11. Întocmesc documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor şi aplicaţiilor 
organizate la nivelul localităţii / operatorului economic; 

12. Aprobă programele de pregătire ale serviciilor voluntare / private pentru situaţii de 
urgenţă pe care le coordonează nemijlocit; 

13. Sprijină, îndrumă, controlează şi evaluează, prin personalul de specialitate desfăşurarea 
activităţii de pregătire la nivelul localităţii / operatorului economic. 

 
D. Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de 

organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care 
organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor efectuate de personalul din cadrul 
inspectoratul pentru situații de urgență județean - Inspecția de Prevenire. 

Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare 
autoritate publică în parte sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetelor locale / celulelor de 
urgență / instituțiilor sau operatorilor economici, după caz. 
  
 D.1. Analiza activităţii de pregătire cuprinde:  

- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;  
- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;  
- gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;  
- organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor; 
- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale 

ale personalului;  
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaţii din domeniul 

reglementat de IGSU;  
- gradul de asigurare a bazei materiale şi documentare;  
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;  
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

 
D.2 Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:  

a. baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire; 
b. obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora; 
c. gradul de îndeplinire al planului de pregătire; 
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d. organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale; 
e. calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale; 
f. organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgenţă; 
g. gradul de asigurare al bazei materiale; 
h. neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate; 
i. concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

  
Evaluarea pregătirii personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă se va face în 

bilanţurile semestrial, respectiv anuale, în cadrul şedinţelor Comitetelor Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă la nivelul localităţii, cadrul şedinţelor instituțiilor / operatorilor economici cu sursă de risc 
incluși în PAAR / celulelor de urgență și se trimit până la data de 01 iulie și 14 decembrie 2020 la 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului 
Maramureș. 

 
IX.  A S I G U R A R E A   L O G I S T I C Ă 

   Ş I   F I N A N C I A R Ă  
 
 Logistica activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă este asigurată de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș prin 
grija Consiliului Judeţean Maramureș, iar consiliile locale, instituţiile publice şi operatorii 
economici pentru activităţile planificate, organizate şi desfăşurate la nivelul acestora, funcţie de 
competenţele fiecăreia. 
 Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute în Planul 
de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă pe anul 2020 se asigură de la bugetul de stat, din 
bugetul Consiliului Judeţean, bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome şi ale 
operatorilor economici, după caz. 
 Finanţarea şi dotarea serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă se va face din 
bugetele consiliilor locale  / operatorilor economici care le-au constituit. 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea materialelor 

Sume  
( lei ) 

 
U/M 

Cantităţi  
Obs 

Necesar alocat 
2020 

Necesar Existent Plan 
2020 

 
1 
 

DOTARE  CLSU        
( celula de urgenţă )        

        

 
 
2 
 

DOTARE COAT        
( secretariat tehnic al 
celulei de urgenţă ) 

       

        
 
3 

DOTARE SVSU/ 
SPSU ( formaţii de 

intervenţie ) 

       

        
  

Î N T O C M I T  
 

Șef Serviciu Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților 
 
Maior 

      Balaș Sergiu 

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Inspector protecţie civilă 3 2 1 3 1 3

Primari ai orașelor 4 4 4 4

Viceprimari ai 
municipiilor 1 1 1 1

Viceprimari ai oraşelor 4 4 4 4

Secretari ai municipiilor 1 1 1 1

Secretari ai oraşelor  2 2 2 2

Primari ai comunelor 12 4 8 12 12

Viceprimari ai comunelor 15 11 4 15 15

Secretari ai comunelor 22 8 8 4 2 22 22

Șefi ai centrelor operative 
de la comune 12 12 12 12

Reprezentanții serviciilor 
deconcentrate și 

descentralizate ale 
ministerelor în teritoriu

7 7 7 7

Total 80 8 8 4 2 22 44 13 19 4 36 80

Municipii 2 2 2 2

Orașe 11 11 11 11

Comune 63 63 63 63

Total 76 76 76 76

Municipii 62 62 62 62

Orașe 134 134 134 134

Comune 682 682 682 682

Total 878 878 878 878

Municipii 2 2 2 2

Orașe 11 11 11 11

Comune 63 63 63 63

Total 76 76 76 76

Municipii 13 13

Orașe 46 46

Comune 313 313

Total 372 372

Instructaj de 
pregătire, 

trimestrial
(2-3 ore)

Şefii celulelor de 
urgenţă

O convocare de 
pregătire, anual    

(2-4 ore)

Operatorii 
economici

Un antrenament de 
specialitate, anual 

(2-4 ore)

Operatorii 
economici

Orașe 11 11 11 11 11 11

Apr. Mai Iun.Ian. Feb.

Anul 2020

Total anSem. IIMar.

172

Personalul celulelor de 
urgenţă din cadrul 

operatorilor economici 
clasificaţi cu risc cf. HG 

nr.642/2005

Nov. Dec.Sem. I Aug. Sept.

IV. Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal

Categorii de personal

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Total 
personal 

de pregătit

I. Pregătirea prin cursuri organizate în cadrul CNPPMSU Ciolpani și Centrelor Zonale de Pregătire de Protecție Civilă din subordinea acestuia 

Iul. Oct.

Program de formare 
profesională cu 

scoatere de la locul 
de muncă

CNPPMSU    
Ciolpani

Şefii centrelor operative 
pentru situații de urgență                                                                                                                                
Instructaj de pregătire, 

anual                                     
2-4 ore)

Președinții comitetelor 
pentru situații de  urgență                                

O instruire, anual 
(2-4 ore)

ISU

Membrii comitetelor 
pentru situații de urgență                              

Un instructaj de pregătire, 
semestrial             (2-4 

ore)

Comitetele pentru 
situații de urgență

ISU

Anexa nr. 1 la nr. 2.750.872  din 21.01.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Un curs de pregătire 

cu scoatere de la 
locul de muncă,                                    

o  dată  la 2-4 ani                                              
(5 zile)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Centrul Zonal de 

Pregătire Cluj 
Napoca

II.  Pregătirea organizată la nivelul inspectoratelor  pentru situații de urgență a comitetelor locale pentru situații de urgență, centrelor operative și celulelor de urgență, serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență,  instituțiilor publice și operatorilor economici cu sursă de risc incluși în PAAR și a celor care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă

I.1. Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managentul Situațiilor de Urgență 

I.2. Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă - Cluj Napoca

   
   

Comitetele
 pentru situaţii de 

urgenţă / şefii 
centre operative

ISU

Personalul centrelor 
operative pentru situații 

de urgență           
Antrenament de 

specialitate, anual                       
(2-4 ore)

I.S.U.                           
convocare de 

 

 

Şefii celulelor de urgenţă 
din cadrul operatorilor 
economici clasificaţi cu 

risc conform HG nr. 
642/2005                              

O convocare de 
pregătire, anual 

(2-4 ore)
172



P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Apr. Mai Iun.Ian. Feb.

Anul 2020

Total anSem. IIMar. Nov. Dec.Sem. I Aug. Sept.
Categorii de personal

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Total 
personal 

de pregătit

Iul. Oct.

            Comune 63 63 63 63 63 63

Total 74 74 74 74 4 74

Comune 63 63 63 63

Total 74 74 74 74

Comune 1191 1191 1191

Total 1443 1443 1443

Orașe 252 252 252
Comune 1191 1191 1191

Total 1443 1443 1443

Orașe 11 1 2 3 2 8 1 1 1 3 11

Comune 63 5 7 3 9 7 31 6 10 6 4 5 1 32 63

Total 74 6 9 6 9 9 39 7 10 6 5 5 2 35 74

Convocare de 
pregătire, 
semestrial              
(2-4 ore)

ISU 21 21 21 21 21 21

Un instructaj de 
pregătire, 
semestrial                       
(2-4 ore)

Conducătorii 
operatorilor 
economici

21 21 21 21

O şedinţă teoretic-
aplicativă, lunar 

(2-3 ore)
Şefii serviciilor 634 634 634 634

O şedinţă practic-
demonstrativă, 
lunar (1-2 ore)

Şefii serviciilor 634 634 634 634

Exerciţiu de 
alarmare/ intervenţie 

cu SPSU*
ISU 21 6 2 6 14 1 2 2 2 7 21

Municipii 2 2 2 2

Orașe 11 11 11 11

Comune 63 63 63 63

Total 76 76 76 76

Municipii 2 2 2 2

Orașe 9 9 9 9

Comune 41 41 41 41

Total 52 52 52 52

Seveso                
Sursă de risc major - 

care intră sub 
incidența 

Legii 92/2003, 
Legea 59/ 2016 

3 3 3 3

Sursă de risc major - 
cu risc chimic -   

care nu  intră sub 
incidența 

Legii 92/2003, 
Legea 59/ 2016 

75 75 75 75

Operatori economici 
cu sursă de risc 

biologic
24 24 24 24

Operatori economici 
cu sursă de risc 

radiologic 
70 70 70 70

Unități sanitare 16 16 16 16

Unități cazare 593 593 593 593

Unități alimentație 
publică

192 192 192 192

Silvicultură 16 16 16 16

Muzee 6 6 6 6

Colectori deșeuri 61 61 61 61

Expeditori deșeuri 
periculoase

47 47 47 47

ISU

Şefii serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă

ISU

Conducătorii instituțiilor 
publice/ operatorilor 

economici care desfăşoară 
activităţi specifice  în zona 
de competenţă a I.S.U.J.                     

instruire, anuală 
(2-4 ore)

Conducătorii operatorilor 
economici sursă de risc 

incluşi în P.A.A.R.               
Convocare de pregătire, 

anual (2-4 ore)

Inspectori  protecţie civilă                          
Convocare de pregătire, 

anual  (2-4 ore)
ISU

Şefii serviciilor   
O şedinţă teoretic-
aplicativă, lunar

 (2-3 ore)

Şefii serviciilor  O 
şedinţă practic-
demonstrativă, 
lunar (1-2 ore) 

ISU                     
Exerciţiu de 

alarmare/ 
intervenţie cu 

SVSU*

Cadre tehnice cu atribuții 
în domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor          
Convocare de pregătire,  

anual (2-4 ore)

ISU

Personalul component al 
serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă

Preşedinţii 
comitetelor

 pentru situaţii de 
urgenţă                  

Un instructaj de 
pregătire, 

semestrial  (2-4 
ore)

Şefii serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă

Personalul component al 
serviciilor  voluntare 

pentru situaţii de urgenţă

                           
convocare de 

pregătire, 
semestrial
(2-4 ore)

Orașe 11 11 11 11

Orașe 252 252 252



P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Apr. Mai Iun.Ian. Feb.

Anul 2020

Total anSem. IIMar. Nov. Dec.Sem. I Aug. Sept.
Categorii de personal

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata

Cine organizează 
pregătirea/ cine 

răspunde

Total 
personal 

de pregătit

Iul. Oct.

            
 Personalul clerical şi cel 

asimilat al cultelor 
recunoscute, care are 

atribuţii de conducere la 
nivelul obiectivelor de cult 

religioase/parohiale

O instruire, anual 
(2-4 ore) ISU 622 622 622 672

Salariaţii de la instituţiile 
publice/ operatorii 

economici

Instructaje de 
pregătire (conform 

Dispozițiilor 
generale privind 

instruirea în 
domeniul situațiilor 

de urgență)

Conducătorii 
instituțiilor / 
operatorilor 
economici

26105 26105

Informare preventivă Autorităţile 
publice locale/ISU

96320 96320

Exerciţii de alarmare 
publică

Autorităţile 
publice locale/ISU

Conducătorii unităților de 
învățământ (sau 

personalul desemnat să 
execute pregătirea)

O instruire, anual 
(4-6 ore) ISU 191 191 191 191

Activităţi de 
pregătire               
(conform 

protocolului încheiat 
între MAI şi MEN)

11671 11671 11671

Două exerciţii, 
semestrial 

11671 11671 11671

Activităţi de 
pregătire               
(conform 

protocolului încheiat 
între MAI şi MEN)

50485 50485 50485

Două exerciţii, 
semestrial 

50485 50485 50485

Activităţi de 
pregătire               
(conform 

protocolului încheiat 
între MAI şi MEN)

Două exerciţii, 
semestrial 

Conducătorii 
unităţilor de 
învăţământ

Studentii

Populaţia neîncadrată în 
muncă, persoane vârstnice

Conducătorii 
unităţilor de 
învăţământ

Conducătorii 
unităţilor de 
învăţământ

Elevii

Preşcolarii

*Se vor planifica exerciţii de alarmare/intervenţie la toate serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.
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Anexa nr. 2 la nr. 2.750.872 .din 21.01.2020 
 

IV.  Planificarea nominală a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, pe niveluri de competență, structuri 
funcționale și categorii de personal  

 

IV.1. Planificarea reprezentanților instituției prefectului, a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, 
servicii descentralizate şi deconcentrate, la cursurile de pregătire în anul 2020. 

A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani 
Nr. 
crt. 

Grupa de 
pregătire 

Funcția Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

1. 
Grupa I 

Prefect  
Curs de  pregătire pentru înalți 

funcționari publici 

 
Jud. Maramureş 

2. Subprefect    

 

Nr. 
crt. 

Denumirea cursului 
Numele și prenumele  Tipul cursului Perioada 

Localitatea sau 
instituția 

1. Inspector de protecție civilă  Perfecționare  2 20.01-31.01. 2020   

2. Inspector de protecție civilă  Inițiere 1 03.02-21.02.2020  
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B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă – Cluj Napoca 
Nr. 
crt. 

Seria Funcția Nume, prenume Forma de 
pregătire Perioada Localitatea 

1 

16 
                    Primari ai 

municipiilor și orașelor 

 

 
 
 
 
 
 

Curs de 
pregătire cu 

scoatere de la 
locul de muncă 

(5 zile) 
 
 
 

 

07-11.09 

Borșa 
2  Vișeu de Sus 
3  Dragomirești 
4  Tăuții Măgherăuș 
5 

17 
Viceprimari ai 

municipiilor și orașelor 
 

 

14-18.09 

Baia Mare 
6  Ulmeni 
7  Borșa 
8  Dragomirești 
9  Târgu Lăpuș 
10 

15 Secretari ai 
municipiilor și orașelor 

 
22-26.06 

Baia Mare 
11  Cavnic 
12  Tăuții Măgherăuș 
13 

18 

Primari ai  
Comunelor 

 

 

21-25.09 

Săpânța 
14  Vadu Izei 
15  Giulești 
16  Poienile Izei 
17 

19 
 

28.09-02.10 

Mireșu Mare 
18  Băiuț 
19  Desești 
20  Ocna Șugatag 
21 

20 
 

05-09.10 

Bistra 
22  Repedea 
23  Poienile de sub Munte 
24  Vișeu de Jos 
25 

21 
Viceprimari ai  

Comunelor 
 

 
12-16.10 

Oncești 
26  Sarasău 
27  Rozavlea 
28  Săcel 
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Nr. 
crt. 

Seria Funcția Nume, prenume Forma de 
pregătire Perioada Localitatea 

29 

22 

Viceprimari ai  
Comunelor 

 

 

Curs de 
pregătire cu 

scoatere de la 
locul de muncă 

(5 zile) 

19--23.10 

Băsești 
30  Fărcașa 
31  Bicaz 
32  Ardusat 
33 

22 
 

26-30.10 
Groșii Țibleșului 

34  Botiza 
35  Strâmtura 
36 

24 
 

02-06.11 
Șișești 

37  Valea Chioarului 
38   Satulung 
39  Coltău 
40 

1 

Secretari ai  
Comunelor 

 

Bălin Lenuța 
03-07.02 

Desești 
41 Danilici Iolanda  Remeți 
42 

2 
Popovici Pavel 

10-14.02 
Repedea 

43 Demianciuc  Andrei Poienile de sub Munte 
44 

3 
Hojda Vasile 

17-21.02 
Moisei  

45 Rednic Ristea Gheorghe Petrova  
46 

4 
Marosan Miclosicza Ștefania 

24-28.02 
Șisești    

47 Petruș Maria Recea 
48 

5 
Supeală Pop Ancuța 

02-06.03 
Gârdani 

49 Roatiș Georgeta Asuaju de Sus 
50 

6 
Frînc Ioan  

09-13.03 
Bârsana 

51 Deac Ioan  Bogdan Vodă 
52 

7 
Pop Aurelian 

16-20.03 
Băiuț 

53 Năneștean Maria Budești 
54 

8 
Pop Georgela 

23-27.03 
Cicârlău  

55 Ivan Aurica Coaș 
56 

9 
Dobrican Dacian 

30.03-03.04 
Dumbrăvița 

57 Băban Marius Flaviu Săcălășeni 

http://www.isumm.ro/
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Nr. 
crt. 

Seria Funcția Nume, prenume Forma de 
pregătire Perioada Localitatea 

58 10 Secretari ai  
Comunelor 

 

Orzan  Robert 

Curs de 
pregătire cu 

scoatere de la 
locul de muncă 

(5 zile) 

06-10.04 Săpânța 
59 Reti Lajos Câmpulung la Tisa 
60 12 Mîrza Ioana 04-08.05 Rozavlea 
61 Peter Marilena Săcel 
62 

13 
 

Șefi ai  
centrelor operative de la comune 

 

Traistă Marian 

02-05.06 

Bistra 
63 Ardelean Alexandra Bocicoiu Mare 
64 Ciurte Arghil Boiu Mare 
65 Rus Ioana Botiza 
66 DanciuAlexandru Bogdan Coltău 
67 Giurgiu Rodica Fărcașa 
68 Mihuț Alina Carmen Groși 
69 Manu Gabriela Groșii Țibleșului 
70 Micle Paula Dana Ieud 
71 Petrovai Alexandru  Leordina 
72 Kaizer Sorina Sălsig 
73 Chindriș Mirela Maria Suciu de Sus 

74 

14 
Reprezentanții serviciilor 

deconcentrate și descentralizate 
ale ministerelor din teritoriu 

 

15-19.06 

Comisariatul Judeţean al Gărzii 
Naţionale de Mediu 

75  Direcţia de Sănătate Publică 
Maramureș 

76  Direcţia  Sanitar - Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Maramureș 

77  Direcţia  pentru Agricultură 
Maramureș 

78  SC FDEE Electrica distribuție  
SA S.D.E.E Baia Mare 

79  Administraţia Naţională a Drumurilor 
din România – Secţia Baia Mare 

80  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu  

 

 

 

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


 5/40 NESECRET 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, 
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro  

C. Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş 
Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

1. 

 
 

Şefii centrelor operative cu 
activitate temporară 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instructaj de 
pregătire, anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 

11.02 

Groşii Ţibleşului 
2.  Cupşeni 
3.  Târgu Lăpuș 
4.  Suciu de Sus        
5.  Băiuţ 
6.  Vima Mică             
7.  Coroieni                               
8.  Lăpuş                                  
9.  

 
 
 
 
 

12.02 
 
 

 

Bârsana 
10.  Dragomirești 
11.  Poienile Izei   
12.  Botiza                       
13.  Bogdan Vodă                    
14.  Strâmtura                              
15.  Rozavlea  
16  Ieud  
17.  Săliștea de Sus 
18.  Săcel                                   
19.  Şieu 
20.  

13.02 

Leordina 
21.  Borșa 
22.  Petrova   
23.  Vișeu de Sus 
24.  Moisei                     
25.  Repedea                                
26.  Ruscova   
27.  Vişeu de Jos                 
28.  Poienile de sub Munte         
29.  Bistra 

http://www.isumm.ro/
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

30.  

 

 

 

 

 

Şefii centrelor operative cu 
activitate temporară 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructaj de 
pregătire, anual 

(2-4 ore) 
 

 
18.02 

Bocicoiu Mare 
31.  Sighetu Marmației 
32.  Remeţi 
33.  Câmpulung la Tisa       
34.  Rona de Sus                            
35.  Rona de Jos                             
36.  Săpânţa                           
37.  Sarasău  
38.  

19.02 

Ocna Şugatag                
39.  Budeşti  
40.  Deseşti                                      
41.  Călineşti                                    
42.  Vadu Izei                                                           
43.  Onceşti 
44.  Giuleşti 
45.  

20.02 

Baia Sprie 
46.  Coaş 
47.  Şişeşti 
48.  Cavnic                          
49.  Coltău                                        
50.  Dumbrăviţa                                
51.  Săcălăşeni  
52.  Groşi 
53.  Cerneşti                      
54.  Copalnic Mănăştur                   
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

55.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Şefii centrelor operative cu 
activitate temporară 

  
 
 
 
 
 
 
 

Instructaj de 
pregătire, anual 

(2-4 ore) 
 

25.02 
 

Tauții Măgherăuș 
56.  Baia Mare 
57.  Seini 
58.  Boiu Mare  
59.  Șomcuta Mare 
60.  Remetea Chioarului              
61.  Cicârlău                         
62.  Recea                                       
64  Satulung  
65  Valea Chioarului           
66  

26.02 

Ulmeni 
67  Gârdani 
68  Ardusat 
69  Asuaju de Sus 
70  Băseşti                                    
71  Bicaz 
72  Băiţa de sub Codru         
73  Fărcaşa                   
74  Ariniș 
75  Oarţa de Jos                          
76  Sălsig  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

1. 

Președinții comitetelor locale 
pentru situații de urgență de la 

municipii și orașe 

 

Instruire, anual 
(2-4 ore) 

 
03.03 

Baia Mare 
2.  Sighetu Marmaţiei 
3.  Baia Sprie 
4.  Borşa 
5.  Cavnic  
6.  Seini  
7.  Tg. Lăpuş 
8.  Vişeu de Sus 
9.  Dragomireşti  
10.  Săliştea de Sus 
11.  Şomcuta Mare 
12.  Tăuţii Măgherăuş 
13.  Ulmeni  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Președinții comitetelor locale 
pentru situații de urgență de la 

comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, anual 
(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

04.03 

Bistra 
2.  Bârsana 
3.  Bocicoiu Mare 
4.  Bogdan Vodă 
5.  Botiza 
6.  Budeşti  
7.  Călineşti 
8.  Câmpulung la Tisa 
9.  Deseşti 
10.  Giuleşti 
11.  Ieud 
12.  Leordina 
13.  Moisei  
14.  Ocna Şugatag 
15.  Onceşti  
16  Petrova  
17.  Poienile Izei 
18.  Poienile de sub Munte 
19.  Remeţi  
20.  Repedea  
21.  Rona de Jos 
22.  Rona de Sus 
23.  Rozavlea  
24.  Ruscova  
25.  Sarasău  
26.  Săcel 
27.  Săpânţa 
28.  Strâmtura  
29.  Şieu  
30.  Vadu Izei 
31.  Vişeu de Jos 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

32. 

Președinții comitetelor locale 
pentru situații de urgență de la 

commune 

 

 
 
 

Instruire, anual 
(2-4 ore) 

 
 

05.03 

Ardusat 
33.  Ariniş 
34.  Asuaju de Sus 
35.  Băiţa de sub Codru 
36.  Băiuţ 
37.  Băseşti 
38.  Bicaz 
39.  Boiu Mare 
40.  Cerneşti 
41.  Cicârlău 
42.  Coaş 
43.  Coltău 
44.  Copalnic Mănăştur 
45.  Coroieni 
46.  Cupşeni 
47.  Dumbrăviţa 
48.  Fărcaşa 
49.  Gârdani 
50.  Groşi 
51.  Groşii Ţibleşului 
52.  Lăpuş 
53.  Mireşu Mare 
54.  Oarţa de Jos 
55.  Recea  
56.  Remetea Chioarului 
57.  Satulung  
58.  Săcălăşeni 
59.  Sălsig  
60.  Suciu de Sus 
61.  Şişeşti  
62.  Valea Chioarului 
63.  Vima Mică 
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UNITĂȚI DE TURISM 

 

1 

 
 

Conducătorii operatorilor 
economici care desfășoară 

activități specifice în zona de 
competență a I.S.U 

593 
 

 
 

 
 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
 

16.03 Zona Ocna Șugatag 

2  
 17.03 Zona Poienile Izei și Botiza 

3  
 18.03 Zona Borșa 

4  
 19.03 Zona Târgu Lăpuș 

5  
 23.03 Zona Coltău 

6  
 24.03 Zona Baia Mare 

7  
 25.03 Zona Baia Sprie 

8  
 26.03 Zona Sighetu Marmației 

 
 

UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
 

1 

Conducătorii operatorilor 
economici care desfășoară 
activități specifice în zona 

de competență a I.S.U 
192 

 
 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
 

16.03 Zona Ocna Șugatag 

2  
 17.03 Zona Poienile Izei și Botiza 

3  
 18.03 Zona Borșa 

4  
 19.03 Zona Târgu Lăpuș 

5  
 23.03 Zona Coltău 

6  
 24.03 Zona Baia Mare 

7  
 25.03 Zona Baia Sprie 

8  
 26.03 Zona Sighetu Marmației 

 

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


 12/40 NESECRET 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, 
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro  

UNITĂȚI DE CULT 
 

Nr. 
crt. Funcţia Forma de 

pregătire Numele și prenumele Data 
Instituția   

 
 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalul 
clerical și  cel 

asimilat 
cultelor 

recunoscute, 
care are 

atribuții de 
conducere la 

nivelul 
obiectivelor de 
cult religioase / 

parohiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, anual 
(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului   

2.   
 23.03     Protopopiatul Sighet  (50)  

3.   
 24.03     Protopopiatul Baia Mare  (165)  

4.   
 25.03     Protopopiatul Vişeu (76)  

5.   
 26.03     Protopopiatul Lăpuş (63)  

6.   
 30.03     Protopopiatul Chioar (74)  

7.   
 Episcopia Greco – Catolică  

8.   
 12.03 

    Protopopiatul  Iza-Vişeu (12)  

9.   
 

    Protopopiatul  Ciscarpatin de Maramureş (6)  

10.   
 17.03     Protopopiatul  Baia Mare (30)  

11.   
 

18.03     Protopopiatul  Sighet (15)  

12.   
 

19.03 

    Protopopiatul  Chioar (5)  

13.   
 

    Protopopiatul  Mănăştur (4)  

14.   
 

    Protopopiatul  Seini (2)  

15.   
 

Cultul  Romano - Catolic  

16.   
 

 
 

17.03 

    Parohii zona Baia Mare  (14)  

17.   
 

    Parohia Cavnic (1)  

18.  
 
 
 

    Parohia Baiuţ  (1) 
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19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalul 
clerical și  cel 

asimilat 
cultelor 

recunoscute, 
care are 

atribuții de 
conducere la 

nivelul 
obiectivelor de 
cult religioase / 

parohiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, anual 
(2-4 ore) 

 
 

    Parohia Târgu Lăpuş (1)  

20.   
 

18.03     Parohii zona Sighet (6)  

21.   
 

 Cultul Reformat  

22.   
 

10.03     Protopopiatul Reformat  (20)  

23.   
 

 Cultul Baptist  

24.   
 

18.03      Biserici Baptiste - zona Sighet (6)  

25.   
 

10.03      Biserici Baptiste - zona Baia Mare (22)  

26.   
 

 Cultul Adventist de Ziua a Şaptea  

27.   
 

18.03       Biserici Adventiste de Ziua a Şaptea zona Sighet (8)  

28.   
 

10.03       Biserici Adventiste de Ziua a  Şaptea zona Baia Mare (2)  

29.   
 

Cultul Lutheran  

30.   
 19.03    Biserica Evanghelică  Lutherană  Baia Mare (1)  

31.   
 

Comunitatea Evreilor din Maramureş  

32.   
 

12.03   Comunitatea evreilor Sighetu Marmaţiei (1)  

33.   
 19.03   Comunitatea Evreilor Baia Mare (1)  

34.   
 

Cultul Martorilor lui Iehova  

35.   
 

12.03    Sălile Regatului Martorilor lui Iehova  - zona Sighet (10)  

36.   
 19.03    Sălile Regatului Martorilor lui Iehova - zona Baia Mare (10)  

37.   
 

Cultul Penticostal   

38.   
 

12.03    Biserici Penticostale - zona Sighet (6)  

39.   
 19.03    Biserici Penticostale - zona Baia Mare (10)  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

Operatorii economici sursă de risc  
radiologic  

(incluși în PAAR) 
1 

Conducătorii operatorilor 
economici  

 

Convocare 
de 

pregătire, 
anual 

(2-4 ore) 

06.04. 
 

zona 
Sighet 

Spitalul Municipal Sighetul Marmaţiei 

2  Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus 

3  S.C.M. Dent Medica Sighetu Marmaţiei 

4  SCM Policlinica Dr. Dan 

5  Cabinet Stomatologic Dr. Tomoiaga Ion 

6  C.M.I. Dr. Mariş Ioan Adrian 

7  C.M.I. Dr. Ciurdaş Mihai 

8  C.M.I. Dr. Rednic Radu Ioan 

9  Spitalul de Recuperare Borşa 

10  C.M.I. Dr. Dulugea Carmen 

11  C.M.I. Dr. Ciurdaş Mihai 

12  C.M.I. Dr. Schreiner Zoltan 

13  Cabinet Medical de Medicină Dentara Dr. Grec Silvia 

 14  C.M.I. Dr. Rednic Radu Ioan 

15  S.C. Bil&Mar  Dent S.R.L. 

16  C.M.I. Medicină Dentară Dr. Halas Cristian Ştefan 

17  C.M.I. Dr. Cristina Oros 

18  C.M.I. Dr. Markus Alfred Paul 

19  S.C. Osteodex Sig S.R.L. 

20  C.M.I. Dr. Nistor Gheorghina 
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21  C.M.I. Medicină Dentară Dr. Foica Vasile Cătălin 

22  S.C. Ben Dent Total S.R.L. 

23  S.C. Aliprimdent S.R.L.-D 

24  Cabinet Medical Medicină Dentară Dr. Maris Dent  

25  Telerx-Xradbp S.R.L. 

26  Stomanaldent S.R.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


 16/40 NESECRET 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, 
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro  

Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

Operatorii economici sursă de risc  
radiologic  

(incluși în PAAR) 
1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducătorii operatorilor 

economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convocare 

de 
pregătire, 

anual 
(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.04. 
 

zona 
Baia 
Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" 

2.   S.C.M. Policlinca Sfânta Maria 
3.   Spitalul de Pneumoftiziologie dr. Nicolae Ruşdea Baia Mare 
4.   S.C. Elmed S.R.L. 
5.   S.C. Perla VM S.R.L. 
6.   S.C. Meg Dent S.R.L. 
7.   C.M.I. Dr. Titircă Viorica 
8.   C.M.I. Dr. Paul Alina 
9.   R.A. Aeroportul Internaţional Maramureş 
10.   S.C. Magus S.R.L. 
11.   S.C. Maravet S.A. 

12.   C.M.I. Dr. Coroş Tudor 
13.   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Maramureş 
14.   SC Animalmed SRL 
15.   CMI Dr. Anghel Andra Cristina 
16.   S.C. Dentart S.R.L. Baia Mare 
17.   Spitalul de Boli Infecţioase și Psihiatrie 
18.   S.C. Amisa Product S.A. 
19.   C.M.I. Denta – SYM 
20.   S.C. Euromedica Hospital S.A. 
21.   Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş 
22.   S.C. Profident S.R.L. 
23.   Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş 

24.   C.M.I. Dr. Stauder Ancuţa  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

25.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducătorii operatorilor 

economici 

  
 
 
 
 
 
 

 
Convocare 

de 
pregătire, 

anual 
(2-4 ore) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

07.04. 
 

zona 
Baia 
Mare 

Cabinet Stomatologic Dr. Rusu Maria 

26.   S.C. Kormendy Societate în Nume Colectiv 
27.   S.C. Hipo Med S.R.L. 
28.   C.M.I. Dr. Fărcaş Adrian Ionuţ 
29.   C.M.I. Dr. Ardelean Ramona 
30.   C.M.I. Dr. Dunca Ionuţ Tudorel 
31.   Clinica Someşan S.R.L. 
32.   S.C. Medpol Serv S.R.L. 

33.   S.C. Makai S.R.L. 
34.   S.C. Numeris Com S.R.L. 
35.   Ari Med Estet S.R.L. 
36.   S.C. Dentarmony Concept S.R.L. 
37.   S.C. Aliprimdent S.R.L.-D 
38.   S.C. Universal Alloy Corporation Europe S.R.L. 
39.   C.M.I. Dr. Bogdan Gheorghe 
40.   C.M.I. Stomatologie Dr. Cupşa Delia 
41.   S.C. Centrul De Implantologie  Samadent S.R.L. 
42.   Acz Dental Life S.R.L. 
43.   C.M.I. Dr. Bonis Csaba  

44.   Friedl Med S.R.L.  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

Operatorii economici cu sursă de risc chimic care nu intră sub incidența 
Legea 92/2003, Legea 59/ 2016,  (incluși în PAAR) 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conducătorii operatorilor 
economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocare 

de 
pregătire, 

anual 
(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Benimela Prod 1 S.R.L -Sighetu Marmației 
2.   S.C. Benimela Prod 2 S.R.L.- Sighetu Marmației 
3.   S.C. Benimela Prod 3 S.R.L.- Ocna Șugatag 
4.   S.C. Lukoil Romania S.R.L. - SDC Sighetu M. 
5.   S.C. Potaco Trading S.R.L. - Sighetu M. 
6.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - 10 Sighet 
7.   S.C. Mecanica S.A. - Sighetu Marmaţiei 
8.   S.C. Construct Pack S.R.L - Sighetu M 
9.   S.C. Spilt Ion Com S.R.L. - Borșa  
10.   OMV Sighetu Marmației 
11.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - 8 Viseu 
12.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - 9 Borsa 
13.   S.C. Iza Peco S.R.L. – Bârsana 
14.   S.C. Monteclas S.R.L. (S.C.Activas Proimpex S.R.L.)-Moisei 
15.   S.C. Carmis-A.S. S.R.L. - Dragomirești 
16.   S.C. Meduman S.A. – Vişeu de Sus 
17.   S.C. Plimob S.A. – Sighetu M 
18.   S.C. EFFE DI.GI company S.R.L. - Borșa 
19.   S.C. Sigstrat S.A. - Sighetu Marmației 
20.   S.C. Aviva S.R.L. - Sighetu M 
21.   S.C. Alexis Prod Pan S.R.L. - PECO Desesti 
22.   S.C. Eminor Impex S.R.L. Leordina 
23.   S.C. Kenwroth Transport S.R.L. – Baia Mare 
24.   S.C. Nistem S.R.L. – Seini 
25.   S.C. Pregnant S.R.L. - Ariniș 
26.   S.C. Malus Plus S.R.L. - Baia Mare 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

Operatorii economici cu sursă de risc chimic care nu intră sub incidența 
Legea 92/2003, Legea 59/ 2016,  (incluși în PAAR) 

27.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducătorii operatorilor 

economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocare 

de 
pregătire, 

anual 
(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K & J Gerom S.R.L. - Baia Mare 
28.   K & J Gerom S.R.L. - Mireșu Mare 
29.   K & J Gerom S.R.L. – Ardusat 
30.   S.C. Tracorom S.R.L. - Groși 
31.   S.C. Bna Teoil S.R.L. - Finetușu Mare 
32.   S.C. Trei Greierasi S.R.L. - Tg. Lăpuș 
33.   S.C. Rompetrol Downstream S.R.L. - Baia Mare 
34.   MOL - Baia Mare 1 
35.   MOL - Baia Mare 2 
36.   MOL - Baia Mare 3 
37.   S.C. Lukoil Romania S.R.L. - SDC Baia Mare 1 
38.   S.C. Lukoil Romania S.R.L. - SDC Baia Mare 2 
39.   S.C. Lukoil Romania S.R.L. - SDC Baia Mare 3 
40.   S.C. Lukoil Romania S.R.L. - SDC Hideaga 
41.   S.C. Lukoil Romania S.R.L. - SDC Baia Sprie 
42.   S.C. Prelucana VF S.R.L. - Copalnic Mănăștur 
43.   OMV Baia Mare 1 
44.   OMV Baia Mare 2 
45.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L.- 2 Baia Mare 
46.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L.- 3 Baia Mare 
47.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - Centru Baia Mare 
48.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - MPP Baia Mare 
49.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. – Pecomar 
50.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - 6 Târgu Lapus 
51.   S.C. Cam&Machine S.R.L-D - Baia Mare 
52.   S.C. Omvpetrom Marketing S.R.L. - 12 Tauti 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

Operatorii economici cu sursă de risc chimic care nu intră sub incidența 
Legea 92/2003, Legea 59/ 2016,  (incluși în PAAR) 

53.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conducătorii operatorilor 

economici 

  
 
 
 
 
 
 
 
Convocare 

de 
pregătire, 

anual 
(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.04 
 
 
 

IF Molnar Ioan Gavril 
54.   S.C. Tracorom S.R.L. - Satu Nou de Jos 
55.   S.C. Petro-Corasolvam S.R.L.(S.C.CosalS.R.L.)-Tg, Lăpuș 
56.   S.C. Sym & Aby Trans S.R.L.-Valea Chioarului  
57.   S.C. SmartCapitalManagementS.R.L.-Baia Mare 
58.   S.C. Potaco Trading S.R.L. – Baia Mare 
59.   S.C. Eaton Electro Producție S.R.L. – Fărcaşa 
60.   S.C. Eaton Electro Producție S.R.L. – Bușag 
61.   S.C. ButanGas România S.A. - Baia Mare 
62.   S.C. Vital S.A. - Baia Mare (uzina de apă) 
63.   A.C. Helcor – Baia Mare 
64.   S.C. U.A.C. S.R.L. – Dumbrăvița 
65.   S.C. Italsofa S.R.L. – Baia Mare 
66.   S.C. Ramira S.A. - Baia Mare 
67.   S.C. Optibelt Power Transmission S.R.L.- Tăuții M. 
68.   S.C. Mobam S.A. - Baia Mare 
69.   S.C. Fagetul Deac S.R.L - Baia Mare 
70.   S.C. Karelia Upofloor S.R.L – Satulung 
71.   S.C. Polichim S.R.L. - Baia Mare 
72.   S.C. Sifa International S.R.L. - Baia Mare 
73.   S.C. Electro Sistem S.R.L - Baia Mare 
74.   S.C. Taparo S.R.L. - Tg. Lăpuș 
75.   S.C. Weidmuller Interface Romania S.R.L. 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Operatorul economic 

Operatorii economici cu sursă de risc major - care intră sub incidența  
Legii 92/2003, Legea 59/ 2016 (incluși în PAAR) 

Seveso 

1  
 

Conducătorii operatorilor 
economici  

 Convocare 
de 

pregătire, 
anual 

(2-4 ore) 
 

 
 

09.04 

S.C. Romaltyn Mining S. R.L. - Baia Mare 
 

2  S.C. Restart SRL ( depozit inchiriat de la Remin 
 

3  S.C. Aramis Invest S.R.L. - Baia Mare 
 

 

 

 

 
MUZEE 

 

1 

 
 
 

Administratorii/ 
conducătorii instituțiilor  

muzeale  

Muzeul județean de istorie și arheologie maramureș 
– Baia Mare 

 
 
 

Instruire 
anual 

(2-3 ore 

 
 

06.05. 
(avans de 
noaptea 

muzeelor 
din 

perioada) 

  

Muzeul Județean de Mineralogie “Victor Gorduza“ 
– Baia Mare  

Planetariul  
Baia Mare  

Memorialul Victimelor Comunismului și al 
Rezistenței – Sighetu Marmației  

Muzeul de Etnografie - Sighetu Marmației  
 

Muzeul de istorie și etnografie – Vișeu de Sus  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Data Instituția, operatorul economic 

Operatorii economici sursă de risc biologic  
(incluși în PAAR) 

 
1 

Conducătorii instituțiilor 
publice economici care 

desfășoară activități 
specifice în zona de 
competență a I.S.U 

 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
11.05 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Ctin Opriș” Baia Mare 

2  Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

3  Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare 

4  Spitalul Municipal Sighetu Marmației 

5  Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus 

6  Spitalul de Recuperare Borșa 

7  Direcția de Sănătate Publică a județului Maramureș 

8  Laborator Centru de Transfuzie Sanguină 

9  SC Euromedica Hospital SA 

10  Societatea Civilă Medicală „Policlinica Sfânta Maria” 

11  SC Policlinica Sfântul Ioan SRL Laborator de analize medicale  

12  SC Clinica Someșan SRL 

13  Policlinică și Laborator SC „Jersey - Transylvania LTD” SRL 

14  SC Biomedica-Nova SRL 

15  SC Biomedica-Nova SRL - Punct de lucru 

16  SC Laborator Santa Vita MKS SRL 

17  SC Santa Vita SRL 

18  SC Terra Med Laborator SRL 

19  SC Helcor Med SRL 

20  Laborator de Analize Medicale SC Biostandard SRL 

21  Laborator de Analize Medicale SC Clinica Sante SRL 

22  Laborator de Analize Medicale Doroltan 

23  SC Labormed SRL 

24  SC BIO-PAK SRL (TRNSPORTATOR) 
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SILVICULTURĂ 

1 

Conducătorii instituțiilor 
publice economici care 

desfășoară activități 
specifice în zona de 
competență a I.S.U 

 
 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
12.05 

Direcția Silvică Maramureș   

2  
 

Ocolul Silvic municipal Baia Mare 

3  
 

Ocolul Silvic Baia Sprie 

4  
 

Ocolul Silvic Dragomirești 

5  
 

Ocolul Silvic Firiza 

6  
 

Ocolul Silvic Groșii Țibleșului 

7  
 

Ocolul Silvic Mara 

8  
 

Ocolul Silvic Sighetu Marmației 

9  
 

Ocolul Silvic Poienile de sub Munte 

10  
 

Ocolul Silvic Șomcuta Mare 

11  
 

Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț 

12  
 

Ocolul Silvic Tăuții Magherăuș 

13  
 

Ocolul Silvic Târgu Lapuș 

14  
 

Ocolul Silvic Ulmeni 

15  
 

Ocolul Silvic Vișeu de Sus 

16  
 

Ocolul Silvic Alpina Borșa 
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UNITĂȚI SANITARE 

1 

Conducătorii instituțiilor 
publice economici care 

desfășoară activități 
specifice în zona de 
competență a I.S.U 

 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 
13.05 

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” 

2  
 Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr.Nicolae Rusdea” 

3  
 Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare 

4  
 Spitalul de Psihiatrie Cavnic 

5  
 Spitalul Municipal Sighetu Marmației 

6  
 Spitalul de Recuperare Borșa 

7  
 Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus 

8  
 Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș 

9  
 S.C.M. Policlinica Sf. Maria – Baia Mare 

10  
 S.C.M. Policilina Someșan – Baia Mare 

11  
 S.C.M. Policlina Sf. Ioan  - Baia Mare 

12  
 Centrul de hemodializă Braun - Baia Mare 

13  
 Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș 

14  
 Euromedica - Baia Mare 

15  
 Nefromed Dialysis Center S.R.L. Baia Mare 

16  
 S.C. Nefrocare S.I.G. Sighetu Marmaţiei 
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        EXPEDITORI DEȘEURI PERICULOASE  
 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spitalul județean de urgenţă - Baia Mare 

2.   
 

Spitalul de Boli Infecțioase - Baia Mare 

3.   
 

Spitalul de Pneumoftiziologie - Baia Mare 

4.   
 

Spitalul Municipal Sighetu Marmației 

5.   
 

Spitalul de recuperare - Borșa 

6.   
 

Spitalul orășenesc - Tg. Lăpuș 

7.   
 

Spitalul orășenesc – Vișeu de Sus 

8.   
 

Centrul de transfuzie Sangvina Maramureș 

9.   
 

S.C. A.T.P. Motors RO S.R.L. 

10.   
 

S.C. ATP Exodus & Co S.R.L. 

11.   
 

S.C. Aviva S.A. 

12.   
 

S.C. Avitum  S.R.L. 

13.   
 

S.C. Aramis Invest S.R.L. 

14.   
 

S.C. Auchan Romania Baia Mare 

15.   
 

S.C. Biaprim Silver S.R.L. 

16.   
 

S.C. Coreserv S.R.L. 

17.   
 

S.C. Clinica Șomeșan S.R.L. 

18.   
 

S.C. Dedeman S.R.L. 
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19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Eaton S.R.L. – Fărcaşa 

20.   
 

S.C. Eaton S.R.L. – Bușag 

21.   
 

S.C. Flanco Retail S.R.L. 

22.   
 

S.C. Flexibil S.R.L. 

23.   
 

S.C. Fortuna Motor S.A. 

24.   
 

S.C. GimPlast S.A. 

25.   
 

S.C.  Indofloor Group S.R.L. 

26.   
 

S.C. Italsofa Romania S.R.L.  

27.   
 

S.C. IMA RO  S.R.L. 

28.   
 

S.C. Karelia Upofloor  S.A. 

29.   
 

S.C. Koepp Romania S.R.L. 

30.   
 

S.C. Mecanica Sighet S.A. 

31.   
 

S.C. Metro Cash &Carry  Romania S.R.L. 

32.   
 

S.C Merlin Auto S.R.L. 

33.   
 

S.C. Non Ferro Metalen S.A. 

34.   
 

S.C. Nefrocare  Sig S.R.L. 

35.   
 

S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L 

36.   
 

S.C. Optibelt Power Transmision S.R.L. 

37.   
 

OMV Petrom Marketing S.R.L. 

38.   
 

S.C. Ramira S.A. 

39.  
 
 
 

S.C. Re-Conf-Met S.R.L. 
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40.   
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 

 
 

 
 
 
 

 
Instruire, 

anual 
(2-4 ore 

 
 
 
 
 
 

11.08 

S.C. România Hipermarchet S.A. Magazin Cora 

41.   
 

S.C. Remat Maramureș S.A. 

42.   
 

S.C. RematInvest S.R.L. 

43.   
 

S.C. Rongo Impex S.R.L. 

44.   
 

S.C. Tenet S.R.L. 

45.   
 

TGP The Green Project S.R.L. 

46.   
 

S.C. Universal Alloy Corporation Europe S.R.L 

47.   
 

S.C. Weidmuller Interface Romania S.R.L 
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COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE 

 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Remat Maramureș S.A. – Baia Mare 

2.   
 S.C. Remat Maramureș S.A. – Sighetu Marmației 

3.   
 S.C. Remat S.A. Satu Mare – Seini 

4.   
 S.C. Rematinvest S.R.L. – Baia Mare  

5.   
 S.C. Remat Ardeal RO S.R.L. – Ardusat 

6.   
 S.C. Cozmircon S.R.L. – Baia Mare 

7.   
 S.C. The One Ind S.R.L.  – D – Baia mare 

8.   
 S.C. Drusal S.A: - Satu Nou de Jos 

9.   
 S.C. Herodot Group S.R.L – Sighetu Marmației 

10.   
 S.C. Glod Sal S.R.L. – Bârsana 

11.   
 S.C. Servicii Urbane S.R.L. – Vișeu de Sus 

12.   
 S.C. Ecokar Recycling S.R.L. – Tg. Lăpuș 

13.   
 S.C. Coreserv S.R.L. – Baia Mare 

14.   
 S.C. B.S. Auto Aliss S.R.L. – Baia Sprie 

15.  
 
 
 

S.C. Romsalserv S.R.L. – Baia Mare 
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16.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Deiosim Com S.R.L. – Valea Chioarului 

17.   
 S.C. Bio-Pak S.R.L. – Satu Nou de Jos 

18.   
 S.C. Rotmit S.R.L. – Baia Mare 

19.   
 S.C. Sider Maramureș S.R.L. - Baia Mare 

20.   
 S.C. Rembis Net S.R.L. – Borșa 

21.   
 S.C. Csa For You S.R.L. – Târgu Lăpuș 

22.   
 

S.C. Total Waste Management S.R.L. – Baia Mare 

23.   
 S.C. Flo Nefmetal S.R.L. – Borșa 

24.   
 S.C. Vrancart S.A. – Baia Mare 

25.   
 S.C. Riv-Mar-Net – S.R.L. – D – Sighetu Marmației 

26.   
 S.C. R.M. Company S.R.L. – Baia Sprie 

27.   
 S.C. Driada Cons S.R.L. – Baia Mare, Ilba 

28.   
 S.C. Sara Mimet Impex S.R.L. – Șomcuta Mare 

29.   
 S.C. Miv Yla Trans S.R.L. – Dumbrăvița 

30.   
 S.C. Dorvlad Horincar S.R.L. – Satulung 

31.   
 S.C. Pami Style S.R.L. – Baia Mare 

32.   
 S.C. Rembis Center Group S.R.L. – Târgu Lăpuș 

33.   
 S.C. Metyra S.R.L. – Sighetu Marmației 
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34.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Metalsort S.R.L. – Satu Nou de Jos 

35.   
 S.C. Non Ferro Metalen S.R.L. – Sighetu Marmației 

36.   
 S.C. Non Ferro Metalen S.R.L. – Baia Mare 

37.   
 S.C. Non Ferro Metalen S.R.L. – Seini 

38.   
 S.C. Șacalul Auto S.R.L. – Mireșu Mare 

39.   
 S.C. Tecom-MB S.R.L. – Baia Mare 

40.   
 S.C. Sidan Colect S.R.L. – Baia Sprie 

41.   
 S.C. Re-Conf-Met S.R.L. – Baia Mare, M. Eminescu 

42.   
 S.C. Re-Conf-Met S.R.L. – Baia Mare, Oborului 

43.   
 S.C. Re-Conf-Met S.R.L. – Baia Mare, Arieșului 

44.   
 S.C. Re-Conf-Met S.R.L. – Baia Mare, Electrolizei 

45.   
 S.C. Re-Conf-Met S.R.L. – Baia Mare, Mărgeanului 

46.   
 S.C. Deco Design Style S.R.L. – Baia Mare 

47.   
 S.C. Ambiental Ferro S.R.L. – Sighetu Marmației 

48.   
 Vidican Ghe. Cornel II – Baia Sprie 

49.   
 S.C. Demo Const S.R.L. – Baia Sprie 

50.   
 S.C. Ecoplast Colect S.R.L. – Baia Mare 

51.   
 Rațiu Mariana II – Baia Mare 
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52.  
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii instituțiilor 
publice / operatorilor 

economici care desfășoară 
activități specifice în zona de 

competență a I.S.U 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

18.08 

S.C. Electric Service Orient S.R.L. – Baia Sprie 

53.   
 S.C. Rediviv Recycling S.R.L. 

54.   
 S.C. Rongo Impex S.R.L. 

55.   
 S.C. Comorient S.R.L. – Baia Mare 

56.   
 S.C. Pulsar Impex S.R.L. – Baia Mare 

57.   
 S.C. Silsi S.R.L. – Cernești, Rușor 

58.   
 S.C. Comibrand S.R.L. – Sighetu Marmației 

59.   
 S.C. Biaprim Silver S.R.L. – Sighetu Marmației 

60.   
 S.C. Yancom-Waste S.R.L. – Sighetu Marmației 

61.   
 S.C. Referpet S.R.L. – Baia Mare 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Perioada Localitatea 

1. 

 
 

 
Inspectorii de protecție civilă 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Convocare de 
pregătire, anual 

(4 ore) 
 
 
 
 
 

17.09 
 

Baia Mare 
2.  Sighetu Marmaţiei 
3.  Baia Sprie 
4.  Borşa 
5.  Cavnic  
6.  Seini  
7.  Tg. Lăpuş 
8.  Vişeu de Sus 
9.  Şomcuta Mare 
10.  Tăuţii Măgherăuş 
11.  Ulmeni  
12.  Ardusat 
13.  Asuaju de Sus 
14.  Băiuţ 
15.  Băseşti 
16  Bistra 
17.  Bârsana 
18.  Bocicoiu Mare 
19.  Bogdan Vodă 
20.  Boiu Mare 
21.  Botiza 
22.  Budeşti 
23.  Călineşti 
24.  Cerneşti 
25.  Cicârlău 
26.  Câmpulung la Tisa 
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Nr. 
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pregătire Perioada Localitatea 

27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii de protecție civilă   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Convocare de 

pregătire, anual 
(4 ore) 

 

 
 
 
 
 
 

17.09 
 
 
 

Coaș 
28.  Copalnic Mănăştur 
29.  Coroieni 
30.  Cupşeni 
31.  Dumbrăviţa 
32.  Giuleşti 
33.  Gârdani 
34.  Ieud  
35.  Lăpuş 
36.  Mireşu Mare 
37.  Moisei   
38.  Petrova 
39.  Poienile de sub Munte 
40.  Recea 
41.  Remetea Chioarului     
42.  Repedea 
43.  Rona de Jos 
44.  Rona de Sus 
45.  Rozavlea     
46.  Satulung 
47.  Săcel 
48.  Sălsig 
49.  Suciu de Sus 
50.  Vadu Izei                     
51.  Valea Chioarului          
52.  Vişeu de Jos                
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cadrele  
tehnice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convocare de 
pregătire, anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baia Mare 
2.  Sighetu Marmaţiei 
3.  Baia Sprie 
4.  Borşa 
5.  Cavnic  
6.  Seini  
7.  Tg. Lăpuş 
8.  Vişeu de Sus 
9.  Dragomireşti  
10.  Săliştea de Sus 
11.  Şomcuta Mare 
12.  Tăuţii Măgherăuş 
13.  Ulmeni  
14.  Ardusat 
15.  Ariniş 
16  Asuaju de Sus 
17.  Băiţa de sub Codru 
18.  Băiuţ 
19.  Băseşti 
20.  Bicaz 
21.  Bistra 
22.  Bârsana 
23.  Bocicoiu Mare 
24.  Bogdan Vodă 
25.  Boiu Mare 
26.  Botiza 
27.  Budeşti 
28.  Călineşti 
29.  Cerneşti 
30.  Cicârlău 
31.  Câmpulung la Tisa 
32.  Coaş 
33.  Coltău 
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crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadrele tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocare de 
pregătire, anual 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copalnic Mănăştur 
35.  Coroieni 
36.  Cupşeni 
37.  Deseşti 
38.  Dumbrăviţa 
39.  Fărcaşa 
40.  Giuleşti 
41.  Gârdani 
42.  Groşi 
43.  Groşii Ţibleşului 
44.  Ieud 
45.  Lăpuş  
46.  Leordina  
47.  Mireşu Mare 
48.  Moisei  
49.  Oarţa de Jos 
50.  Ocna Şugatag 
51.  Onceşti  
52.  Petrova  
53.  Poienile Izei 
54.  Poienile de sub Munte 
55.  Recea  
56.  Remetea Chioarului 
57.  Remeţi  
58.  Repedea  
59.  Rona de Jos 
60.  Rona de Sus 
61.  Rozavlea  
62.  Ruscova  
63.  Sarasău  
64.  Satulung  
65.  Săcălăşeni  
66.  Săcel  
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea 

67.  

 

Cadrele tehnice 

  
 

Convocare de 
pregătire, anual 

(2-4 ore) 
 

 
 

 
24.09 

 

Sălsig  
68.  Săpânţa 
69.  Strâmtura  
70.  Suciu de Sus 
71.  Şieu  
72.  Şişeşti  
73.  Vadu Izei 
74.  Valea Chioarului 
75.  Vima Mică 
76.  Vişeu de Jos 
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SERVICII VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Nr. 
crt. Funcţia Forma de 

pregătire 

Perioada de pregătire 
Localitatea Obs. Semestrul I 

01 - 02 aprilie 
Semestrul II 

11 - 12 noiembrie 
Numele şi prenumele   

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Şefii 
serviciilor 
voluntare 

pentru situaţii 
de urgenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocare 
de pregătire 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Baia Mare   
2.   Sighetu Marmaţiei   
3.   Baia Sprie  
4.   Borşa  
5.   Cavnic   
6.   Seini   
7.   Tg. Lăpuş  
8.   Vişeu de Sus  
9.   Dragomireşti   
10.   Săliştea de Sus  
11.   Şomcuta Mare  
12.   Tăuţii Măgherăuş  
13.   Ulmeni   
14.   Ardusat  
15.   Ariniş  
16.   Asuaju de Sus  
17.   Băiţa de sub Codru  
18.   Băiuţ  
19.   Băseşti  
20.   Bicaz  
21.   Bistra  
22.   Bârsana  
23.   Bocicoiu Mare  
24.   Bogdan Vodă  
25.   Boiu Mare  
26.   Botiza  
27.   Budeşti   
28.   Călineşti  
29.   Cerneşti  
30.   Cicârlău  
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31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şefii 
serviciilor 
voluntare 

pentru situaţii 
de urgenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Convocare 
de pregătire 

(2-4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Câmpulung la Tisa  
32.   Coaş  
33.   Coltău  
34.   Copalnic Mănăştur  
35.   Coroieni  
36.   Cupşeni  
37.   Deseşti  
38.   Dumbrăviţa  
39.   Fărcaşa  
40.   Giuleşti  
41.   Gârdani  
42.   Groşi  
43.   Groşii Ţibleşului  
44.   Ieud  
45.   Lăpuş   
46.   Leordina   
47.   Mireşu Mare  
48.   Moisei   
49.   Oarţa de Jos  
50.   Ocna Şugatag  
51.   Onceşti   
52.   Petrova   
53.   Poienile Izei  
54.   Poienile de sub Munte  
55.   Recea   
56.   Remetea Chioarului  
57.   Remeţi   
58.   Repedea   
59.   Rona de Jos  
60.   Rona de Sus  
61.   Rozavlea   
62.   Ruscova   
63.   Sarasău   
64.   Satulung   
65.   Săcălăşeni   

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro


 39/40 NESECRET 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, 
www.isumm.ro, e-mail: contact@isumm.ro  

66.  
 
 

 
 
 
 
 

  Săcel   
67.   Sălsig   
68.   Săpânţa  
69.   Strâmtura   
70.   Suciu de Sus  
71.   Şieu   
72.   Şişeşti   
73.   Vadu Izei  
74.   Valea Chioarului  
75.   Vima Mică  
76.   Vişeu de Jos  
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SERVICII PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Nr. 
crt. Funcţia Forma de 

pregătire 

Perioada de pregătire 

Operatorul economic Obs. 
Semestrul I 
31 martie 

Semestrul II 
25  noiembrie 

Numele și prenumele 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şefii 
serviciilor 

private 
pentru 

situaţii de 
urgenţă 

 
 
 
 
 
 

Convocare 
de pregătire 

(2-4 ore) 

Hotico Dan  S.C. Fire Rescue & Ride Security S.R.L. – Baia Mare  
2 Cadar Florin  S.C. Alloy Corporation Europe S.R.L.  
3 Ivașcu Ioan  S.C. Retail Development Invest S.R.L. (MALL VIVO)  
4 Cziller Petru  S.C. Plimob S.A.  
5 Teleptean Marius  S.C. Sigstrat S.R.L  
6 Șimon Anamaria  S.C. Magazin Universal Maramureş S.R.L.  
7 Gașpar Adrian  S.C. Karelia S.A  
8 Oane Alexandru  R.A Aeroportul Baia Mare  
9 Coc Cătălin  S.C. Aramis Invest S.R.L  
10 Precup Radu  S.C. Taparo S.A  
11 Vereș Zsolt  Dedeman S.R.L. – Magazin Baia Mare  
12 Chira Ioan  S.C. Eaton Electro Productie S.R.L  
13 Stan Claudia  S.C. Aviva S.R.L  
14 Florian Dorin  Spitalul Judeţean de Urgență Dr. C-tin Opriș   
15 Andreica Paul  S.C. Holz Company S.R.L.  
16 Ștef Nicolae   Auchan Baia Mare  
17 Gherasim Mirela  S.C. Weidmuller Interface Romania S.R.L.  
18 Covaci Daniel  S.C. Optibelt – Tăuții Măgherăuș  
19 Lisnic Cristian  S.C Value Center – Baia Mare  
20 Brumar Ciprian  S.C. Printmasters  - Cicârlău  
21 Circiu Vasile  S.C. Valmedy Prod S.R.L. – Sighetu Marmației  
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Anexa nr. 3 la nr. 2.750.872 din 21.01.2020 
 

V. Planificare pregătirii în domeniul situațiilor de urgență prin antrenamente, exerciţii și concursuri de specialitate. 
 
 

I. Antrenamente de specialitate 
Nr. 
crt. 

Tipul 
 Localitatea Luna Tema Cine 

conduce 
1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciții de 
alarmare cu 

serviciile 
voluntare pentru 

situații de urgență 
(anual) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giulești Februarie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.S.U.  
MM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Leordina  Februarie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
3.  Groşi Februarie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
4.  Rozavlea Februarie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
5.  Tăuții Măgherăuș Februarie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
6.  Remeți Februarie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
7.  Săpânța Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
8.  Oarța de Jos Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
9.  Tg. Lăpuș Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
10.  Baia Sprie Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
11.  Sighetu Marmației Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
12.  Băița de sub Codru Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
13.  Băsești Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
14.  Rona de Jos  Martie  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
15.  Băiuț Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
16.  Câmpulung la Tisa  Martie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
17.  Seini Aprilie  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
18.  Vadu Izei Aprilie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
19.  Dragomirești Aprilie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
20.  Cicârlău Aprilie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
21.  Borșa  Aprilie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
22.  Bogdan Vodă Aprilie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
23.  Poienile de sub Munte  Mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
24.  Ruscova Mai  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
25.  Cupșeni Mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
26.  Mireșu Mare Mai  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
27.  Săcel Mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
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28.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciții de 
alarmare  

cu serviciile 
voluntare pentru 

situații de urgență 
(anual) 

Sălsig Mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.S.U.  
MM 

29.  Poienile Izei Mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
30.  Budești Mai  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
31.  Satulung Mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
32.  Valea Chioarului Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
33.  Strâmtura Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
34.  Bârsana Iunie  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
35.  Săliștea de Sus Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
36.  Șomcuta Mare Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
37.  Dumbrăvița Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
38.  Recea  Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
39.  Sarasău Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
40.  Călinești Iunie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
41.  Șieu Iulie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
42.  Bistra Iulie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
43.  Coroieni Iulie Verificarea modului de cunoaştere,organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
44.  Săcălășeni Iulie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
45.  Vișeu de Sus Iulie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
46.  Vișeu de Jos Iulie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
47.  Coltău Iulie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
48.  Copalnic Mănăștur August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
49.  Rona de Sus August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
50.  Vima Mică  August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
51.  Boiu Mare August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
52.  Ocna Șugatag August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
53.  Suciu de Sus August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
54.  Bicaz August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
55.  Petrova  August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
56.  Ariniș August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
57.  Groșii Țibleșului August Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
58.  Asuaju de Sus Septembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
59.  Cernești Septembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
60.  Lăpuș Septembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
61.  Coaș Septembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
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62.  Șișești Septembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
63.  Ardusat Septembrie  Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
64.  Baia Mare Octombrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
65.  Fărcașa Octombrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
66.  Ieud Octombrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
67.  Ulmeni Octombrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
68.  Gârdani Octombrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
69.  Desești Octombrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
70.  Repedea Noiembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
71.  Remetea Chioarului Noiembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
72.  Moisei Noiembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
73.  Botiza Noiembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
74.  Oncești Noiembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
75.  Bocicoiu Mare Decembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
76.  Cavnic  Decembrie Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare 
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II. Exerciții 
Nr. 
crt Tipul Localitatea Luna Tema Cine 

conduce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exerciții 
de 

alamare 
publică 

 
O dată la 

3 ani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somcuta Mare  Februarie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

 

Ardusat Februarie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de inundații 

Cavnic (r) Februarie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de caderi masive de zăpadă 

Săliștea de Sus Martie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren 

Bogdan Vodă  Martie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

Repedea (r) Martie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de inundații 

Vișeu de Sus Aprilie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de inundații 

Moisei Aprilie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

Vișeu de Jos  (r) Aprilie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

Baița de sub Codru Mai Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

Ulmeni (r) Mai  Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de inundații 

Băsești Mai Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

Asuaju de Sus (r) Mai Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

Baia Sprie Iunie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de fenomene meteo periculoase 

Șișești Iunie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de inundații 

Săcalășeni Iunie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de fenomene meteo periculoase 

Rozavlea  Iulie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de fenomene meteo periculoase 

Săcel Iulie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

Borșa  Iulie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de inundatii 

Fărcașa (r) Iulie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de fenomene meteo periculoase 

Ieud August Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de inundatii 
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Exerciții 
de 

alamare 
publică 

 
O dată la 

3 ani 
 

Poienile Izei  August Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

Suciu de Sus (r) August Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de fenomene meteo periculoase 

Coltău August Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

Coaș (r) Septembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de inundatii 

 Remetea Chioarului  Septembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

 

Rona de Sus Septembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

 

Strâmtura Octombrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă  generată de inundatii 

 

Groșii Țibleșului (r) Octombrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

 

Șieu Octombrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase 

 

Botiza (r) Octombrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

 

Călinești Noiembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de  fenomene meteo periculoase 

 

Desești Noiembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de accidente avarii pe căile de comunicaţii 

 

Gârdani(r) Noiembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren   

 

Vadu Izei Noiembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de  fenomene meteo periculoase 

 

Oncești Decembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de inundatii 

 

Bocicoiu Mare (r) Decembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de  fenomene meteo periculoase 

 

Sarasău Decembrie Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă generată de  fenomene meteo periculoase 
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Nr. 
crt. 

Tipul 
/periodicitatea Operatorul economic Data Tema Cine 

conduce 

1. Exerciții de testare a 
planului de urgență externă S.C. Aramis Invest S.R.L. Mai  

 
 
 

1 

Exerciții de alarmare cu  
serviciile private (anual) 

 
 

S.C. Fire Rescue & Ride Security S.R.L. – Baia Mare Martie 

 

 
 
 
 
 

I.S.U. 
MM 

 
 
 
 
 

2 S.C. Alloy Corporation Europe S.R.L. Martie 
3 S.C. Retail Development Invest S.R.L. (MALL VIVO) Martie 
4 S.C. Plimob S.A. Martie 
5 S.C. Sigstrat S.R.L Martie 
6 S.C. Magazin Universal Maramureş S.R.L. Martie 
7 S.C. Karelia S.A Mai 
8 R.A Aeroportul Baia Mare Mai 
9 S.C. Aramis Invest S.R.L Iunie 
19 S.C. Taparo S.A Iunie  
11 Dedeman S.R.L. – Magazin Baia Mare Iunie 
12 S.C. Eaton Electro Productie S.R.L Iunie 
13 S.C. Aviva S.R.L Iunie 
14 Spitalul Judeţean de Urgență Dr. C-tin Opriș  Iunie 
15 S.C. Holz Company S.R.L. Iulie  
16 Auchan Baia Mare August  
17 S.C. Weidmuller Interface Romania S.R.L. August  
18 S.C. Optibelt – Tăuții Măgherăuș Septembrie  
19 S.C Value Center – Baia Mare Septembrie 
20 S.C. Printmasters  - Cicârlău Octombrie  
21 S.C. Valmedy Prod S.R.L. – Sighetu Marmației Octombrie 
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III. Concursuri 
Nr. 
crt. 

Tipul 
 

Instituția  
 Data Clasament Cine 

conduce 

1. 

Concursul cu tematică de 
protecţie civilă 

“Cu viaţa mea apăr viaţa” 
(anual - faza judeţeană) şi 

(o dată la 2 ani - faza naţională) 

 

21.05 - 
etapa 

judeteana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorul unităţii 
de învățământ, 
comitetul local 

pentru situații de 
urgență, ISU, 
Inspectoratul 

Judeţean Şcolar, 
Societatea 

Naţională de 
Cruce Roşie din 

România 

2. 

Concursul cercurilor tehnico-
aplicative de elevi 

“Prietenii Pompierilor” 
(anual - faza judeţeană) şi 

(o dată la 2 ani - faza naţională) 

 

 
04.06 
- etapa 

judeteana 
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Nr. 
crt. 

Tipul 
 Etapa Data și zona Clasament Localități 

 participante 

 
Obs. 

1 

 
 

Concursuri 
profesionale ale 

serviciilor 
voluntare pentru 

situaţii de 
urgenţă 
(anual) 

 

Etapa 
zonală 

03.04 
Detașament  

Sighetu Marmației 
Organizator comuna 

Budești 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -   

Budești, Bârsana, Bocicoiu Mare, Călinești, 
Câmpulung la Tisa, Desești, Giulești, Ocna 

Șugatag, Oncești, Remeți, Rona de Jos, Rona de 
Sus,  Sarasău, Săpânța, Vadu Izei 

 

2 

10.04 
Secția Vișeu de Sus 
Organizator comuna 

Repedea 
 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -   

Repedea, Bistra, Leordina, Moisei, Petrova, 
Poienile de sub Munte, Ruscova, Vișeu de Jos 

 

3 

10.04 
P.L. Șomcuta Mare 

Organizator comuna 
Valea Chioarului 

 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -   

Valea Chioarului, Boiu Mare, Mireșu Mare, 
Satulung, Remetea Chioarului. 

 

4. 

24.04 
Detașament Baia Mare 
Organizator comuna 

Recea 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -   

Recea, Baia Sprie, Cavnic, Cicârlău, Coaș, Coltău, 
Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița, Groși, Săcălășeni, 

Seini, Șișești, Tăuții Măgherăuș 
 

 

5. 

30.04 
Garda nr. 2  

Bogdan Vodă 
Organizator orașul 

Săliștea de Sus 
 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -   

Săliștea de Sus, Botiza, Dragomirești, Ieud, 
Poienile Izei, Rozavlea, Săcel, Șieu, Strâmtura 

 

6. 

08.05 
Pichetul Târgu Lăpuș 
Organizator comuna 

Lăpuș 
 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -   

Lăpuș, Băiuț, Cernești, Coroieni, Cupșeni, Groșii 
Țibleșului, Suciu de Sus, Vima Mică 

 

7. 
 
 
 
 

15.05 
Gardă nr. 2 Fărcașa 

Organizator comuna 
Ariniș 

Locul I – 
Locul II –  
Locul III –  
Fair-Play -    

Ariniș, Ardusat, Asuaju de Sus, Bicaz, Băița de sub 
Codru, Băsești, Fărcașa, Gârdani, Oarța de Jos, 

Sălsig, Ulmeni 
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8. 

 
 
 
 

Concursuri 
profesionale ale 

serviciilor 
voluntare și 

private pentru 
situaţii de 
urgenţă 
(anual) 

Etapa județeană 

 
 
 

28.05 - Spsu 
 
 
 

Locul I – 
 
Locul II –  
 
Locul III –  
 
Fair-Play -   

 

 
 

29.05 - Svsu 
 
 
 

Locul I – 
 
Locul II –  
 
Locul III –  
 
Fair-Play -   

9. Etapa interjudețeană  

Locul I – 
 
Locul II –  
 
Locul III –  
 
Fair-Play -   
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Anexa nr. 4 la nr. 2.750.872 din 21.01.2020 
 

VI. TEMATICA ORIENTATIVĂ  
privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență 

 
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. 
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II. Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare și private 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. 
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. Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 
9. Propagarea incendiilor. 
        10. Cauze de incendiu. 
        11. Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. 
        12. Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
        13. Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 
         14. Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora.   Reguli 
de comportare. 
        15. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 
        16. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 
         17. 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). 
          18. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor de 
către serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 
          19. Serviciul de rond şi postul de supraveghere; modul de organizare şi atribuţiile 
pompierilor civili. 
          20. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. 
21. Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. 
           22.Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea 
utilizării focului deschis şi sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru lucrări 
efectuate în spaţii cu pericol de incendiu. Obligaţii ce revin în acest sens pompierilor 
civili. 
            23. Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la 
depozitarea materialelor şi a produselor inflamabile lichide. 
            24. Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică. 
            25. Date generale despre substanţele toxice industriale. 
             26. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie 
civilă. 
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              27. Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în 
vederea salvării răniţilor. 
              28. Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să 
acţioneze pentru salvarea de persoane şi bunuri materiale. 
              29. Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi 
aparatura din dotare. 

   30. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti 
conform O.M.A.I. nr. 160/2007. 
   31. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate. 

         32. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor. 
 
 
          Acte normative care reglementează activitatea de intervenţie în situaţii de 
urgenţă: 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările și 
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” . 
 O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă.  
 Normative şi norme de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului sau 
ramurii de activitate. 

 
       Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţiilor 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.  
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 O.M.A.I. nr. 75/2019 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. 
 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. 

          
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. 
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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). 

15. Instrucţia grupelor de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, APCT, ATI. 
16. Instrucţia grupelor de la autopompa de primă intervenţie, motopompa remorcabilă etc. 
17. Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor. 
18. Cunoaşterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici tehnico-tactice, 

descriere, funcţionare şi întreţinere). 
19. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei „Pista de îndemânare şi viteză”. 
20. Instrucţia pentru salvare şi prim ajutor. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri. 
21. Organizarea si desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată. 
22. Tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături si 

spaţii înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor 
blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportul 
răniţilor. 

23. Salvarea în cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate 
de alte accidente. 

24. Alergare de viteza. Alergare 1000 m. si 3000 m. Exerciţii de gimnastică – pentru 
muşchii braţelor şi picioarelor. 

25. Tehnica escaladării gardului de 2 m. Exerciţii de control: alergare 55 m., escaladarea 
gardului de 2 m., alergare 55 m., (echipat cu costum de protecţie). 

26. Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării. 
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III. Tematica orientativă privind pregătirea  
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi a celulelor de urgenţă 

 
Tema nr. 1: Cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea de protecţie civilă şi apărare 
împotriva dezastrelor. 
Tema nr. 2: Noţiuni despre incendii. Definiţie, propagare, caracteristici. Cauzele de incendiu şi 
prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu, starea de pericol şi pericolul de incendiu. 
Tema nr. 3: Substanţe de stingere: clasificare, compoziţie chimică, mod de utilizare, eficienţa stingerii. 
Tema nr. 4: Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor 
(stingătoare). Clasificarea acestora după capacitate, substanţe de stingere, mod de utilizare, simbol. 
Tema nr. 5: Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. 

• Instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor şi de măsurare a 
concentraţiilor periculoase de amestecuri explozive. 

• Instalaţii speciale de stingere a incendiilor – sprinkler, drencer, apă pulverizata, spumă, 
dioxid de carbon, abur şi altele. 

• Instalaţii de alimentare cu apa, reţele de apa, rezerva de incendiu, hidranţi interiori şi 
exteriori. 
Tema nr. 6: Noţiuni generale despre construcţii şi instalaţii. 

• Clasificarea materialelor din punct de vedere al combustibilităţii. Categoria pericol de 
incendiu şi gradul de rezistenţa la foc. Noţiuni despre construcţii şi elemente de construcţie. 

• Noţiuni despre instalaţiile de ventilaţie şi rolul lor in prevenirea şi stingerea 
incendiilor. 

• Prevederi normativ privind căile de acces şi de evacuare şi iluminatul de siguranţa. 
Tema nr. 6: Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural. 
Tema nr. 7: Prevenirea incendiilor în apartamente. 
Tema nr. 8: Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ. 
Tema nr. 9: Prevenirea incendiilor la unităţi de cult. 
Tema nr. 10: Prevenirea incendiilor la unităţi de cultură/săli aglomerate. 
Tema nr. 11: Prevenirea incendiilor la fondul forestier. 
Tema nr. 12 Prevenirea incendiilor la amenajări temporare. 
Tema nr. 13: Prevenirea incendiilor în agricultură. 
Tema nr. 14: Prevenirea incendiilor la structuri de primire turistică. 
Tema nr. 15: Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire. 
Tema nr. 16: Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare. 
Tema nr. 17: Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL. 
Tema nr. 18: Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice. 
Tema nr. 19: Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de gaze. 
Tema nr. 20: Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire. 
Tema nr. 21: Reguli de comportare în caz de incendiu. 
Tema nr. 22: Sursele şi zonele de risc la nivelul localităţii şi zonelor învecinate. 
Tema nr. 23: Dezastre: definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi protecţie. 
Tema nr. 24: Reguli de comportare a populaţiei (personalului) în cazul producerii unor situaţii de 
urgenţă (inundaţie, cutremur, alunecare de teren, accident chimic, etc.). 
Tema nr. 25: Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă. 
Tema nr. 26: Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
Tema nr. 27: Protecția populației prin adăpostire. Reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă 
şi modul de acţiune pentru cunoaşterea şi respectarea lor de către populaţie. 
Tema nr. 28: Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă. 
Tema nr. 29: Primul ajutor în caz de răniri, hemoragii, fracturi, arsuri, electrocutări, înec, stopul 
respirator, stopul cardiac, intoxicare cu substanţe toxice industriale şi în cazul contaminării radioactive. 
Tema nr. 30: Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraţi. 
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Legislaţie în domeniul situaţiilor de urgenţă 
- LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
- LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată 2008. 
- ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001,  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. 
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin  Legea nr. 15 din 28 februarie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de 
protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre. 

- ORDONANŢA  nr. 20 din 27 ianuarie 1994  *** Republicată privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente. 

- HOTĂRÂREA nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 

- HOTĂRÂREA nr. 1490 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- HOTĂRÂREA nr. 1491 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă. 

- HOTĂRÂREA nr . 557 din  03 august 2016 privind managementul tipurilor de risc. 
- HOTĂRÂREA nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, modificată şi completată cu HOTĂRÂREA nr. 371 din 
18 mai 2016.  

- HOTĂRÂREA nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea 
mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor. 

- HOTĂRÂREA nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie 
civilă. 

- HOTĂRÂREA nr. 783 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a 
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.  

- HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a 
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere 
al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice. 

- HOTĂRÂREA  nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în 
situaţii de conflict armat. 

- ORDINUL nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

- ORDINUL nr. 1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă. 

- ORDINUL nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren*). 

- O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă. 

- ORDINUL nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 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 si private pentru situaţii de urgenţă;  

http://www.isumm.ro/
mailto:contact@isumm.ro
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/lege-307-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/lege-481-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ord-88-2001.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ord-88-2001.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/oug-21-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/oug-21-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/oug-14-2000.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/oug-14-2000.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ord-20-1994.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ord-20-1994.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1489-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1489-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1490-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1490-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1491-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1491-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1491-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-2288-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1579-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/hot-1579-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-501-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-501-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-547-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-547-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-783-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-783-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-783-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-642-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-642-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-642-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-1222-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/hot-1222-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-712-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-712-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1180-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1180-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1995-1160-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1995-1160-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1995-1160-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1184-2006.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-1184-2006.htm
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- ORDINUL nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, 
asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin 
informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat. 

- ORDINUL nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. 

- ORDINUL nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 
accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona 
costieră. 

- ORDINUL nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică. 
 
Substanţe şi deşeuri periculoase 

- LEGEA nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe periculoase. 

- HOTĂRÂREA nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 

- HOTĂRÂREA nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de 
gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor. 

- HOTĂRÂREA nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor. 
- ORDONANŢA nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. 
- ORDINUL nr. 1299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru 

obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase. 

- ORDINUL nr. 2/211/118 din  5 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi 
control al transportului deşeurilor pe teritoriul României. 

- ORDINUL nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor*). 

- ORDINUL nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului 
de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase. 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2001 *** Republicată privind 
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din  9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea 
şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor. 
- ORDINUL nr. 683 din  7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea 

datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice. 
- ORDINUL nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase. 
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http://www.isubacau.ro/legislatie/pc/ordin-142-2004.htm
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IV. Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii preşcolarilor, 
elevilor și studenților 

 

IV.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
1. Efectele focului: 

• să înţeleagă efectele distructive ale flăcărilor şi fumului asupra organismului; 
• familiarizarea copiilor cu efectele pozitive (benefice) ale utilizării focului. 

2. Sursele de aprindere: 
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact; 
• să nu folosească sursele de aprindere a focului în gospodărie. 

3. Urmările incendiului: 
• să cunoască urmările incendiului asupra sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii; 
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului 

înconjurător. 
4. Ce facem în caz de incendiu ? 

• să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată; 
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu. 

5. Dezastrele din România 
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; 
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate). 

6. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane; 
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

7. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 

folosirea apelului de urgenţă 112. 
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 

8. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

9. Cum acţionăm în cazul situaţiei de urgenţă ? 
Muniţie neexplodată. 
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiei neexplodată. 

10. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale. 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte. 

11. Pregătirea rucsacului pentru situaţii de urgenţă 
• să cunoască ce trebuie să conţină rucsacul pentru situaţii de urgenţă. 

Modalităţi de realizare: 
• Lectură după imagini (cărţi de colorat, desene tematice); 
• Expunere; 
• Dialog/dezbatere: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul”, „Să nu ne jucăm cu chibriturile”, 

„Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei unui incendiu”; 
• Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”; 
• Vizită la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al 

Judeţului Bacău; 
• Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”; 
• Concursuri, cu sprijinul specialiştilor. 

a) „Fereşte-te de foc!” 

http://www.isumm.ro/
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b) „Cine ştie câştigă” 
c) „Micii pompieri” 
d) „Ştim să prevenim un incendiu ?” 

• Proiecţii de filme educative; 
 

IV. 2. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
1. Efectele focului: 

• să cunoască efectele benefice ale utilizării focului; 
• să sesizeze urmările incendiilor. 

2. Sursele de aprindere: 
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact; 
• să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie. 

3.Care sunt urmările unui incendiu? 
• să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii; 
• să înţeleagă efectele distructive ale incendiului asupra bunurilor şi mediul înconjurător. 

4. Necesitatea prevenirii incendiilor 
• să-şi dezvolte responsabilitatea pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din jur; 
• să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie. 

5. Ce fac în caz de incendiu ? 
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată; 
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul. 

6. Cum poate fi prevenit un incendiu ? 
• să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un incendiu; 
• să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere. 

7. Cum poate fi stins un incendiu ? 
• să cunoască cu ce se poate stinge un început de incendiu; 
• să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de incendiu. 

8 Ce ştim despre dezastre ? 
• să cunoască noţiunea de dezastru, să identifice principalele tipuri de dezastre; 
• să recunoască principalele cauze de producere şi formele de manifestare a dezastrelor naturale 

şi a celor datorate activităţilor umane; 
• să cunoască noţiuni generale despre codul de culori pentru avertizare. 

9. Noţiuni generale despre dezastre; 
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri  
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane. 
10. Dezastre datorate activităţii umane 

• să sesizeze cauzalitatea dintre activitatea umană şi dezastre. 
11. Dezastrele din România 

• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează comunitatea locală 
(inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate). 

12. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane; 
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

13. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 

folosirea apelului de urgenţă 112. 
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 
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14. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

15. Cum acţionăm în cazul situaţiilor de urgenţă ? 
Muniţie neexplodată. 
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate. 

16. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale. 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

17. Pregătirea rucsacului pentru situaţii de urgenţă 
• să cunoască ce trebuie să conţină rucsacul pentru situaţii de urgenţă. 

Modalităţi de realizare: 
• Lectură după imagini (cărţi de colorat, desene tematice); 
• Expunere; 
• Povestire: „Focul” şi „ Incendiul”; 
• Dialog/dezbatere: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul”, „Să  nu ne jucăm cu chibriturile”, 

,,Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei unui incendiu”; 
• Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”; 
• Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean/Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 
• Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”; 
• Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor: 

 „Fereşte-te de foc!” 
 „Cine ştie câştigă” 
 „Micii pompieri” 
 „Ştim să prevenim un incendiu ?”; 

• Proiecţii de filme educative; 
 
 

IV.3.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (gimnaziu) 
1. Focul – prieten şi duşman: 

• să cunoască rolul focului în viaţa omului; 
• să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului. 

2. Sursele de incendiu: 
• să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor; 
• să fie capabil să identifice sursele de incendiu; 
• să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă. 

3.Comportarea în caz de incendiu: 
• să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu; 
• să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri; 
• să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu. 

4. Stingerea incendiilor: 
• să înţeleagă mecanismul stingerii focului; 
• să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta împotriva 

incendiilor. 
5. Primul ajutor în caz de incendiu: 

• să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii; 
• să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor. 

6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie: 
• să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire a hranei, 

echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospodărie. 
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7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor: 
• să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător; 
• să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii. 

8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă ! 
• să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate referitoare la profesiile din 

cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 
• să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de urgenţă. 

9. Ce ştim despre dezastre ? 
• să cunoască noţiunea de dezastru, să identifice principalele tipuri de dezastre; 
• să recunoască principalele cauze de producere şi formele de manifestare a dezastrelor naturale 

şi a celor datorate activităţilor umane. 
10. Dezastrele din România 

• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; 
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 

11. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane; 
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

12. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru ; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 

folosirea apelului de urgenţă 112. 
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia; 
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 

13. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Protejarea individuală şi colectivă. 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală; 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă. 

14. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Adăpostirea şi evacuarea. 
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în 

diferite situaţii de urgenţă. 
15. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii de urgenţă. 
16. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

17. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
 Muniţie neexplodată. 
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiei neexplodată. 

18. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri 

teroriste. 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

19. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de urgenţă 
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 
• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de urgenţă. 

20. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
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21. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

22. Planul local de acţiune privind radioactivitatea 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

23 Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

Modalităţi de realizare: 
• concursuri tematice; 
• întâlniri cu specialişti; 
• mese rotunde; 
• conferinţe, seminarii; 
• vizionări de casete, filme documentare; 
• jocuri interactive; 
• antrenamente practice; 
• exerciţii de simulare; 
• demonstraţii practice 
• participare la activităţile de pregătire ale formaţiunii locale de intervenţie; 
• excursii, drumeţii tematice; 
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
• vizite la expoziţii cu tematică specifică; 

 
IV.4.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (colegiu) 

1. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: 
• să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din 

cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 
• să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de urgenţă. 

2. Ce ştim despre dezastre ? 
• să identifice principalele tipuri de dezastre; 
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă. 

3. Noţiuni generale despre dezastre; 
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri; 
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane. 
4. Dezastre naturale 

• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă; 
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre. 

5. Dezastrele din România 
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; 
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 

6. Impactul dezastrelor asupra mediului: 
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane; 
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 

7. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 

folosirea apelului de urgenţă 112. 
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia; 
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 
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8. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Protejarea individuală şi colectivă. 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală; 
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă. 

9. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Adăpostirea şi evacuarea. 
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în 

diferite situaţii de urgenţă. 
10. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre ? 
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii de urgenţă. 

11. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

12. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Muniţie neexplodată. 
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiei neexplodată. 

13. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 
Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri 

teroriste. 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

14. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre 
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă. 

15. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de urgenţă 
• să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 
• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de urgenţă. 

16. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

17. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

18. Planul local de acţiune privind radioactivitatea 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

19. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici 
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 

20. Voluntariatul în situaţii de urgenţă 
• să recunoască importanţa socială a activităţii de voluntariat în situaţii de urgenţă; 
• să dobândească informaţii privind tradiţia voluntariatului în situaţii de urgenţă. 

Modalităţi de realizare: 
• concursuri tematice; 
• întâlniri cu specialişti; 
• conferinţe, seminarii; 
• vizionări de casete, filme documentare; 
• jocuri interactive; 
• antrenamente practice; 
• exerciţii de simulare; 
• demonstraţii practice; 
• participare la activităţile de pregătire ale formaţiunii locale de intervenţie; 
• excursii, drumeţii tematice; 
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
• vizite la expoziţii cu tematică specifică; 
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IV.5.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

o Noţiuni generale despre dezastre. 
o Dezastre naturale. 
o Dezastre datorate activităţii umane. 
o Dezastrele din România 
o Impactul dezastrelor asupra mediului. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea despre o 

situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112  
o Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate. 
o Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de teren, 

poluări accidentale, atacuri teroriste: 
o Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre. 
o Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă. 
o Managementul apărării împotriva dezastrelor. 
o Planul local de acţiune privind inundaţiile.  
o Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică şi la alunecările de teren. 
o Planul local de acţiune privind radioactivitatea. 
o Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici. 
Modalităţi de realizare: 
• întâlniri cu specialişti; 
• mese rotunde; 
• conferinţe, seminarii; 
• vizionări de casete, filme documentare; 
• exerciţii de simulare; 
• participare la activităţile de pregătire ale formaţiunilor locale de intervenţie; 
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civilă; 
• vizite la expoziţii cu tematică specifică 
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Anexa nr. 5 la nr. 2.750.872 din 21.01.2020 
 
 

VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii,  
care organizează programe de formare profesională a adulților în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU 

 
 
 

Nr. crt. Denumire furnizor  
(adresa, date contact) Ocupaţie 

Tip program 
(conform art. 8  

alin. 3 din O.G. nr. 129/2000 
republicată) 

1.  

S.C. Job Trainer Motoc S.R.L. Sighetu Marmației, 
B-dul. Independenței, nr. 29/25. 

0747-088.215  
E-mail: jobtrainermotoc@yahoo.com 

office@jobtrainermotoc.ro 

Servant pompieri 
 

Cod COR 541104 
Curs de calificare 

2.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș  
Baia Mare 

Bd. Unirii, nr. 16 
Tel: 0262-221.510; 0362-405303 

0728-223908 
Fax: 0262-225794 

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul 
prevenirii şi stingerii incendiilor  

 
Cod COR 541902 

Curs de perfecționare 

3.  

S.C. Pab Professional S.R.L. – D 
Comuna Băsești, sat Odești, nr. 51 

Tel: 0758-891.864;  
E-mail: crinaromy@yahoo.com 

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul 
prevenirii şi stingerii incendiilor  

 
Cod COR 541902 

Curs de perfecționare 
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Anexa nr. 6 la nr. 2.750.872  din 21.01.2020 
 

 
MODEL 

 
ORGANIGRAMA  Serviciului Voluntar / Privat pentru Situaţii de Urgenta din _____________________________ 

Categoria ____________ 

 
1.  – Şef serviciu ________________ 
 
2. – COMPARTIMENTUL PREVENIRE_______             
                Şef compartiment   _________________ 
                Specialişti prevenire________________ 
                                                  
 
3. – FORMAŢIE DE INTERVENŢIE___________ 
 Grupe/echipaje/echipă de intervenţie 

          a. Grupă/echipaj/echipă stins incendii  
- sef ________________           
- servanţi  ________________    
- conducători auto ____________                                

 
                                      b. Grupă/echipaj/echipă înştiinţare-alarmare ____________ 

- şef ________________ 
- servanţi  _____________ 

                                                                  -      conducători auto____________ 
 
                                         
                                      c. Grupă/echipaj/echipă cercetare-căutare______________  
                                                                   -    şef  _______________ 

- servanţi  ________________    
- conducători auto _____________ 

 
                                      d. Grupă/echipaj/echipă deblocare-salvare 
                                                                   -    şef  ___________________ 

-    servanţi _____________ 
- conducători auto _________________ 

                                       
         e.  Grupă/echipaj/echipă  sanitară  

                                                                   -    şef  ______________________ 
-    servanţi _____________ 
- conducători auto__________________ 

 
 

                               f. Grupă/echipaj/echipă evacuare   __________  
                                                                   -    şef  ___________________ 

-    servanţi _____________ 
- conducători auto _________________ 

 
                            g. Grupă/echipaj/echipă protecţie C.R.B.N    __________  

                                                                   -    şef  ___________________ 
-    servanţi _____________ 
- conducători auto _________________ 

 
     h. Grupă/echipaj/echipă  transmisiuni   __________  

                                                                   -    şef  ___________________ 
-    servanţi _____________ 
- conducători auto _________________ 

 
          i. Grupă/echipaj/echipă suport logistic    __________   

                                                                   -    şef  ___________________ 
-    servanţi _____________ 
- conducători auto _________________ 

 
 
   

                       PERSONAL ANGAJAT = 
                       PERSONAL VOLUNTAR = 
          NR. PERSOANE DIN SVSU/S.P.S.U. = 
                           TOTAL S.V.S.U./S.P.S.U. numeric/existent      =_______/________ 
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EVIDENŢA PRIVIND COMPONENŢA NUMERICĂ, DOTARE, ŞI  
ACTIVITĂŢI PROPUSE/EXECUTATE DE CĂTRE SVSU/SPSU 

2020 
SEMESTRUL I / SEMESTRUL II 

 

Constituire Dotare funcțională Încadrare pe structuri 

Numar personal angajat Numar personal voluntar 
Total  
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 încadrat 
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Număr exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire 
Planificate / executate 

data şi în ce a constat activitatea 

Participare la concursuri profesionale (interne/ 
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	3Planul pregatire in domeniul situatiilor de urgenta - 21.01.2020
	P L A N U L
	DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
	SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
	ÎN ANUL 2020


	A P R O B
	I.  B A Z A   L E G A L Ă
	 Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare;
	 Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
	 Legea nr. 446 din 30.11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;
	 Legea nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a V-a - zone de risc natural;
	 Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare;
	 H.G.R. nr. 1.491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
	 H.G.R. nr. 547 din 09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Protecție Civilă;
	 O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
	 O.M.A.I. nr. 712 din 23.06.2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
	 O.M.E.C.T.S. nr. 5.567 din 07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară;
	 O.M.A.I. nr. 89 din 18.06.2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate, cu modificările și completările ul...
	 Protocolul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 62.170 din 16.07.2013 și Ministerul Educației Naționale nr. 9647 din 08.07.2013 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul națio...
	 Protocolul încheiat între Ministerului Afacerilor Interne nr. 3041/RA/16.09.2016 și Ministerul Culturii nr. 970/02.09.2016 privind pregătirea de proceduri, norme și instrucțiuni și a pregătirii personalului specializat pentru prevenirea riscurilor ș...
	 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 4.301./IG din 06.01.2020 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de condu...
	 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.
	 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 73.121 din 20.01.2019 care aprobă Concepția generală privind desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de urgență în anul 2020.
	A. Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se va realiza prin cursuri organizate în Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de ...
	D. Comitelele locale pentru situații de urgență, instituțiile și operatorii economici cu sursă de risc incluși în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (specificați în anexa nr. 2), vor întocmi în mod obligatoriu Plan de pregătire în domeniul s...
	În vederea întocmirii planurilor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență,  au fost întocmite și postate pe site-ul inspectoratului Extrase ale Planurilor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, pentru administrațiile publice locale, i...
	12. Aprobă programele de pregătire ale serviciilor voluntare / private pentru situaţii de urgenţă pe care le coordonează nemijlocit;



	Anexa nr. 1 - Planificarea numerica -  21.01.2020
	Anexa nr. 1

	Anexa nr. 2 - Planificarea nominala - 21.01.2020
	Anexa nr. 3 - Planificarea prin antrenamente, exercitii, concursuri - 21.01.2020
	Anexa nr. 4 -Tematica orientativa de pregatire completat - 21.01.2020
	II. Tematica  pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
	 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. 75/2019 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.
	 2TO.M.A.I. nr. 166/20102T pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente.
	 2TO.M.A.I. 2Tnr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.
	 2TO.M.A.I.2T nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agreement.
	 2TO.M.A.I. 2Tnr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
	 2TO.M.A.I.2T nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
	 2TO.M.A.I.2T nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.
	 2TO.M.A.I.2T 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.
	 2TO.M.A.I.2T nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber.
	IV.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


	Anexa nr. 5 - Furnizori completat - 21.01.2020
	VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii,
	care organizează programe de formare profesională a adulților în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU

	Anexa nr. 6 - Evidența privind componența serviciului completat - 21.01.2020

