TUAŢIA PREZENŢEI LA PREGĂTIRE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă
în anul 2014
PRIMARUL COMUNEI BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,

-

-

Având în vedere:
Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.
212/2006;
Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă;
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor
în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr.786/2005;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.250/2010 privind privind organizarea şi
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă ;
Ordinul prefectului judeţului Dâmboviţa nr. 16/11.02.2014 privind pregătirea pe linia
situaţiilor de urgenţă pentru anul 2014;

In temeiul art. 68, alin. (1) si art. 115, alin. 1 lit a) din legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, emit următoarea:

DISPOZIŢIE

Art. 1 – Pregătirea pentru intervenţie a comitetului pentru situaţii de urgenţă, serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă, se va desfăşura conform Ordinului prefectului judeţului Dâmboviţa privind organizarea şi
desfăşurarea pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă pentru anul 2014, nr.16 din 11.02.2014.
Art. 2 – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bucșani, îşi va perfecţiona pregătirea
pentru creşterea capacităţii de reacţie şi acţiune, fiind în măsură să intervină oportun în situaţii de criză, conform
Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Bucșani.
Art. 3 – Obiectivele pregătirii sunt următoarele :
- pregătirea comitetului pentru situaţii de urgenţă, serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în
conformitate cu destinaţia, locul, rolul şi misiunile acestora, pentru a duce acţiuni de intervenţie dinamice şi cu
pierderi minime în situaţii complexe, des schimbătoare, folosind forme şi procedee diverse, în orice condiţii de
anotimp şi starea vremii, al existenţei factorilor de risc nuclear, biologic şi chimic acordând toată atenţia protecţiei
nucleare, biologice şi chimice a personalului, tehnicii, mediului ambiant şi reducerii poluării;
- comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Bucșani, în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare, vor lua măsuri ferme pentru pregătirea temeinică a sefului SVSU si a sefului formaţiei de
intervenţie, precum şi pentru asigurarea şedinţelor de pregătire cu baza materială necesară;

- preşedintele şi membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Bucșani, şeful şi personalul
centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară/inspectorul de specialitate, vor executa
pregătirea anual, în judeţ, cât şi pe timpul antrenamentelor, aplicaţiilor şi exerciţiilor tactice de protecţie civilă;
- comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Bucșani va perfecţiona pregătirea pentru creşterea
competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor privind realizarea capacităţii de protecţie, civilă, pregătirea şi
managementul acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi va dezvolta cunoştinţele de specialitate şi
deprinderile metodice pentru a fi în măsură să organizeze şi să desfăşoare cu competenţă, pregătirea personalului
formaţiunilor de intervenţie, folosirea cu eficienţă a bazei materiale în cadrul procesului de pregătire, cât şi pentru
conducerea acţiunilor pe timpul intervenţiei;
- personalul voluntar încadrat în serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, indiferent de specialitate, îşi
va însuşi cunoştinţele prevăzute în programul de pregătire privind regulile de comportare în situaţii de urgenţă,
noţiuni de prim ajutor şi ajutor sanitar, metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi înlăturare a urmărilor
dezastrelor;
- pe timpul pregătirii se vor simula situaţii complexe cu un volum mare de pierderi şi distrugeri, care să
solicite întregului personal eforturi prelungite în ducerea acţiunilor de intervenţie în vederea creşterii rezistenţei
fizice, dezvoltării curajului şi iniţiativei în folosirea tehnicii şi materialelor din dotare şi a celor existente pe plan
local;
- pregătirea salariaţilor şi a populaţiei va fi orientată spre cunoaşterea actelor normative referitoare la
obligaţiile ce le revin pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi a cunoaşterii semnalelor de alarmare;
- salariaţii şi populaţia vor executa pregătirea prin articole în presa locală, precum şi cu ocazia unor adunări ale
cetăţenilor unde se vor executa şi activităţi de pregătire;
- aprecierea pregătirii comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi a S.V.S.U. se va face cu ocazia
controalelor şi la sfârşitul fiecărui an de pregătire, pe baza calificativelor obţinute la pregătirea comună, pregătirea
de protecţie civilă, realizarea bazei materiale şi desfăşurarea unor exerciţii tactice de protecţie civilă ;
- evaluarea îndepliniri planului pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă se va executa anual şi va trebui să
contribuie la perfecţionarea procedeelor şi metodelor de instruire, la creşterea răspunderii comitetului local şi
formaţiunilor de intervenţie specializate, pentru îndeplinirea atribuţiunilor şi misiunilor.
Art. 4 – Organizarea pregătirii comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a celulelor de urgenţă.
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Bucșani, execută pregătirea în cadrul activităţilor ce se desfăşoară
în sistemul protecţiei civile conform art.1.
- Procesul de pregătire este condus de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Bucșani,
prin organele specializate.
- Analiza îndeplinirii activităţilor de pregătire a comitetului local pentru situaţii de urgenţă se face anual sub
conducerea preşedintelui în cadrul şedinţelor de analiză şi evaluare/bilanţ.

Art. 5 Tematica obligatorie pentru pregătirea SVSU conform ordinului prefectului, se executa
trimestrial la comuna Bucșani, astfel:
TEMA 1: Mãsuri ce ce executã în caz de accident chimic.
TEMA 2: Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în
conformitate cu prevederile O.M.A.I. 160/23.02.2007 – formele, scopurile şi principiile activitatii de prevenire,
planificarea şi organizarea activităţii, desfăşurarea şi finalizarea activităţii.
TEMA 3: Stingerea incendiilor la cladiri de locuit.
TEMA 4: Prevenirea incendiilor în agricultură.

Art. 6– Organizarea şi realizarea fluxului informaţional în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă sau
evenimente deosebite care pot degenera în dezastre se realizează în sistemul : CENTRUL OPERATIV CU
ACTIVITATE TEMPORARĂ–CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN şi invers.

(2) Informaţiile referitoare la avertizările hidrometeorologice periculoase precum şi a evoluţiei inundaţiilor
(viiturilor), se transmit de către Sistemele de Gospodărire a Apelor aparţinând Direcţiei Apelor Ialomiţa–Buzău,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa şi a celorlalte servicii publice
deconcentrate şi descentralizate, care au responsabilităţi în domeniu, precum şi comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă din zonele probabile de acţiune ale factorilor meteorologici.
(3) Managementul acţiunilor de intervenţie pe linie de dezastre se asigură de către comitetul local pentru
situaţii de urgenţă al comunei Bucșani. Acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor
se desfăşoară pe baza Deciziei de intervenţie elaborată de preşedintele comitetului locale pentru situaţii de urgenţă.

Art.7. – Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului comunei Bucșani, Prefectului
județului Dâmbovița, șefului S.V.S.U. Bucșani.
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Anexa nr. 1 la dispoziţia nr. 201 din 24.02.2014
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PRIMAR NIȚĂ CONSTANTIN

TEMATICA ANUALĂ
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ A
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL COMUNEI BUCȘANI în anul 2014

SEMESTRUL I
PREGĂTIRE GENERALĂ
PREGĂTIREA DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR

TEMA NR.1: CUNOAŞTEREA LEGISLAŢIEI CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE
PROTECŢIE CIVILĂ ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
TEMA NR.2: PRINCIPALELE DEZASTRE CE SE POT PRODUCE ÎN SECTORUL DE COMPETENŢĂ
TEMA NR.3: SURSELE ŞI ZONELE DE RISC LA NIVELUL LOCALITĂŢII ŞI ZONELOR ÎNVECINATE.

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

I. ASANAREA TERITORIULUI
TEMA:
1. Reguli

privind transportul şi depozitarea muniţiilor rămase neexplodate.

II. LOGISTICA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
TEMA:
1. Logistica acţiunilor de protecţie civilă şi intervenţie în situaţii de dezastre.
2. Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre.
3. Logistica protecţiei civile în situaţiile de criză.
III. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
TEMA:
1. Protecţia

populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi factorilor de mediu în situaţii de urgenţe
civile.
2. Managementul intervenţiei CLSU si SVSU la dezastre.
3. Principalele măsuri de protecţie individuală şi colectivă la dezastre.

SEMESTRUL II
PREGĂTIRE GENERALĂ
TEMA NR 1 : MIJLOACE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ,
PREGĂTIRE SANITARĂ
TEMA NR 2 : ÎMPREJURĂRILE ÎN CARE SE IMPUNE ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SANITAR

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
IV. ÎNŞTIINŢARE – ALARMARE
TEMA:
1. Principii, reguli şi norme

privind organizarea înştiinţării populaţiei şi salariaţilor în situaţii speciale şi
în caz de dezastre.
2. Mijloace de alarmare pentru protecţia civilă. Clasificare, destinaţie, descriere, întreţinere şi exploatare.

V. PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE
TEMA:
1. Conţinutul şi modul de elaborare a
2.
3.

documentelor pentru conducere şi informare privind intervenţiile la

dezastre.
Activităţi pentru punerea în aplicare a ridicării prin trepte a capacităţii de protecţie civilă.
Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale

4. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu. Starea de pericol şi pericolul de
incendiu. Cauze de incendiu de natură electrostatică,mecanică, generate de flacără deschisă, scântei. Modul de
organizare şi de intervenţie în caz de incendiu şi modul de inlăturare a efectelor produse de acesta.

VI. PROTECŢIE PRIN ADĂPOSTIRE
TEMA:
1. Norme tehnice privind amplasarea adăposturilor de protecţie civilă. Modalităţi de construcţie.
2. Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă.

Inspector de protecţie civilă

