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DIS]POZITIB
Privind ;planificarea, organizarea qi desftgurarea pregitirii personalului qi structurilor cu atribu(ii in

domeniul situa{iilor de urgen{6

NICOLAE SALAGEAN * primarrul orasului Bicaz, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. ll}l2005

privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta precum ;i Ordinul nr, 8912013 privi'd
aprobarea Regulamentului de planificare, organi:zare,pregdtire qi desftgurare a activitdfii de prevenire a
situaliilor de urgenJs executate de Inspectoratul Geneial pentru Siiualii de Urgenld qi structurile
subordinate;

In temeiul prevederilor art.68, alin. (1) qi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraliei
publice locale nr.'.21512001, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN:

Art. 1 Se rstabilesc urmatoarele masuri privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta:o La Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta se t)or intocmi urmatoarele documente;
- PlarLul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2016;
- Documentele activitatilor conduse de catre presedintele Comitetului Local pentru Situatii
de Urgenta, seful Centrului Operativ cu Activitate Temporara si seful serviciului voluntar.c Planttl de pregatire va ayea urmato,area sftuctura:
I. Bazalegala
II. Obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta.
III. Organizareapregatirii in domeniul situatiilor de urgenta.
IV. Planificarea pregatirii pe niveluri de competenta, structuri functionale si categorii de
personal.
V. E,videnta participarii la activitatile de pregatire.
VI' Pllanificarea pregatirii in domenjiul situatiilor de urgenta prin antrenamente, exercitii si
concuLrsuri de specialitate.
vII. l-emele obligatorii privind pregatirea serviciului voluntar.
VIII. Evidenta si evaluarea pregatirii.
IX. Asigurarea logistica si financiilra.
Planal de pregatire se aproba de cirtre presedintele Comitetului Local pentru Situatii de
Urgenta si se avizeaza de catre insperctorul sef al Inspectoratului pentru Sltuatii de Urgenta
"Petrodava" al judetului Neamt.

. Organizarea pregatirii va cuprinde;
a) Pregatirea personalului de conclucere din cadrul primariei.
- Vicepresedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta va participa la un curs de
pregatire cu scoatere de la locul de rnunca - conform planificarii LS.U. Neamt.
b) Pr,egatirea personalului din compunerea Comitetului Local pentru Situatii de
Urgenta.
- Un instructaj de pregatire semestriill, cu durata de 2-3 ore, organizat de Comitetul Local
pentru Situatii de Urgenta.
c) Pregatirea personalului centrullui operativ cu Activitate Temporara.
- Seful Centrului Operativ cu Activitate Temporara si cadrul tehnic cu atributii in dorneniul
apararii impotriva incendiilor vor participa la un instructaj de pregatire cu durata de 4 ore,

- condus de Cornitetul Local pentru Slituatii de Urgenta.
- Personalul din compunerea Centmlui Operativ cu Activitate Temporara va executa un
antrenament de specialitate cu durata de 3 ore, condus de presedintele Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta.
d) Pregatirea serviciului de urgenta voluntar se executa lunar, in perioada februarie-



noiembrie, prin sedinte de cate 5 ore, astfel:
- o sedinta teoretic-aplicativa, cu durata de 3 ore;
- o sedinta practic-demonstrativa, cu durata de 2 ore.
In lunile cand nu se poate executa pregatirea in mod centralizat cu tot personalul serviciului,
aceasta se va executa pe localitati, conform planificarii sefului de servioiu.
e) Pregatirea salariatilor se realizeaza prin instructaje, exercitii practice si antrenamente
si se executa conform Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr, i1212005" cu
modifi carile si completarile ulterioare, astfel :

- Instructajul introductiv general - cu nou-angajatii in munca, durata 8 ore;
- Instructajul specific locului de munca -- se executa individual pe durata a 8 ore, dupa
instructajul introductiv general, de catre seful locului de muncaiesoectiv:
- Instructaiul periodic se executa: - lunar cu personalul cu functii de executie care spriiina
serviciul voluntar pentru situatii de urgenta - durata2 ore;

- semestrial cu functionarii din structura primariei - durata 2 ore.
1) Pregatirea populatiei neincadrata in munca se va executa concomitent cu activitatile de

prevenire, conform graficului de control la gospodariiile populatiei si a graficului de informare.
g) Pregatirea prescolarilor si elevilor se va executa in cadrul procesului instructiv-educativ,

prin activitati teoretic-aplicative si antrenamente.
Prin grija sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta se va intocmi planificarea

temelor si exercitiilor pentru fiecare categorie de personal.
Evidenta participarii si a rezultatelor obti,nute se va tine de catre seful serrviciului.
Situatia centralizatoare cu participarea la pregatirea personalului se va inainta numeric si

procentual Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, semestrial, in
primele 10 zile ale lunilor iulie si noiembrie.

. Evaluareapregatiril in domeniul situatiilor de urgenta se analizeaza in luna decembrie, sub
forma de bilant, in sedinta comitetului local pentru situatii de urgenta.
Raportul de evaluare a pregatirii va cuprinde:
- baza legala a desfasurarii activitatii de pregatire;
- obiectivele propuse si modul de realizare a acestora;
- gradul de indeplinire a planului de pregatire;
- otganizarea si desfasurarea exercitiilor si interventiilor reale;
- calificativele obtinute si masura inL care s-a asigurat dezvoltarea competentelor
profesionale;
- organizarea si nivelul de inzestrare a serviciului voluntar;
- gradul de asigurare abazei materiale;
- neajunsuri constatate si greutati intampinate;
- concluzii si propuneri pentru imbunatatirea activitatii.

o Fondurile banesti pentru pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta se asigura, potrivit
prevederilor Legii protectiei civile nr.48X1200{ cap. VIII, H.G.14gllZ004 cap. IV. si H.G.
157912005 de catre Ministerul Administrratiei si Internelor, Consiliul judetean si consiliul
local din bugetele locale, iar de catre operatorii economici si institutiile publice din bugetele
proprii.

Art.2. $eful $erviciului de Urgenli Voluntar va cluce la indeplinire prevederile prezentei
Dispozilii,

Art.2. Secretarul comunei va comunic a prez<rntapersoanelor si institutiilor interesate.

Pri Lv izat pentru lega litate

Secretar,Nicolae SA

Dispozi{ia nr. 22 din 12.02.2018
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