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I.  B A Z A   L E G A L Ă 
 
 
 LLeeggeeaa  nnrr..  448811//22000044 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea 

nr. 212/2006, modificată prin Legea nr. 241/2007 şi O.U.G. 70/2009; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  330077//22000066 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin 

O.U.G. 70/2009; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  444466//22000066 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, modificată şi 

completată prin Legea nr. 128/2012; 
 LLeeggeeaa  nnrr..  557755//22000011 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național, Secțiunea a V-a - zone de risc natural; 
 LLeeggeeaa  EEdduuccaațțiieeii  NNaațțiioonnaallee  nnrr..  11//22001111; 
 HH..GG..RR..  nnrr..  112211//22001144 privind organizarea, funcționarea și componența 

Comitetului Național pentru Intemperii; 
 HH..GG..RR..  nnrr..  11449911//22000044 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; 

 HH..GG..RR..  nnrr..  554477//22000055 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Protecție Civilă; 
 O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului în situatii de urgentă, precum si pentru modificarea si 
completarea O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă 

  OOrrddiinnuull  MMiinniisstteerruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  771122//22000055 privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat 
prin O.M.A.I. nr. 786/2005;  

 OOrrddiinnuull  MMiinniisstteerruulluuii  AAffaacceerriilloorr  IInntteerrnnee  nnrr..  8899//22001133  privind aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate; 

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr    nnrr..  119922//22001122 privind 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 
hidrotehnice şi poluări accidentale 

 HHoottăărrăărreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..  555577  ddiinn  1111..0088..22001166 privind 
managementul tipurilor de risc; 

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  11118844  ddiinn  0066..0022..22000066 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
evacuare în situaţii de urgenţă; 

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  nnrr..  11225599  ddiinn  1100..0044..22000066 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 

 OOrrddiinn  nnrr..  113322  ddiinn  2299  iiaannuuaarriiee  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.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; 
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 Ordin 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 si poluări marine în zona costieră; 

 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; 

 OOrrddiinnuull  MMiinniissttrruulluuii  AAffaacceerriilloorr  IInntteerrnnee  nnrr..  9966//22001166 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 O.M.I.R.A. 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; 

 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; 

 H.G.R. nr. 1579 din 2005 aprobarea Statutului personalului voluntar din 
serviciile voluntare pentru situatii de urgenta. 

  PPrroottooccoolluull  MMiinniisstteerruulluuii  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  IInntteerrnneelloorr  șșii  MMiinniisstteerruull  EEdduuccaațțiieeii  
NNaațțiioonnaallee  nnrr..  6622117700//99664477//22001133    pprriivviinndd  pprreeggăăttiirreeaaîînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaațțiiiilloorr  ddee  
uurrggeennțțăă  aa  ccooppiiiilloorr,,  eelleevviilloorr  șșii  ssttuuddeennțțiilloorr  ddiinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  nnaațțiioonnaall  pprreeuunniivveerrssiittaarr  
șșii  ssuuppeerriioorr;;     

  OOrrddiinnuull  iinnssppeeccttoorruulluuii  ggeenneerraall  aall  IInnssppeeccttoorraattuulluuii  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  ddee  
UUrrggeennțțăă  nnrr..  220011//IIGG  ddiinn  1100..0011..22001177  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  22001177;;  

 Concepţia Naţională privind Pregătirea şi Educaţia Preventivă a Populaţiei în 
Domeniul Situaţiilor de urgenţă, înregistrat la I.G.S.U. cu nr. 164431/01.04.2015 
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II.  OBIECTIVELE PREGĂTIRII  
ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

1. OBIECTIVUL GENERAL: 
a) perfecţionarea deprinderilor necesare personalului de conducere, 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, 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 şi a populaţiei 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 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 private pentru situaţii de urgenţă și perfecţionarea 
deprinderilor necesare personalului din cadrul serviciilor 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 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; 

 

f) îmbunătăţirea înzestrării la nivelul standardelor prin achiziţionarea sau 
modernizarea de echipamente şi tehnică specifică pe linie de comunicaţii, înştiinţare, 
alarmare şi intervenţie,  
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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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Personalul 
celulelor de 
urgenţă din 

cadrul 
operatorilor 
economici 
clasificaţi  

Antrenament 
de specialitate, 

anual       
(2-4 ore) 

Șefii 
celulelor de 

urgență 
Total 177                               

 

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

 

Categorii de 
personal 

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata 

C
in

e 
or

ga
ni

ze
az

ă 
pr

eg
ăt

ir
ea

/ c
in

e 
ră

sp
un

de
 Nivelul la 

care se 
organizează 
pregătirea 

T
ot

al
 p

er
so

na
l d

e 
pr

eg
ăt

it 

Anul 2017 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total 
sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

sem. II 
Total 

an 

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 

Administratorii/              
Conducători op. 

ec. care 
desfășoară 
activități 

specifice în zona 
de competență a 

ISU 

O instruire, 
anual  

(2-3 ore) 
I.S.U. 

Unități 
sanitare 13         13    13                13  

Silvicultură 14         14    14                14  

Unități cult 26     26        26                26  
Unități de 

turism 365       365      365                365  

Generatori/ 
Transport 

deșeuri 
29                 29          29  29  

Colectare 
deșeuri 52                 52          52  52  

Op. ec. 
sursă de risc 
radiologic 

46        4
6     46                46  

Op.ec 
sursă risc 12                 12          12  12  

Arhitecți 130                     13
0      130  130  

Total 687     26  365 4
6 17    464    93    13

0      223  687  

2. 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 atribuții în domeniile apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

Categorii de 
personal 

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata 

C
in

e 
or

ga
ni

ze
az

ă 
pr

eg
ăt

ir
ea

/ c
in

e 
ră

sp
un

de
 Nivelul la 

care se 
organizeaz

ă 
pregătirea T

ot
al

 p
er

so
na

l  
de

 p
re

gă
tit

 Anul 2017 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Total 
sem.I Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

sem. II 
Total 

an 

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 
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Şefii serviciilor 
private pentru 

situaţii de 
urgenţă 

Convocare de 
pregătire, 
semestrial       

(6 ore) 

I.S.U.J. Total 15       15      15          15    15  15  

Personalul 
component al 

serviciilor 
private pentru 

situaţii de 
urgenţă 

O şedinţă 
teoretic-

aplicativă, 
 (2-3 ore),   
trimestrial 

Șefii SPSU 

Total                                 

O şedinţă 
practic-

demonstrativ 
(1-2 ore),   
trimestrial 

Total                                

Exercițiu de 
alarmare / 
intervenție 

SPSU 

Șefii SPSU 
/ I.S.U.J. Total                                 
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IV.  PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PRIN ANTRENAMENTE, 
EXERCIȚII ȘI CONCURSURI DE SPECIALITATE 

 
 

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 15.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.S.U. 
MM 

 
 
 
 
 

S.C. Restart SRL 15.06 

2. Exerciții de alarmare cu 
serviciile private (anual) 

S.C. Aramis Invest S.R.L 15.11 
S.C. Karelia S.A 12.04 

S.C. Universal Alloy Corporation Europe SRL 19.04 
S.C. Retail Development Invest S.R.L. 18.05 

S.C. Plimob S.A 20.05 
S.C. Sigstrat S.R.L 06.07 
S.C. Aviva S.R.L 06.07 
S.C. Taparo S.A 18.07 

S.C. Eaton Electro Productie S.R.L 25.07 
S.C. Holz Company S.R.L. 18.08 

S.C. Mobam S.A 16.08 
S.C. Italsofa S.A 07.09 

S.C. Magazin Universal Maramures S.R.L. 12.09 
S.C. Dedeman Baia Mare 03.10 

Spitalul Județean Baia Mare 24.10 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

TIPUL 
/PERIODICITATEA 

LOCALITATEA/ 
OPERATORUL ECONOMIC DATA TEMA CINE 

CONDUCE 

 

Concursuri profesionale 
ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de 

urgenţă 
(anual) 

Faza judeţeană 08-09.06   

Faza interjudeţeană   I.G.S.U.-I.J.S.U. 
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V.  ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE 
URGENȚĂ 

 
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017 se va realiza pe 

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

A. Pregătirea personalului 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 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 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă sau de instituţiile/operatorii economici la care sunt constituite structurile 
respective. 
 Șefii celulelor de urgență vor organiza: 
  - un instructaj de pregătire, semestrial, cu şefii serviciilor private pentru situaţii 
de urgenţă, cu durata de 2-4 ore. 
 Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă vor executa: 
  - câte o şedinţă teoretic - aplicativă cu personalul component al serviciului, cu 
durata de 2-3 ore - lunar; 
  - câte o şedinţă practic - demonstrativă cu personalul component al serviciului, 
cu durata de 2-3 ore. 

Personalul care încadrează serviciile private va executa lunar: 
- 2 ore pregătire practică de specialitate: 
- 2 ore antrenament la pregătirea fizică specifică; 
- 2 ore aplicaţii şi exerciţii de intervenţie; 

În conformitate cu O.M.A.I. nr. 236 din 02.10.2012, în anul 2017 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 iunie, 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, modificat şi completat prin Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor nr.786/2005; 
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VI.  D O C U M E N T E   D E   E V I D E N Ţ Ă  
 

VI.1. Evidenţa participării la activităţi de pregătire 
 

Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş 
 

Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire  Localitatea, operatorul economic 

1. Conducătorii operatorilor 
economici sursă de risc  

radiologic 
cu activitate permanentă 

(incluși în PAAR) 

 

Convocare  
de pregătire, 

anual 
(6 ore) 

11.05 
 

Spitalul de urgenţă Baia Mare (lab.radiolog.)  

2.  APM Baia Mare (lab. de radioactivitate) 

3.  DSP Baia Mare (lab. de igiena radiaţiilor) 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii operatorilor 
economici sursă de risc  

radiologic,  
cu activitate temporară 

(incluși în PAAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.05 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amisa Product S.A. - Baia Mare 
2.   Spitalul de urgenţă C-tin Opriș - Baia Mare 
3.   Spitalul de Pneumoftiziologie - Baia Mare 
4.   Spitalul de Boli Infecțioase - Baia Mare 
5.   Spitalul municipal Sighetu Marmației 
6.   Spitalul orășenesc Vișeu de Sus 
7.   Spitalul orășenesc Tg. Lăpuș 
8.   Spitalul de recuperare Borșa 
9.   Dispensar TBC Vișeu de Sus 
10.   Centrul de sănătate Șomcuta Mare 
11.   Perla V.M. S.R.L Baia Mare 
12.   UM 0568 S.R.I. - Baia Mare 
13.   S.C. Profident S.R.L. – Baia Mare 
14.   S.C. Magus S.Rl. – Baia Mare 
15.   S.C. Dent Wellness S.R.L. – Baia Mare 
16.   S.C. Animalmed S.R.L. – Baia Mare 
17.   S.C. Dentart S.R.L. - Baia Mare 
18.   S.C. Denteshet S.R.L. – Baia Mare 
19.   S.C. Euromedica Hospital S.A. – Baia Mare 
20.   S.C.M. Policlinica Sf. Maria – Baia Mare 
21.   S.C.M. Policlinica Dr. Dan - Vișeu de Sus 
22.   S.C.M. Dentmedica  - Sighetu Marmației 
23.   S.C.M. Policlinica Sf. Ioan  - Baia Mare 
24.   S.C.M. Policlinica Someșan – Baia Mare 
25.   C.M.I. Dr. Coroș Tudor – Baia Mare 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire  Localitatea, operatorul economic 

26.   
 

Conducătorii operatorilor 
economici sursă de risc  

radiologic,  
cu activitate temporară 

(incluși în PAAR) 
 
 

  
 
 

11.05 
 

C.M.I. Dr. Dod Marinca Cristian – Baia Mare 
27.   C.M.I. Dr. Molnar Lehel – Baia Mare 
28.   C.M.I. Dr. Rusu Maria – Baia Mare 
29.   C.M.I. Titircă Viorica - Baia Mare 
30.   C.M.I. Dr. Tătaru Iacob - Baia Mare 
31.   C.M.I. Denta Sym - Baia Mare 
32.   C.M.I. Dr. Dulugea Carmen - Sighetu Marmației 
33.   C.M.I. Ciurdaș Mihai – Sighetu Marmației 
34.   C.M.I. Schreiner Zoltan – Sighetu Marmației 
35.   C.M.I. Dr. Rednic Radu Ioan – Sighetu M. 
36.   C.M.I. Mariș Ioan Adrian – Sighetu Marmației 
37.   C.M.I. Dr. Domby - Baia Sprie 
38.   C.M.I. Dr. Dinu Anca – Baia Sprie 
39.   C.M.I. Denta Costin - Tg. Lăpuș 
40.   C.M.I. Dr. Paul Alina – Seini 
41.   C.M.I. Dr. Stauder Ancuța – Seini 
42.   C.M.I. Dr. Tomoiagă Ioan – Vișeu de Sus 
43.   C.M.I. Dr. Grecu Silvia – Borșa 
1  

 
 
  
 

Conducătorii operatorilor 
economici sursă de risc 

(incluși în PAAR) 

  
Convocare de 

pregătire, 
anual 

(6 ore) 

 
 
 

10.08 

S.C. Romaltyn Mining S. R.L. - Baia Mare 
2  S.C. Vital S.A. Baia Mare (Uzina de apă) 
3  C. N. Remin - Baia Mare 
4  S.C. Faimar - S.A. - Baia Mare 
5  S.C. Italsofa S.R.L. - Baia Mare 
6  S.C. Mecanica S.A. - Sighetu Marmaţiei 
7  S.C. Aramis Invest S.R.L. - Baia Mare 
8  R.A. Aeroportul Baia Mare 
9  S.C. Meduman S.A. – Vişeu de Sus 

10  S.C. Potaco Trading S.R.L. - Sighetu M. 
11  S.C. Taparo S.R.L. - Târgu Lăpuş 
12  S.C. Eaton S.R.L. - Fărcaşa 
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Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de 

pregătire Perioada Instituția, operatorul economic 

UNITĂȚI SANITARE 
1 

Administratorii/ 
Conducătorii 

instituțiilor/operatorilor 
economici care 

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

 

Instruire, anual 
(2-3 ore) 11.05 

Spitalul Județan de urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 
2  Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr.Nicolae Rusdea” Baia Mare 
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  S.C.M. Policlinica Dr. Dan - Vișeu de Sus 
13  Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș 

SILVICULTURĂ 
1 

Administratorii/ 
Conducătorii 

instituțiilor/operatorilor 
economici care 

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

 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
30.03 

Direcția Silvică Maramureș   
2  Ocolul Silvic Baia Sprie 
3  Ocolul Silvic Dragomirești 
4  Ocolul Silvic Firiza 
5  Ocolul Silvic Groșii Țibleșului 
6  Ocolul Silvic Mara 
7  Ocolul Silvic Sighetu Marmației 
8  Ocolul Silvic Poienile de sub Munte 
9  Ocolul Silvic Șomcuta Mare 

10  Ocolul Silvic Strimbu Baiuț 
11  Ocolul Silvic Tăuții Magherauș 
12  Ocolul Silvic Târgu Lapuș 
13  Ocolul Silvic Ulmeni 
14  Ocolul Silvic Vișeu de Sus 

UNITĂȚI DE CULT 
1 

Administratorii/ 
Conducătorii instituțiilor 
care desfășoară activități 

specifice în zona de 
competență a I.S.U 

 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
24.03 

Protopopiatul Ortodox Român Baia Mare 
2  Protopopiatul Ortodox Român Sighet 
3  Protopopiatul Ortodox Român Lăpuș 
4  Protopopiatul Ortodox Român Chioar 
5  Protopopiatul Ortodox Român Vișeu 
6  Mănăstirea „Sf. Ana” Rohia 
7  Mănăstirea ”Soborul Sf. Apostoli” Bârsana 
8  Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” Moisei 
9  Mănăstirea ”Nașterea Maicii Domnului” Lăpușul Românesc 

10  Mănăstirea ” Învierea Domnului” Habra 
11  Protopopiatul Romano Catolic Baia Mare 
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12  Protopopiatul Romano Catolic Mănăștur 
13  Protopopiatul Romano Catolic Chioar 
14  Protopopiatul Romano Catolic Seini 
15  Protopopiatul Romano Catolic Ciscarpatin de Maramureș 
16  Protopopiatul Romano Catolic Sighet 
17  Protopopiatul Romano Catolic Iza 
18  Protopoiatul Reformat 
19  Eparhia Greco - Catolică 
20  Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea 
21  Uniunea bisericilor creștine baptiste din românia 
22  Protopopiatul Evanghelic Luteran 
23  Comunitatea evreilor Baia Mare 
24  Comunitatea evreilor Sighetu Marmației 
25  Organizația religioasă Martorii lui Iehova 
26  Uniunea penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România 

UNITĂȚI DE TURISM 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorii/ 
Conducătorii 

instituțiilor/operatorilor 
economici care 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
 

 
 
 

18.04 
Ocna Ș. 
Bârsana 

 
19.04 

Poienile I. 
Botiza 

 
24.04 

Tg. Lăpuș 
 

25.04 
Borsa  

 
27.04  

Sighetu M 
 

28.04 
 Baia M. 

 

Ambassador 
2  Carpați 
3  Mara 
4  Rivulus 
5  Euro House 
6  Eurohotel 
7  F.C. Viorel Mateianu  
8  Pecomar 
9  Seneca 

10  Romanita 
11  Mogoșa 
12  Turist Șuior 
13  Roata 
14  Secret Garden 
15  Stațiunea Izvoare 
16  Crăiasca 
17  Salina 
18  Coroana 
19  Nova 
20  As 
21  Cerbul 
22  Mia 
23  Brad 
24  Gabriela 
25  Seneca 
26  Hotel Marmația 
 Din totalul unităților turistice, în tabel sunt enumerate doar hotelurile, celelalte urmând a fi informate, în funcție de zona în care va avea loc instruirea. 
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GENERATORI / TRANSPORTATORI DEȘEURI PERICULOASE 
 

1 

Administratorii/ 
Conducătorii 

instituțiilor/operatorilor 
economici care 

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

 

 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
17.08 

S.C. Bavna Fer S.R.L. Baia Mare 
2  S.C. Eaton Electro Producție S.R.L. Sârbi 
3  S.C. Universal Alloy Corporation Europe S.R.L. Dumbrăvița 
4  S.C. Nefrocare Sig. S.R.L. Sighetu marmației 
5  S.C. Rematinvest S.R.L. Baia Mare 
6  Spitalul de Recuperare Borșa 
7  S.C. Aramis Invest S.R.L. Baia Mare 
8  S.C. Bio Pak S.R.L. Baia Mare 
9  S.C. Elanko S.R.L. Recea 

10  S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L. Baia Mare 
11  S.C. Romplumb S.A. Baia Mare 
12  S.C. ATP Exodus & Co S.R.L. Baia Mare 
13  Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș 
14  S.C. Crirob Salubris S.R.L. Vișeu de Jos 
15  S.C. Cesare Construct S.R.L. Vișeu de Jos 
16  CNTEE Transelectrica S.A.  
17  Asociația Română pentru Reciclare RoRec 
18  S.C. Coreserv  S.R.L. Baia Mare 
19  S.C. Tenet S.R.L. Baia Mare 
20  S.C. Auto Becoro S.R.L. Baia Mare 
21  S.C. Eon Gaz-Distribuție S.R.L. Baia Mare 
22  S.C. Recomat S.R.L. Baia Mare 
23  S.C. Silnef MG S.R.L. Baia Mare 
24  Centrul de Transfuzie Sangvină Maramures 
25  S.C. Aviva S.R.L. Sighetu Marmației 
26  S.C. Diflora S.R.L. Baia Mare 
27  S.C. Remat Maramureș S.A. 
28  Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”  
29  S.C. Transval  S.R.L. Sighetu Marmației 

 
COLECTARE  DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE 

 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. Remat Maramureș S.A. 
2  S.C. Coreserv S.A. 
3  S.C. Dorvlad Horincar S.R.L. 
4  S.C. Pami Style S.R.L. 
5  S.C.  Rembis Center Group S.R.L. 
6  S.C Rematinvest S.R.L. 
7  S.C. Driada Cons S.R.L. 
8  S.C. Ecovira Recicling S.R.L. 
9  A.F. Dragoș Toma 

10  S.C. Metyra S.R.L. 
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11  
 
 

Administratorii/ 
Conducătorii 

instituțiilor/operatorilor 
economici care 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorii/ 
Conducătorii 

instituțiilor/operatorilor 
economici care 

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

  
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruire, 
anual 

(2-3 ore) 

 
 
 
 
 
 

24.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.08 

S.C. Redivivus Prodcom S.R.L. 
12  S.C. Metalsort S.R.L. 
13  S.C. Non Ferro Metalen S.R.L. 
14  S.C. Diflora S.R.L. 
15  S.C. Recomat S.R.L. 
16  S.C. Epitera S.R.L. 
17  S.C. Șacalul Auto S.R.L. 
18  S.C. Tecom-MB S.R.L. 
19  S.C. Nord Colect S.R.L. 
20  S.C. Sidan Colect S.R.L. 
21  S.C. Silnef MG S.R.L. 
22  S.C. Vols-Com S.R.L. 
23  S.C. Ionirox S.R.L. 
24  S.C. Re-Conf-Met S.R.L. 
25  S.C. Deco Design Style S.R.L. 
26  S.C. R M Company S.R.L. 
27  S.C. Ambiental Ferro S.R.L. 
28  Vidican Ghe. Cornel II 
29  S.C. Pami Style S.R.L. 
30  S.C. Demo Const S.R.L. 
31  S.C. Ecoplast Colect S.R.L. 
32  S.C. Hribe Shop S.R.L. 
33  Rațiu Mariana II 
34  S.C. Electric Service Orient S.R.L. 
35  S.C. Rediviv Recycling S.R.L. 
36  S.C. Rongo Impex S.R.L. 
37  S.C. Crirob Salubris S.R.L. 
38  S.C. N.A.V. Impex S.R.L. 
39  II Mărcean Adrian Mircea 
40  S.C. Comorient S.R.L. 
41  S.C. Pulsar Impex S.R.L. 
42  S.C. Silsi S.R.L. 
43  S.C. Milex Recycling S.R.L. 
44  S.C. Comibrand S.R.L. 
45  S.C. Yla Metaly S.R.L. 
46  S.C. Biaprim Silver S.R.L. 
47  S.C. Nord Colect S.R.L. 
48  S.C. Yancom-Waste S.R.L. 
49  S.C. Referpet S.R.L. 
50  S.C. Sara Mimet Impex S.R.L. 
51  S.C. Sebastiano Reifen S.R.L. 
52  S.C. Scriptorium S.R.L. 

1 Arhitecți 
130 persoane  Instruire 

anuală 17.10  
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(2-3 ore) 
 
2 

Persoanele private de 
libertate 

 Instruire 
semestrială 
(2-3 ore) 

30.06 
 

Penitenciarul Baia Mare 
(Conform Protocolului 3 ani, în perioada 2015 - 2017 ) 

 04.12 
 

 
3 

Persoanele din cadrul 
comunităților religioase 

 Instruire 
semestrială 
(2-3 ore) 

03.07 Cultele religioase 
(Conform Protocolului 4 ani, în perioada 2015 - 2018 ) 

 04.12 

 
 

Notă : Instruirea la unitățile de primire turistică și alimentație publică se va face în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Turism, filiala 
Maramureș. 
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Nr. 
crt. Funcţia Forma de 

pregătire 

Perioada de pregătire 

Operatorul economic Obs. 
Semestrul I 

5 aprilie 
Semestrul II 
21 noiembrie 

Numele și prenumele 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şefii serviciilor 
private pentru 

situaţii de 
urgenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convocare 
de pregătire 

(6 ore) 
 

  S.C. Alloy Corporation Europe S.R.L.  
2   S.C. Retail Development Invest S.R.L. (MALL VIVO)  
3   S.C. Plimob S.A  
4   S.C. Sigstrat S.R.L  
5   S.C. Vital S.A  
6   S.C. Magazin Universal Maramureş S.R.L.  
7   S.C. Karelia S.A  
8   S.C. Mecanica S.A  
9   S.C. Italsofa S.A  
10   R.A Aeroportul Baia Mare  
11   S.C. Aramis Invest S.R.L  
12   S.C. Taparo S.A  
13   S.C. Sofa Works. S.R.L  
14   S.C. Eaton Electro Productie S.R.L  
15   S.C. Mobam S.A  
16   S.C. Aviva S.R.L  
17   Spitalul Judeţean  
18   S.C. Holz Company S.R.L.  
19   Auchan Baia Mare  
20   S.C. Transvalmob S.A.  
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VI.2. Evidenţa furnizorilor din judeţul Maramureş autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare         
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U. 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor 
(adresa, date contact) Ocupaţie 

Tip program 
(cf. art.5 alin.2 din OG 

nr. 129/2000 rep.) 

Perioada 
desfăşurării 

pregătirii 

Activităţi desfăşurate de personalul serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

1 

S.C. MINDWORK SRL Baia 
Mare, b-dul Traian, nr. 11/39  
J 24/1332/2005 CUI 1783645.  

 
Autorizaţie nr. 52312  

din 27.02.2013 
tel. 0741104753 

Cadru tehnic cu 
atribuţii în domeniul 
prevenirii şi stingerii 
incendiilor Cod COR 

541902 

Cursuri de formare 
profesională- 

Iniţiere, 
perfecționare 

 
     2017 

La activităţi de 
evaluare în vederea 
autorizării (data - 

grad, nume, prenume) 

La activităţi de 
monitorizare şi 

control 
(data - grad, 

nume, prenume) 

În cadrul comisiilor 
de examinare 

(data -grad, nume, 
prenume) 

  

2017  
Lt.col.  

Scoarță Claudiu 
 

Mr. Balaș Sergiu 
 

2 

S.C. JOB TRAINER MOTOC 
S.R.L. Sighetu Marmației, 

B-dul. Independenței,  
nr. 29/25. 

tel./fax : 0262/315796, 
0747088215 şi 0743088215. 

Cadru tehnic cu 
atribuţii în domeniul 
prevenirii şi stingerii 
incendiilor Cod COR 

541902 

Cursuri de formare 
profesională- 

Iniţiere, 
perfecționare 

2017   

2017  
Lt.col.  

Scoarță Claudiu 
 

Mr. Balaș Sergiu 
 

 



21/26 

VII.   T E M E L E   O B L I G A T O R I I   P R I V I N D 
P R E G Ă T I R E A   S E R V I C I I L O R    

P R I V A T E  P E N T R U  S I T U A Ţ I I   D E   U R G E N Ţ Ă   
 

1. Pregătirea şi intervenţia în caz de avarie majoră la amenajarile hidrotehnice; 
2. Pregătirea şi intervenţia în caz de accident pe timpul transportului 

substanţelor periculoase; 
3. Pregătirea şi intervenţia în caz de incendii în masă la operatori economici şi 

gospodării cetăţeneşti; 
4. Pregătirea şi intervenţia în caz de accident chimic şi nuclear; 
5. Pregătirea şi intervenţia în caz de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 
6. Pregătirea şi intervenţia în caz de seisme şi alunecări de teren; 
7. Pregătirea şi intervenţia în caz de atac aerian. 

 
PLANUL TEMATIC ANUAL 

de pregătire a personalului din compartimentele de prevenire şi formaţiunile de 
intervenţie la stingerea incendiilor din serviciile private pentru situaţii de 

urgenţă 
 

În scopul pregătirii şi creşterii capacităţii de acţiune a personalului din 
compartimentele de prevenire şi din echipajele/grupele de intervenţie la stingerea 
incendiilor din serviciile private pentru situaţii de urgenţă, constituite la nivelul 
operatorilor economici/instituţii din judeţul Maramureş se stabileşte prezentul plan 
tematic pentru pregătire. 
 
SCOPUL PREGĂTIRII: 

- însuşirea temeinică de către membrii compartimentului/echipajele/grupele de 
intervenţie la stingerea incendiilor a prevederilor normative ce reglementează 
activitatea de apărare împotriva incendiilor; 

- perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a pompierilor voluntari 
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, accesoriilor şi perfecţionarea voluntarilor în mânuirea acestora. 
 
ORGANIZAREA PREGĂTIRII 

La stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii se va avea în vedere ca lunile 
ianuarie, februarie şi decembrie să fie utilizate pentru evaluarea/finalizarea diagnozei 
necesarului de instruit, întocmirea documentelor de planificare, evaluare şi 
organizarea următorului an de pregătire. 

Pregătirea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se efectuează lunar pe 
durata a 3 - 5 ore (şedinţe teoretic aplicative şi practic demonstrative). Şedinţele de 
pregătire se vor desfăşura conform planificării lunare întocmite de şeful serviciului 
privat şi aprobat de conducătorul operatorului economic/instituţiei. 
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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. 
 
DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII: 

În baza prevederilor legale instruirea/pregătirea personalului din 
compartimentele de prevenire şi din echipajele/grupele de intervenţie se asigură de 
către şefii acestora prin expuneri, informări, dezbateri, testări, exerciţii practice, 
antrenamente şi aplicaţii. 

Se va acţiona astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă caracter practic 
şi se vor executa în condiţii cât mai apropiate de realitate. 

Se recomandă ca activităţile de pregătire să fie executate în 1 - 2 zile de 
sâmbătă. 
 
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 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. 

 
CATEGORIILE PRINCIPALE DE PREGĂTIRE a personalului din serviciul 
voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă sunt: 

- cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă; 

- cunoaşterea utilajelor de stins incendii din dotare; 
- tactica stingerii incendiilor la: 
 instituţii din sectorul de competenţă (şcoli, grădiniţe, cămine culturale, 

dispensare umane şi veterinare, culte, etc.); 
 obiective economice (comerţ, producţie, ferme zootehnice); 
 culturi agricole; 
 fond forestier; 
 gospodării cetăţeneşti, anexe ale acestora; 
 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. 
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VII.  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ DE PREGĂTIRE 
A SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Tema nr.1  
Actele normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 
Tema nr. 2   
Tipuri de risc specifice la nivelul operatorului economic/instituţiei. Conţinutul 
schemei riscurilor şi a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 
operatorului economic/instituţiei.  
Tema nr. 3  
Dezastre, definiţie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi de protecţie individuală 
şi colectivă. 
Tema nr. 4 
Organizarea intervenţiei la stingerea incendiilor: 
Măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea primei intervenţii; 
Conceptul de acţiune pentru stingerea incendiilor; 
Modalitatea alarmării forţelor de intervenţie. 
Tema nr.5 
Mijloacele de alarmare şi înştiinţare (clasificare, destinaţie, descriere şi exploatare). 
Acţiunea pentru căutarea şi scoaterea (salvarea) oamenilor surprinşi sub dărâmături 
sau la etajele superioare ale clădirilor avariate. 
Tema nr. 6 
Executarea operaţiunilor  pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei (antrenament 
în efectuarea dispozitivului de luptă la utilajele din dotare). Executarea unei aplicaţii 
simple de stingere a incendiilor 
Tema nr. 7 
Antrenament în executarea probelor concursurilor profesionale ale serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 
Tema nr. 8 
Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, stop respirator, 
stop cardiac şi intoxicare cu substanţe chimice. 
Tema nr. 9 
Criterii minime de performanţă ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă. 
Tema nr. 10 
Reguli de comportament în caz de cutremur de pământ, inundaţii, incendiu. 
Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de acordare a primului ajutor în caz de fracturi, 
arsuri şi electrocutare. 
Tema nr. 11 
Reguli de comportament în caz de înzăpeziri, accident nuclear sau chimic. 
Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor de 
intervenţie pe timpul sezonului rece. Pregătirea remizelor pentru sezonul rece. 
Tema nr. 12 
Timp la dispoziţia şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă în vederea 
organizării / planificării activităţilor în anul de pregătire următor.  
Testarea anuală a membrilor serviciului privat pentru situaţii de urgenţă. 
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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. 
  

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 09.06.2017, respectiv 

08.12.2017 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; 
- Raportul de evaluare a pregătirii; 
- Analiza Activității de Pregătire în domeniul situațiilor de urgență; 
 

 B. Documentele de evidenţă, planificare şi organizare care se întocmesc la 
nivelul comitetelor locale şi termenele de întocmire sunt următoarele: 

 
 a) Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017 - se 
avizează de către Inspectorul Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
“Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș şi se aprobă de conducătorul 
instituției sau operatorului economic, după caz. 
        TERMEN: 28.03.2017 
 b) Documentele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă – pentru 
activităţile conduse nemijlocit.    TERMEN: Permanent 
  
 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 la 
operatorii economici 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; 

4. Alocarea de fonduri necesare înzestrării, pregătirii şi dotării punctelor de 
comandă/locurilor de conducere, adăposturilor, sălilor de pregătire, serviciilor de 
urgenţă private; 

7. Actualizarea schemei riscurilor, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
şi a planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

8. Actualizarea evidenţei  spaţiilor de adăpostire şi marcarea acestora; 
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; 
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11. Întocmesc documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor şi 
aplicaţiilor organizate la nivelul operatorului economic; 

12. Aprobă programele de pregătire ale serviciilor 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 operatorului economici. 

 
C. 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 operator economic în parte sub formă de bilanţ, în şedinţe. 
  
 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. 

 
 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; 
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 anuale, în cadrul şedinţelor operatorului economic. 
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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 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 2017 se 
asigură  de la bugetul de stat, din bugetul Consiliului Judeţean, bugetele locale, din 
bugetele instituţiilor publice autonome şi ale operatorilor economici. 
 Finanţarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se va face din 
bugetele operatorilor economici care le-au constituit. 
 
 


