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PLANUL
de pregătire a personalului din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al
Comunei Bucșani
- An 2013 În scopul pregătirii şi creşterii capacităţii de acţiune a personalului din compartimentul de
prevenire şi din formaţia de interventie din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă,
constituite la nivelul unităţilor administraţiei publice locale din judeţul Dambovita, se stabileşte
prezentul plan tematic pentru pregătire.
SCOPUL PREGĂTIRII:
- însuşirea temeinică de către membrii SVSU a prevederilor normative ce reglementează
activitatea de apărare impotriva situatiilor de urgenta,
- perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a personalului serviciului voluntar privind
prevenirea şi stingerea incendiilor, cunoaşterea permanentă a pericolelor şi cauzelor de incendiu
în obiectivele economice, instituţiile şi gospodăriile cetăţeneşti din localităţile în care sunt
constituite;
- asigurarea cunoaşterii şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de luptă, a
accesoriilor şi perfecţionarea personalului serviciului voluntar în mânuirea acestora;
ORGANIZAREA PREGĂTIRII:
Pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din serviciul voluntar se
asigură de către şeful de serviciu şi şeful de compartiment.
Organizarea pregătirii profesionale a tuturor membrilor serviciului voluntar se realizează
prin punerea în aplicare a Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă elaborat de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului DAMBOVITA şi aprobată
de prefectul judeţului DAMBOVITA.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza pe niveluri de competenţă,
structuri funcţionale şi pe categorii de personal, prin convocări, instructaje, antrenamente de
specialitate, aplicaţii, exerciţii, pe baza tematicii cuprinse în „PLANUL TEMATIC ANUAL de
pregătire a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă”.
DESFĂSURAREA PREGĂTIRII:
În baza prevederilor legale instruirea / pregătirea personalului din compartimentul de
prevenire şi din grupele/echipele de intervenţie se asigură de către şefii acestora prin studiu,
aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente desfăşurate în sectorul de competenţă la instituţii
publice cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de persoane la operatorii economici de
interes local cu risc mare şi foarte mare de incendiu precum şi la construcţii care aparţin
patrimoniului public şi privat al localităţii sau patrimoniului naţional şi în spaţii special amenajate
în acest scop.
Pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se efectuează trimestrial pe
durata a 3-5 ore , şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmite de şeful

serviciului voluntar şi aprobat de primar, având în vedere planul de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă aprobat de prefectul judeţului DAMBOVITA.
Aplicaţiile practice de intervenţie vor fi executate în punctele vulnerabile punându-se
accent pe modul de lucru al servanţilor, cunoaşterea tehnicii de luptă, accesoriilor şi funcţionarea
tehnicii de luptă.
Se va acţiona astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă caracter practic şi se vor
executa în condiţii cât mai apropiate de realitate.
Categoriile principale de pregătire a personalului din serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă sunt:
- cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- cunoaşterea modului de desfăşurarea a controalelor tehnice de prevenire a incendiilor la
instituţiile subordonate primăriei la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului
public şi privat, precum şi la gospodăriile şi locuinţele colective din localităţile din raza unităţii
administrativ teritoriale;
- cunoaşterea utilajelor de stins incendii din dotare;
- tactica stingerii incendiilor:
o la instituţii din sectorul de competenţă (scoli, grădiniţe, cămine culturale, dispensare
umane şi veterinare, culte, etc.);
o obiective economice (comerţ, producţie, ferme zootehnice);
o culturi agricole;
o fond forestier;
o gospodării cetăţeneşti, anexe ale acestora;
o spaţii de depozitare a produselor agricole;
- instrucţie cu utilajul din dotare;
- pregătire fizică;
- activitatea de prevenire şi intervenţie la inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, accidente
rutiere, transportul substanţelor periculoase, etc.
ASIGURAREA MATERIALĂ:
Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului de instruire se vor asigura:
- săli sau puncte de documentare şi bibliografie în domeniul situaţiilor de urgenţă, în sediul
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau alte locaţii;
- aparate pentru desfăşurarea probelor concursurilor profesionale;
- mijloace, materiale, accesorii şi echipamente necesare desfăşurării temelor stabilite;
- utilajul din dotare, pentru exerciţii şi aplicaţii.
ALTE MĂSURI:
În perioada de primăvară, respectiv (martie, aprilie), în condiţii de secetă şi în perioada de
toamnă (octombrie-noiembrie), personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va
acţiona pentru intensificarea controalelor la gospodăriile cetăţeneşti, în zone cu suprafeţe de teren
cu vegetaţie uscată şi în fondul forestier.
În lunile iunie-iulie, odată cu începerea campaniei de recoltare a produselor agricole, se
vor desfăşura acţiuni de prevenire (control şi supraveghere) şi de informare a populaţiei în
legătură cu măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la locurile de recoltare şi pe timpul
operaţiunilor de transport şi depozitare.
Premergător desfăşurării manifestărilor cu public numeros (festivaluri / sărbătoarea
localităţii, sărbători religioase, nunţi, etc.) se va asigura aducerea la cunoştinţa organizatorilor şi
participanţilor / populaţiei a măsurilor de prevenire, modul de comportare şi de acţiune în caz de
incendiu .

Temele obligatorii privind pregătirea serviciului voluntar - 2013
TEMA 1: Organizarea, misiunile şi compunerea serviciului de urgenţă. Acte normative care
reglementează constituirea,încadrarea, dotarea serviciului şi activitatea de prevenire a situaţiilor de
urgenţă. Organizarea pentru intervenţie pe tipuri de riscuri.
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: 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 la miristi, păduri,
mijloace folosite pentru limitarea şi inlăturarea acestora.
TEMA 4: Reguli de prim-ajutor în caz de arsuri, electrocutări, înec, hemoragii. Aşezarea corectă
a unui rănit pe targă şi fixarea lui cu ajutorul chingilor. Modul de actiune a grupei de deblocaresalvare, evacuare şi sanitare organizate la nivelul serviciilor de urgenţă.

