
 
 

PROGRAMUL PREGĂTIRII PERSONALULUI DIN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ ÎN ANUL 2017 

 
IANUARIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă 
Tema nr.1 – Cunoașterea legislației care reglementează activitatea de intervenție în situații de urgență : Legea 
nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilorși Legea 481/2004 republicată în 2008, privind protecția 
civilă; 
Tema nr.2- Noțiuni despre incendii, definițe, propagare, caracteristici 
2.Ședință practic-demonstrativă 
Tema nr.1 –Instrucția grupelor de la autospecialele de lucru cu apă și spumă; 
Tema nr.2 – Exercițiu practic de stingere a incendiilor în condiții de vânt puternic; 
Tema nr.3 – Stingerea incendiilor pe timp de iarnă; 
 
FEBRUARIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă 
Tema nr.1 –Prevenirea incendiilor la operatorii economici și instituții. 
Tema nr.2. – Descrierea, funcționarea și întreținerea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor din dotarea 
operatorilor economici și instituțiilor ( stingătoare transportabile și portative). 
Tema nr.3 – Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la unitățile administrativ teritoriale. 
2.Ședința practic-demonstrativă 
Tema nr.1- Simularea unei situații din planul de evacuare de la nivelul localității. 
 
MARTIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă 
Tema nr.1 – Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetățenești conform 
OMAI 160 din 2007. 
Tema nr.2 – Reguli și măsuri de  prevenire a incendiilor la gospodăriile cetățenești. 
Tema nr.3 – Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis. 
Tema nr.4 – Reguli privind arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale.Permisul de lucru cu foc. 
2. Ședința practic-demonstrativă  
Tema nr.1 – Demonstrație practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetățenească. 
 
APRILIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă 
Tema nr.1 -Tehnica executării salvării și evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături și din spații 
înguste, metode și procedee de salvare, descoperirea și identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea 
dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea și transportarea răniților). 
Tema nr.2 – Acțiunea echipei sanitare pentru acordarea primului ajutor sanitar, trierea răniților și transportul 
acestora la punctele sanitare. 
2. Ședința practic-demonstrativă  



Tema nr.1-Exercițiu practic privind intervenția în cazul salvării și evacuării din subsoluri, de sub dărâmături și 
din spații înguste. 
Tema nr.2 –Cunoașterea aparaturii pentru detectarea eventualelor supraviețuitori aflați sub dărâmături. 
 
MAI 
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1 – Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniție neexplodate. 
Tema nr.2 – Pericole, cauze și măsuri de prevenire a incendiilor și exploziilor la depozitarea materialelor 
combustibile și a produselor lichide inflamabile. 
2. Ședința practic-demonstrativă  
Tema nr.1 – Exercițiu practic privind luarea măsurilor de siguranță în cazul descoperirii de muniție rămasă 
neexplodată. 
 
IUNIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1- Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor 
păioase. 
Tema nr.2 Reguli de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. 
2. Ședința practic-demonstrativă  
Tema nr.1- Exercițiul practic privind intervenția în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, 
silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea. 
 
IULIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1 – Măsuri de prevenire și executarea controlului de prevenire a incendiilor pe timpul recoltării, 
transportului și depozitării a cerealelor păioase. 
Tema nr.2 – Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor. 
2. Ședința practic-demonstrativă  
Tema nr.1 Exercițiu practic privind intervenția și modul de acțiune în cazul unor incendii produse la 
gospodăriile cetățenești și depozitele de furaje.           
 
AUGUST  
  1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1- Reglementarea folosirii foculuideschis și fumatului  
Tema nr.2- Alarmarea și evacuarea populației în cazul dezastrelor. 
Tema nr.3- Cunoașterea și clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot afecta teritoriul localității. 
Tema nr.4- Evacuarea populației, valorilor de patrimoniu și bunurilor materiale. 
    2. Ședința practic-demonstrativă  
Tema nr.1 – Organizarea și desfășurarea evacuării la o sală aglomerată.    
 
SEPTEMBRIE             
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1- Prevenirea incendiilor la operatori economici. 



Tema nr.2 Reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, generalități și particularități, la operatorii 
economici de pe raza localității., 
Tema nr.3 Prevederi ale actelor normative prin care se stabilesc contravențiile în domeniul situațiilor de 
urgență. 
2. Ședința practic-demonstrativă 
Tema nr.1 – Exercițiu practic privind intervenția și modul de acțiune în cazul unor incendii produse la 
operatori economici. 
 
OCTOMBRIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1- Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor specifice fondului forestier. 
Tema nr.2 – Instalații de alimentare cu apă hidranți interiori și exteriori. 
2. Ședința practic-demonstrativă 
Tema nr.1 – Exercițiul practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier. 
Tema nr.2 – Exercițiul practic de stingere a incendiilor în condiții de vânt puternic. 
 
NOIEMBRIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1-Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.Organizarea și desfășurarea 
activității de informare publică privind măsurile ce se impun a fi respectate în sezonul rece și perioada de 
iarnă. 
Tema nr.2- Finalizarea executării controalelor de prevenire a incendiilor la obiectivele locale și gospodăriile 
populației. 
2. Ședința practic-demonstrativă 
Tema nr.1- Exercițiu practic de stingere a incendiilor în condiții de iarnă 
Tema nr.2 – Exercițiu practic de stingere a incendiilor pe timp de noapte. 
 
 
 
DECEMBRIE 
1.Ședința teoretic-aplicativă  
Tema nr.1 –Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzit ( centrale și locale cu sau 
fără acumulare de căldură). 
Tema nr.2 – Tehnica executării salvării oamenilor , animalelor și valorilor materiale din zonele afectate de 
incendii, calamității naturale și catastrofe. 
2. Ședința practic-demonstrativă 
Tema nr.1 –Exercițiul practic privind intervenția și modul de acțiune în cazul produceri unor incendii produse 
la gospodăriile cetățenești. 
Tema nr.2 – Timp la dispoziția șefului SVSU  pentru pregătirea anului de instruire 2017.Întocmirea 
materialelor de analiză privind rezultatele obținute de SVSU în desfășurarea activități de instruire, munca de 
prevenire și asigurarea intervenției la incendii 
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