II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
1. Obiective generale:
La planificarea activităţii de pregătire, se va avea în vedere şi planificarea acțiunilor de
limitare a răspândirii pandemiei generate de virusul Sars Cov2, ca activitate constantă până la
diminuarea manifestării tipului de risc. Activitățile vor fi planificate independent sau în comun
cu celelalte autorități cu competențe legale;
 Desfăşurarea activităţilor de pregătire ca un ansamblu integrat de măsuri tehnice şi
organizatorice, şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul
preîntâmpinării, reducerii şi eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgenţă a
consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor, valorilor de patrimoniu prin
mijloace şi măsuri specifice

Perfecționarea cadrului normativ și continuarea procesului de armonizare a legislației cu
reglementările europene

Continuarea și diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă în sensul
schimbării abordării activității de informare preventivă prin desfășurarea de acțiuni în teren mai
aproape de populație și de comunitățile locale

Colaborarea cu structurile de pregătire pentru îmbunătățirea efortului preventiv prin
activități desfășurate în comun pentru educarea cu privire la măsurile de prevenire a situațiilor de
urgență, precum și pentru adoptatrea unui comportament adecvat în cazul producerii unei situații
de urgență.
2. Obiective specifice:
 prioritizarea și desfășurarea acțiunilor de informare preventivă către zonele și categoriile de
persoane vulnerabile;
 actualizarea şi completarea planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă;
 coordonarea şi îndrumarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în elaborarea şi
actualizarea anuală a „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” în unităţile administrativteritoriale;
 evaluarea planurilor de urgenţă internă şi externă ale operatorilor economici care desfăşoară
activităţi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase,
prin exerciţii şi antrenamente;
 organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private şi a
concursurilor cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli, precum şi alte acţiuni educative;
 informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă,
măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie,
obligaţii ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 sprijinirea şi îndrumarea autorităţilor publice locale pentru aplicarea măsurilor legale privind
managementul situaţiilor de urgenţă în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a
dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor
de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora, precum şi asigurarea
condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate;
 organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie optime a serviciilor
pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
 instruirea membrilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă, a şefilor centrelor operative şi a
şefilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în vederea luării deciziilor în timp
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scurt şi asigurării intervenţiei oportune în cazul producerii unor dezastre în zona de
responsabilitate;
 verificarea viabilităţii planurilor judeţene de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear
sau urgenţe radiologice;
 intensificarea măsurilor de prevenire pentru evitarea accidentelor în rândul populaţiei civile, ca
urmare a descoperirii de muniţii rămase neexplodate în urma conflictelor armate;
 verificarea funcţionării sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare în vederea asigurării
transmiterii mesajelor şi semnalelor specifice despre pericolul apariţiei şi pe timpul situaţiilor de
protecţie civilă;
 întocmirea planurilor de înştiinţare şi alarmare conform prevederilor legale;
 planificarea, pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor de alarmare publică la municipii, oraşe şi
comune, precum şi a celorlalte categorii de exerciţii, conform ordinelor şi instrucţiunilor în
vigoare.

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
Scopul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă îl constituie aplicarea actelor normative în
vigoare, care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă, dezvoltarea deprinderilor
autorităţilor administraţiei publice locale de a lua decizii în situaţii de urgenţă în mod oportun, precum şi
antrenarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în vederea asigurării intervenţiei în
timp scurt, cu mijloacele şi tacticile specifice fiecărui tip de situaţie de urgenţă.
Pentru modul de organizarea eficientă a sistemului de pregătire în domeniu, în anul 2022
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj va desfăşura următoarele
activităţi:
 întocmeşte planul de pregătire la nivelul judeţului Cluj
 transmite structurilor din responsabilitate precizările privind modul de elaborare a
documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă a pregătirii în anul 2022;
 organizează şi conduce activităţi de pregătire, conform competenţelor legale;
 avizează Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor,
instituţiilor publice şi operatorilor economici cu sursă de risc;
 colaborează cu autorităţile şi instituţiile de pe plan local în vederea asigurării prezenţei la
cursurile de pregătire a personalului planificat să participe la cursurile organizate de către
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
Ciolpani şi Centrul Zonal Cluj-Napoca;
 sprijină, îndrumă, controlează şi evaluează prin intermediul personalului propriu de specialitate,
îndeplinirea activităţilor de pregătire de la nivelul judeţului Cluj;
 întocmeşte şi înaintează la Direcţia Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, raportul de evaluare a pregătirii în domeniul
situaţiilor de urgenţă.

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri
funcţionale şi categorii de personal
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022, se va realiza pe niveluri de
competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată după cum urmează:
 Reprezentanții instituției prefectului și personalul cu funcții de conducere și atribuții în domeniul
situațiilor de urgență, personalul comitetului județean și local se pregătesc la Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi Centrul Zonal
de Protecție Civilă Cluj-Napoca conform Anexei nr. 1 și 2.
2



Planificarea pregătirii la nivelul localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
unităţilor de învăţământ se va întocmi în baza modelelor prezentate în Anexele nr. 1B si 1C la
prezentul ordin.
 Personalul comitetului local pentru situații de urgență, șefii SVSU/SPSU, cadrele tehnice PSI,
inspectorii de protecție civilă, conducătorii operatorilor economici sursă de risc, personal clerical
se pregătesc în cadrul convocărilor organizate de către ISU Cluj, conform Anexelor 1, 1A şi 2
sau pe timpul controalelor executate de personalul I.P. din cadrul inspectoratului pt. situaţii de
urgenţă judeţean.
 Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică
organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate
de serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul mass-media ori
prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor
încheiate cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.
 Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ se realizează prin parcurgerea temelor de
specialitate şi prin activităţi extraşcolare (pe timpul vizitelor la subunități, şcoala altfel) incluse în
cadrul programelor şi planurile activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă
specifice nivelurilor de învăţământ. Tematica orientativă pe cicluri de învaţamânt se regăseşte în
Anexa nr. 4A la prezentul ordin, modul de prezentare al acestora este la alegerea celor care
prezintă aceste teme (educatori, învăţători, profesori diriginţi, personal de specialitate) în funcţie
de tematică şi categotria de vârstă la care se adresează.
Pregătirea în unităţile şi instituţiile de învăţământ cuprinde:
- instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate să
efectueze pregătirea în domeniu, se va realiza centralizat, cu ocazia desfasurarii convocarii la
nivel de Inspectorat Judetean Şcolar cu participarea cadrelor din SPIRC pentru municipiile și
orașele din județ și odată cu convocarea pe centre de comună pentru cele din mediul rural.
- pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se va organiza şi desfăşura în conformitate cu
prevederile Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între M.A.I. şi Min. Educaţiei
Naţionale.
PRECIZĂRI PRIVIND PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE :
În anul 2022 pregătirea se desfăşoară în perioada 01 februarie – 30 noiembrie 2022, conform
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Pentru organizarea eficientă a sistemului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj desfăşoară următoarele
activităţi:
 aduce la cunoștință autorităţile administraţiei publice locale asupra modului de organizare şi
desfăşurare a pregătirii pe raza unităţilor administrativ-teritoriale şi acordă sprijin şi asistenţă
acestora în elaborarea documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă a
pregătirii;
 postează prezentul Plan de pregătire pe site-ul web al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Avram Iancu” al judeţului Cluj: www.isucj.ro (domenii de activitate – pregatire pentru interventie si rezilienta);
 organizează şi conduce activităţi de pregătire, potrivit competenţelor legale;
 avizează în conformitate cu actele normative în vigoare (OMAI nr. 75 din 28.06.2019), înfiinţarea
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi a sectoarelor de competenţă;
 avizează Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor,
instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc, care vor fi înaintate până la data de 01
Aprilie 2022;
 colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice de pe plan local în vederea asigurării participării
la cursuri a personalului planificat la cursurile organizate la Centrul Zonal de Pregătire de
Protecţie Civilă Cluj-Napoca;
 elaborează programul, tematica specifică şi conduce instructajele şi convocările de pregătire;
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planifică şi elaborează concepţiile exerciţiilor de specialitate;
cu ocazia executării controalelor, se va desfăşura în mod obligatoriu un exerciţiu de alarmare şi
intervenţie cu serviciul voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;
Participarea la convocările de pregătire a tuturor celor vizați în prezentul ordin este obligatorie,
iar locurile şi datele participării vor fi comunicate în timp util prin grija I.S.U. Cluj.
Planificarea pregătirii la nivelurile localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
unităţilor de învăţământ se va întocmi în baza modelelor prezentate în Anexele nr. 1B şi 1C la
prezentul ordin.
În domeniul pregătirii pentru intervenţie
Întocmirea Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul,
localităților, instituţiilor publice şi operatorilor economici şi înaintarea acestuia pentru avizare la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu" al judeţului Cluj, conform modelului din
Anexa nr. 1C la prezentul ordin.
Termen: 01 Aprilie 2022
Răspunde: presedinte C.L.S.U./Director
Este necesară întocmirea si/sau actualizarea PLANULUI DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE
URGENŢĂ în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 1184 din 2006;
Termen: Permanent;
Răspunde: Director/Administrator.
În domeniul pregătirii populaţiei şi educaţiei preventive
Pregătirea populaţiei se va desfăşura prin participarea activă la exerciţiile de alarmare publică, la
aplicaţiile şi exerciţiile de specialitate planificate, prin intermediul O.N.G.-urilor, precum şi prin
difuzarea de materiale informative prin intermediul mass-media, conform Anexei nr. 3 la prezentul
ordin.
Autorităţile publice locale vor lua măsuri de distribuire şi afişare în locuri publice, a materialelor
informative cu privire la obligaţiile cetăţenilor şi modul de comportare al acestora în cazul producerii
unor situaţii de urgenţă, de campanii în derulare la nivel național inițiate de IGSU în colaborare cu
diverși parteneri, precum şi pentru reducerea arderilor vegetaţiei uscată şi pe timpul perioadelor
caniculare şi de secetă .
Operatorii economici, care prin natura activităţii desfăşurată de aceştia, reprezintă un risc pentru
populaţie, vor lua toate măsurile de informare despre aceste activităţi şi despre toate riscurile la care este
expusă populaţia, măsurile de protecţie care sunt necesare a fi luate preventiv, precum şi în situaţia
producerii unor dezastre.
În domeniul protecţiei c.b.r.n. (chimic, biologic, radiologic şi nuclear):
- în baza art. 13 alin. 3 din H.G. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă și a Anexei 1 la H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc trebuie
constituite Grupurile de suport tehnic pentru următoarele tipuri de risc:
a. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate
de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
b. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse
periculoase
c. Accidente, avarii, explozii și incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau
radiologice
d. Poluare de ape
e. Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos
f. Epizootii / Zoonoze
g. Risc radiologic
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- autoritățile responsabile implicate în managementul unei situații de urgență nucleară sau
radiologică vor constitui un grup de lucru care va elabora Planul Județean de răspuns la situații de
urgență nucleară și radiologică potrivit Ordinului comun MAI/CNCAN nr. 61/113/2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau
radiologic;
- preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri pentru:
 identificarea operatorilor sursă de risc chimic, bacteriologic, radiologic sau nuclear aflați
în raza unității administrativ teritoriale și vor transmite datele către Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Avram Iancu al județului Cluj;
 întocmirea, actualizarea sau revizuirea după caz a Planurilor de Analiză și Acoperire a
Ricurilor, Planuri de intervenție sau alte documente operative de răspuns în situații de
urgență CBRN;
- preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ale comunelor care sunt traversate de
drumuri europene şi naţionale, vor lua toate măsurile în vederea respectării prevederilor H.G.R. nr.
1175/2007 privind aprobarea normelor de transport a mărfurilor periculoase (obligativitatea
administraţiei publice locale de întocmire a Planurilor de intervenţie în caz de accident pe căile de
transport în care sunt implicate substanţe chimice periculoase);
- potrivit prevederilor Anexei H.G.R. nr. 501 din 01.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind
asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor, art. 5-10, obiectivele care prezintă pericole
de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase sunt obligate să asigure aprovizionarea
şi distribuirea mijloacelor de protecţie individuală pentru toată populaţia care locuieşte în zona de
planificare la urgenţă;
- în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 59 din 11.04.2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, autorităţile publice locale sunt
responsabile cu planificarea amenajării teritoriului, în colaborare cu autorităţile publice competente de la
nivel regional şi judeţean, în sensul în care trebuie să ia toate măsurile necesare ca în politica de
dezvoltare a teritoriului (amenajarea teritorială şi urbanism a localităţii) sau în alte politici relevante să
fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a consecinţelor
acestora;
- în temeiul art. 19 din O.M.A.I. 156 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase, președinții comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ale
unităților administrativ teritoriale în care se află operatori aflați sub incidența Legii nr. 59/2016 vor
sprijini Inspectoratul pentru Situații de Urgență în elaborarea Planului de urgenţă externă.
În domeniul înştiinţării, alarmării şi evacuării
Până la data de 01.04.2022 se vor verifica şi se vor aduce în stare de funcţionare toate mijloacelor
de alarmare:
- Dacă la clădirile pe care se află amplasate sirenele electrice au fost executate lucrări de
modificare a şarpantei, se va avea în vedere în mod obligatoriu faptul că sirena trebuie să fie amplasată
deasupra nivelului coamei acoperişului pentru a avea audibilitate maximă conform Instrucțiunilor
Tehnice nr. 3000/1973.
- Acolo unde nu se respectă aceste reguli de amplasare, este obligatoriu ca până la finele
semestrului I – 2022, deficienţele să fie remediate;
- Sirenele se vor întreţine şi se vor verifica lunar prin aplicarea de impulsuri scurte, operaţie care
v-a fi consemnată în registrul aflat la cofretul sirenei/în cadrul Dosarului de Înștiințare-Alarmare;
- Deţinătorii de sirene electrice şi electronice vor asigura mentenanţa acestora, prin personalul
atestat. Numărul, tipul mijloacelor de alarmare şi locurile de instalare al acestora, pentru asigurarea
alarmării localităţilor şi operatorilor economici se stabilesc în baza studiilor de audibilitate.
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- Pentru alte lucrări de dezvoltare şi/sau completare al sistemului de înştiinţare-alarmare pe
teritoriul de competenţă, vor fi întocmite studii de audibilitate de către persoane abilitate. Studiul de
audibilitate va fi verificat de către ofițerul cu atribuții pe linie de înștințare-alarmare din cadrul ISU Cluj,
premergător înaintării acestora către IGSU. Documentaţia tehnică necesară contractării acestor lucrări,
vor fi prezentate în mod obligatoriu spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu
cel puţin 30 de zile înainte de lansarea procedurilor legale de contractare (achiziţie), atât pentru lucrările
de proiectare, cât şi pentru achiziţia de echipamente.
- Orice achiziţii noi de mijloace de înştiinţare şi alarmare se vor face cu respectarea strictă a
prevederilor legale în vigoare: O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă şi a
Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei,
aprobate prin O.M.A.I. nr. 886/2005.
- Despre achiziţionarea oricărui tip de aparatură de comunicaţii şi alarmare se va informa în scris
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu" al judeţului Cluj, în maxim 5 zile de la
recepţionarea acestora.
- Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor actualiza permanent „Planul de evacuare în
situaţii de urgenţă”, conform OMAI 1184/2006, "Dosarul de înștințare-alarmare", conform O.M.A.I. nr.
1259/2006 şi precizărilor primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu" al
judeţului Cluj.
În domeniul protecţiei la dezastre
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă se vor actualiza şi vor desfăşura în permanenţă
activităţi pentru identificarea, luarea în evidenţă, studierea şi monitorizarea surselor de risc natural şi
tehnologic din zona de competenţă, prin intermediul compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea:
- actualizării planului de analiză şi acoperire a riscurilor – anual şi ori de câte ori este nevoie;
Termen: Permanent;
Răspunde: Preşedintele C.L.S.U.
- transmiterii informaţiilor necesare în vederea actualizării bazei de date a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu" al judeţului Cluj, privind sursele de risc natural şi tehnologic:
Termen: Permanent;
Răspunde: Preşedintele C.L.S.U.
În cazul producerii unor evenimente din categoria urgenţelor civile, preşedintele Comitetului
local pentru situaţii de urgenţă, va activa comitetul, va organiza permanenţa la sediul Primăriei prin
centrul operativ organizat la nivelul localităţii şi va coordona/conduce personal recunoaşterile,
evaluările, acţiunile de intervenţie, şi după caz, va solicita Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Cluj, forţe şi mijloace suplimentare sau ajutoare umanitare materiale şi financiare.
Se va acorda o atenţie sporită operatorilor economici sursă de risc de pe raza teritorial administrativă şi se va urmări modul de îndeplinire a obligaţiilor acestora, conform actelor normative în
vigoare.
În cazul producerii unor dezastre în zona de competenţă, sau pentru monitorizarea acestora, vor fi
solicitaţi de la C.J.S.U., specialişti pentru efectuarea de constatări şi evaluări competente.
În cadrul şedinţelor semestriale ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă se vor analiza
situaţiile create în zona de competenţă, iar concluziile rezultate vor fi înaintate în termen de 10 zile la
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ,,Avram Iancu" al judeţului Cluj.
În domeniul asanării muniţiei rămase neexplodate
Persoanele fizice sau juridice care iau cunoştinţă de existenţa muniţiilor neexplodate, au obligaţia
să anunţe în cel mai scurt timp prin numărul unic pentru apelurile de urgență 112.
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Muniția provenită din timpul conflictelor militare este deosebit de periculoasă deoarece cu
trecerea timpului au apărut reacții de cristalizare între elementele chimice ale muniției și mediul
înconjurător, ceea ce face ca explozibilul să fie foarte instabil.
Pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniții neexplodate, se recomandă ca
cetățenii să se respecte următoarele reguli și măsuri de siguranță:
- sistați lucrările și îndepărtați persoanele din zona descoperirii muniției;
- nu atingeți, nu loviți și nu mișcați muniția descoperită;
- anunțați în cel mai scurt timp organele de poliție, autoritățile locale sau ISU “Avram Iancu”
al jud. Cluj, cu privire la existența munițiilor neexplodate și respectați instrucțiunile acestora;
- nu introduceți în foc și nu faceți foc în apropierea locului de descoperire;
- nu încercați să demontații munițiile descoperite;
- dacă muniția a fost ridicată accidental, cu foarte mare grijă aceasta va fi pusă jos.
Neanunțarea despre existența munițiilor, poate pune în pericol alte persoane.

V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin
antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate
1. Pentru exerciţiul în aval de barajul hidrotehnic:
Activităţile autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetului local pentru situaţii de
urgenţă, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în cooperare cu alte forţe şi mijloace pentru
înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea populaţiei şi pentru organizarea intervenţiei în caz de inundaţii,
cooperarea între instituţiile deconcentrate din judeţ care execută misiuni de sprijin.
2. Pentru exerciţiile de alarmare publică de la localităţi:
Activităţile autorităţilor administraţiei publice locale, comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în cooperare cu alte forţe şi mijloace pentru
înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea populaţiei, precum şi pentru organizarea intervenţiei în caz de
dezastre (în funcţie de tipurile de risc specifice fiecărei localităţi).
3. Pentru exerciţiile cu operatorii economici cu risc chimic şi obiectivele Seveso:
Activitatea celulelor de urgenţă şi a serviciilor de urgenţă private din cadrul operatorilor
economici pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pe timpul producerii unui accident,
cu eliberare de substanţe chimice periculoase urmărește modul de cooperare cu serviciile de urgenţă
profesioniste şi voluntare.
4. Exerciţiile şi concursurile de specialitate sunt prezentate în Anexa nr. 1 şi 3 la prezentul
ordin, detaliată pe date, categorii de pregătire şi responsabilităţi.

VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi a
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
 Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență se
regăsește în Anexa nr. 4

VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de
formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.
 Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, se regăsesc în Anexa nr 5

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Evidenţa participării la activităţile de pregătire:
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei entităţi unde s-a
organizat pregătirea, de către personalul desemnat să monitorizeze documentele specifice, aferente
acestor activităţi.
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Situaţiile centralizatoare cu participările la pregătire a personalului se vor înainta la ordin,
eşalonului superior, întocmite pe categorii de personal, numeric pe „planificat/realizat” şi pe domenii
de competenţă.
Evidenţa planificării/participării la activităţile de pregătire organizate de Centrul Zonal de
Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca este detaliată în Anexa nr. 2 la prezentul Ordin / Plan de
pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă.
Evaluarea programelor de pregătire
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor, precum şi a rezultatelor obţinute de către entităţile care
organizează pregătirea, ori pe timpul inspecţiilor şi a controalelor.
Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în
parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 republicată, Legii nr. 307/2006 şi H.G. nr.
1579/2005, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă se asigură din bugetele locale iar cele aferente activităţii serviciilor private se asigură
de către operatorii economici şi instituţiile, care le-au constituit.
Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează din bugetele locale în
baza prevederilor legislative din domeniul situaţiilor de urgenţă.
Finanţarea acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor şi/sau a consecinţelor
situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.
Se vor prevedea în buget, după o prealabilă fundamentare, resursele necesare activităţilor de
pregatire şi intervenţie a S.V.S.U. precum şi cele necesare în cazul producerii unor calamităţi naturale.
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