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NU SUNTEM     PLANIFICATI

Anexa 1
IV. Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal

I. Pregătirea personalului de conducere

Membrii 
comitetelor pentru 
situaţii de urgenţă

Un curs de 
pregătire cu 

scoatere de la 
locul de muncă, 

o dată  la 2-4 

Centrul Zonal de 
Pregătire Bacău

Preşedinţii 
comitetelor pentru 
situaţii de urgenţă

Instructaj de 
pregătire, anual 
(4 ore)

ISU

Conducătorii/ 
Directorii de 
unităţi / instituţii 
de învăţământ şi 
personalul 
didactic desemnat 
să execute 
pregătirea

O instruire, 
anual (4-6 ore) ISU/Insp. Şcolar

Total an

Preşedinţii şi 
vicepreşedinţii 
comitetelor pentru 
situaţii de urgenţă

Un curs de 
pregătire cu 
scoatere de la 
locul de muncă, 
o dată  la 2-4 
ani (5 zile)

CNPPMSU/
Centrul Zonal de 
Pregătire Bacău

Aug. Sept. Oct. Nov.Mai. Iun. Total 
sem.I Iul. Dec. Total 

sem. II

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

II. Pregătirea membrilor comitetului local 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 atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice 
voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
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e 
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eg
ăt

it

Anul 2014

Ian. Feb. Mar. Apr.
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Membrii 
comitetelor pentru 
situaţii de urgenţă

Un instructaj de 
pregătire, 
semestrial, 2-3 
ore

Comitetele pentru 
Situaţii de Urgenţă

32 16 16 16 16 32

1 1 1 1

6 6 6 6

NU SUNTEM PLANIFICATI

4 1 1 2 1 1 2 4

Dec. Total 
sem. II

Şefii serviciilor 
voluntare pentru 
situaţii de urgenţă

Curs de pregătire 
cu scoatere de la 
locul de muncă (4 
săpt.)

CNPPMSU

O convocare de 
pregătire, 
trimestrial (6 
ore)

ISU

Un instructaj de 
pregătire, Preşedinţii 

Aug. Sept. Total an

Şefii centrelor 
operative cu 
activitate 
temporară/ 
inspector de 
protecţie civilă/ 
cadru tehnic cu 
atribuţii în dom. 
ap. împ. inc. 
încadraţi potrivit 
OMAI nr. 
106/2007 

Instructaj de 
pregătire, anual    

(4 ore)

Comitetele pt. 
situaţii de urgenţă / 

ISU

Oct. Nov.Mar. Apr. Mai. Iun. Total 
sem.I

Iul.

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
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Anul 2014

Ian. Feb.

o dată  la 2-4 
ani (5 zile)

Personalul 
centrelor operative 
cu activitate 
temporară

Antrenament de 
specialitate, 
anual (2-4 ore) 

Comitetele pt. 
situaţii de urgenţă / 

şefi centre 
operative



4 1 1 1 1 2
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38 38 38 76 38 38 76 152

38 38 38 76 38 38 76 152

Specialiştii din 
compartimentele 
pentru prevenire 
ale SVSU

Program de 
pregătire cf. 
OMIRA nr. 
483/2008/la 2 
ani

ISU

7 7 7 7

Instructaje de 
pregătire (cf. 
ordinului 
ministrului 
administraţiei şi 
internelor nr. 
712/ 2005 cu 
modif. ulterioare) 28 28 28 28 28 28 16

8

28 28 28 28 28 28 16
8

336
Un antrenament, 
anual (30 min - 1 
oră) 28 28 28

Total an

III. Pregătirea salariaţiilor 

Salariaţii de la 
operatorii 
economici/ 
instituţiile publice

conducători 
operatorilor 

economici/ instituţii 
publice

28

Sept. Oct. Nov. Dec.Mai. Iun. Total 
sem.I Iul. Aug. Total 

sem. II

Personalul 
component al 
serviciilor publice 
voluntare pentru 
situaţii de urgenţă

O şedinţă 
teoretic-
aplicativă, (2-3 
ore), lunar - 
municipii şi 
oraşe / 
trimestrial - 
comune

Şefii serviciilor

O şedinţă 
practic-
demonstrativă, 
(1-2 ore), lunar - 
municipii şi 
oraşe/trimestrial 
- comune

Şefii serviciilor

Anul 2014

Ian. Feb. Mar. Apr.

pregătire, 
semestrial (2-4 
ore)

Preşedinţii 
comitetelor pt. 

situaţii de urgenţă
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e 
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ăt
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Categorii de 
personal

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata

C
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e 
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ă 
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ăt
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Activităţi teoretic - 
aplicative, 
săptămânal (30 
min - 1 oră) 1160 11

6

11
6

11
6

11
6

11
6

11
6

69
6

11
6

11
6

11
6

11
6

46
4

11
60

Două 
antrenamente 
semestrial (30 
min - 1 oră) 116 11

6

11
6

11
6

11
6

## 116
În cadrul 

procesului 
instructiv - 

educativ (cf. 
protocolului 
încheiat între 

IGSU şi MEdCT) 4220 42
2

42
2

42
2

42
2

42
2

42
2

25
32

42
2

42
2

42
2

42
2

16
88

42
20

Două 
antrenamente 
semestrial (30 
min - 1 oră) 844 42

2

44
2

88
4

42
2

44
2

88
4

17
68

Elevi
ISU, conducătorii 

unităţilor de 
învăţământ

IV. Pregătirea preşcolarilor şi elevilor

Dec. Total 
sem. II Total an

Preşcolari ISU, conducătorii 
unităţilor de 
învăţământ

Aug. Sept. Oct. Nov.Mai. Iun. Total 
sem.I Iul.

Categorii de 
personal

Forma de 
pregătire/ 

periodicitatea/ 
durata

C
in

e 
or

ga
ni

ze
az

ă 
pr

eg
ăt
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ea

/c
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e 
ră
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Anul 2013

Ian. Feb. Mar. Apr.



Anexa 2

Nr. 
crt. Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea

                                                                   Nu suntem planificati

1 VICEPRIMAR LUPU GHEORGHE 07.07.2014   -   11.07. 2014 Trifesti
OCTAVIAN

1 Presedinte CLSU Duminica Vasile Octavian Instructaj de pregatire anual Aprilie Piatra Neamt
2 Sef centru operativ Fotea Vasile Instructaj de pregatire anual Februarie Piatra Neamt
3 Sef SVSU Badarau Gheorghe Instructaj de pregatire semestrial Martie ;  Octombrie Piatra Neamt
4 Sef SVSU Badarau Gheorghe Convocare de preg trimestr Ianuarie; aprilie; Iulie; Octombrie Piatra Neamt
5 Specialist prevenire Niculita Radu Instructaj de pregatire cf. OMAI Martie Roman
6 Specialist prevenire Tofan Ioan Corneliu 250/2010 Martie Roman
7 Specialist prevenire Butnarescu Cornel Martie Roman
8 Specialist prevenire Dima Gheorghe Martie Roman
9 Specialist prevenire Lungu Cristian Martie Roman
10 Specialist prevenire Tudor Catalin Martie Roman
11 Specialist prevenire Vaduva Alexandru Martie Roman

Nr. crt Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea

C. Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al judeţului Neamţ

V. Evidenţa participării la activităţi de pregătire

A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani 

B.  Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău

Curs preg cu scoatere de la 
locul de munca 5 zile  
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Anexa 3 
 
 
 

Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii,  
care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor 
(adresa, date contact) Ocupaţie 

Tip program 
(cf. art. 5, alin. 2 

din O.G. nr. 
129/2000 rep.) 

Perioada 
desfăşurării 
programului 

Activităţi desfăşurate de personalul serviciilor profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă 

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) 

1. 

SC PSIHOTEST SRL 
Str. Burebista, nr. 1, bl. 

I2, ap. 22 – parter, 
Tel/fax: 0233.224.039 

cadru tehnic cu 
atribuţii în 

domeniul prevenirii 
şi stingerii 
incendiilor 

de iniţiere     

2. 

SC PROFESSIONAL 
SERVICE COMPANY 

SRL 
Str. Castanilor, nr. 5, 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
tel: 0741.518.089 

cadru tehnic cu 
atribuţii în 

domeniul prevenirii 
şi stingerii 
incendiilor 

de iniţiere     

3. 

FUNDAŢIA DE 
DEZVOLTARE 

LOCALĂ 
„SPERANŢA” 

Str. Ştefan cel Mare nr. 
55, loc. Târgu Neamţ, 

judeţul Neamţ, cod 
615200, tel. 0233/790552, 
fax 0233/790555, e-mail: 

fsperanta@k.ro 

cadru tehnic cu 
atribuţii în 

domeniul prevenirii 
şi stingerii 
incendiilor 

de iniţiere     
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SPECIALIŞTI DESEMNAŢI PENTRU ACTIVITATEA DE EVALUARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII, 

MONITORIZARE ŞI CONTROL A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI EXAMINARE A 

PARTICIPANŢILOR LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 
 
 

Nr. 
crt. Grad, nume şi prenume 

Activitatea de evaluare în vederea autorizării, monitorizare şi 
control a furnizorilor de formare profesională şi examinare 

a participanţilor la programele de formare profesională 

1. Mr. Jinga Bogdan Liviu 
Pentru ocupaţia Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi 

stingerii incendiilor 
2. Slt. Matei Gheorghiţă 

 



Anexa 4

1

Antrenament de 
înştiinţare cf. art. 18, 

19 din OMIRA nr. 
1259/2006

Toate SVSU din judeţ Bilunar (a 2 a şi a 4 a zi de joi din 
lună)

Antrenament de înştiinţare în 
reţelele organizate la nivelul 

judeţului
I.S.U.J.

2 Alarmarea SVSU Toate SVSU din judeţ
Pe timpul controalelor de fond la 

localitate şi exerciţiilor de alarmare 
publică 

Alarmarea SVSU în caz de 
situaţii de urgenţă la o unitate 

şcolară
I.S.U.J.

1
De alarmare 
publică NU SUNTEM PLANIFICATI

Etapa pe unitate de învăţământ MARTIE
Etapa pe localitate APRILIE
Etapa judeţeană MAI
Etapa pe regiune de dezvoltare
Etapa naţională

Etapa de zonă - Roman MAI
Etapa judeţeană - Piatra Neamţ MAI

Etapa judeţeană MAI

Zona Roman Mai I.S.U.J.
Etapa judeţeană 1-15  IUNIE
Etapa interjudeţeană 1-15  IULIE I.S.U.J., I.G.S.U.

1

Cu tematică de 
prevenire şi 
intervenţie la 
dezastre "Cu viaţa 
mea apăr viaţa"

       Prevenirea şi intervenţia 
la dezastre

Directorul unităţii şcolare, 
comitetul local, I.S.U.J., 

Inspectoratul Judeţean Şcolar, 
etc.

3

Profesionale, cu 
serviciile publice 
voluntare/private Concursuri profesionale SVSU / SPSU

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate 

2

Cu tematică de 
prevenire şi 
stingerea incendiilor 
"Prietenii 
pompierilor"

Orevenirea si stingerea 
incendiilor

Directorul unităţii şcolare, 
comitetul local, I.S.U.J., 

Inspectoratul Judeţean Şcolar, 
etc.

II. Exerciţii

II. Concursuri



Etapa naţională 1-15 AUGIUST I.S.U.J., I.G.S.U.

3 voluntare/private 
pentru situaţii de 
urgenţă 

Concursuri profesionale SVSU / SPSU



Anexa 5 
 

TEMELE OBLIGATORII  
PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE  
ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 

A. TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU SERVICII VOLUNTARE PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 

FEBRUARIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 (30 min.) - Actele normative care 
reglementează activitatea in domeniul situaţiilor 
de urgenţă. 
TEMA NR. 2 (30 min.) – Dezastre, definiţie, 
clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi de 
protecţie individuală şi colectivă. 
TEMA NR. 3 (30 min) - Tipuri de risc specifice 
la nivelul localităţilor  
TEMA NR. 4 (30 min.) – Metodologia 
organizării, desfăşurării şi finalizării controlului 
de prevenire a incendiilor la gospodăriile 
populaţiei. 
TEMA NR. 5 (30 min.) - Organizarea, dotarea şi 
misiunile echipei de cercetare. Metode şi procedee 
de cercetare. 

TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Stingătoare. 
Principii şi parametrii de funcţionare, 
modul de utilizare, întreţinere şi simbol. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Cunoaşterea 
şi folosirea mijloacelor de protecţie 
individuală şi a mijloacelor improvizate. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Tehnica 
aplicării pansamentului. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Antrenament 
în executarea probelor profesionale 
(trecerea pe sub capcană, sărituri peste 
obstacole). 

 
 

MARTIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 (30 min.) – Caracteristicile şi 
principiile de bază ale intervenţiilor pentru 
stingerea incendiilor. 
TEMA NR. 2 (30 min.) - Reguli de comportare în 
cazul descoperirii muniţiilor rămase neexplodate. 
TEMA NR. 3 (30 min.) - Mijloacele de alarmare şi 
înştiinţare. Clasificare, destinaţie, descriere, 
exploatare. 
TEMA NR. 4 (30 min.) – Cunoaşterea şi folosirea 
mijloacelor de acordare a primului ajutor în caz de 
fracturi, arsuri şi electrocutare. 
TEMA NR. 5 (30 min.) – Substanţe de stingere a 
incendiilor. Procedee pentru întreruperea procesului 
de ardere. 
TEMA NR. 6 (30 min.) – Stingerea incendiilor în 
condiţii deosebite (lipsă apă, vânt puternic şi ger). 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea 
unei aplicaţii de stingere a incendiului la 
o locuinţă. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Mijloacele de 
alarmare şi înştiinţare: verificare şi 
întreţinere. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Antrenament 
în executarea probelor profesionale 
(escaladări, traversarea bârnei de 
echilibru). 

 



APRILIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 (30 min.) - Conţinutul şi modul de 
punere în aplicare a Planurilor de analiză şi 
acoperire a riscurilor, intervenţie, cooperare şi 
evacuare. 
TEMA NR. 2 (30 min.) – Incendiul şi 
fenomenele ce îl însoţesc (arderea, tipuri de 
ardere, căldura, transmiterea căldurii). 
TEMA NR. 3 (30 min.) – Norme generale de 
apărare împotriva incendiilor. 
TEMA NR. 4 (30 min.) – Măsuri de prevenire a 
incendiilor la unităţile de cult (mănăstiri, biserici, 
case de rugăciuni, spaţii de cazare şi anexe). 
TEMA NR. 5 (30 min.) – Pericole, cauze şi 
măsuri de prevenire a incendiilor la clădiri cu 
aglomerări de persoane. 
TEMA NR. 6 (30 min.) - Acţiunea pentru 
căutarea şi scoaterea (salvarea) oamenilor 
surprinşi sub dărâmături sau la etajele superioare 
ale clădirilor avariate. 

 TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Învăţarea şi 
antrenament în executarea probelor 
profesionale ale concursurilor SVSU 
(pista cu obstacole pe 100 m, ştafeta 
4x100 metri şi dispozitivul de 
intervenţie). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – ABC – ul 
resuscitării (etapele de acţiune în 
evaluarea funcţiilor vitale). 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Primul 
ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, 
hemoragii, fracturi, stop respirator, stop 
cardiac şi intoxicare cu substanţe 
chimice. 

 
 
 
 

MAI 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Reguli şi modul de 
primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor 
pentru sinistraţi. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Caracteristicile 
factorilor de risc ce pot afecta localitatea şi 
măsurile de prevenire pentru diminuare a efectelor 
negative ale acestora. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Aspecte privind 
psihologia în caz de dezastre. 
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Cauzele de incendiu şi 
prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Acţiunea echipei de 
adăpostire la prealarmă aeriană, alarmă aeriană, 
alarmă la dezastre şi încetarea alarmei. 
 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi 
antrenament în executarea probelor 
profesionale ale concursurilor SVSU 
(pista cu obstacole pe 100 m, ştafeta 
4x100 metri şi dispozitivul de 
intervenţie). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Acţiunea 
pentru deblocarea adăposturilor, 
sprijinirea zidurilor (plafoanelor) unei 
clădiri care ameninţă cu prăbuşirea. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Metode, 
procedee şi măsuri de intervenţie în caz 
de avarii la reţelele electrice, apă, gaze şi 
canal. Măsuri de securitate pe timpul 
lucrului. 

 
 
 
 
 
 



IUNIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Cunoaşterea surselor 
şi zonelor de risc de la nivelul localităţii şi zonelor 
învecinate. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a 
incendiilor la fondul forestier ( unitate primară de 
prelucrare a lemnului ). 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Reguli de comportare 
a populaţiei înainte, pe timpul şi după producerea 
dezastrului. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Boli infecţioase şi boli 
parazitare ce pot apare ca urmare a producerii 
dezastrelor. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Reguli şi măsuri p.s.i. 
Focul deschis şi fumatul. 
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - Instalaţii de 
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, 
rezervoare de acumulare, hidranţi interiori şi 
exteriori. 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Învăţarea şi 
antrenament în executarea probelor 
profesionale ale concursurilor SVSU 
(pista cu obstacole pe 100 m, ştafeta 
4x100 metri şi dispozitivul de 
intervenţie). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Condiţii şi 
criterii de amenajare a adăposturilor în 
subsolul construcţiilor. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Scoaterea, 
ridicarea şi transportul accidentaţilor. 

 
 
 

IULIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Proceduri de intervenţie 
pentru tipurile de riscuri ce se pot produce în zona 
de competenţă. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Înştiinţarea şi 
alarmarea, atribuţii de bază în realizarea protecţiei 
populaţiei şi bunurilor materiale. Semnalele de 
alarmă. Reguli de comportare pe timpul alarmei. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a 
incendiilor la punctele de recoltare a cerealelor şi 
obiectivele agricole ( SVSU din zona de munte, 
măsuri de prevenire a incendiilor la fondul 
forestier, locuri de cazare, trasee frecventate de 
turişti şi culegătorii de fructe de pădure). 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Principalele măsuri de 
protecţie individuală şi colectivă la dezastre. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Transportul, hrănirea, 
şi cazarea sinistraţilor în caz de urgenţă. 
organizarea şi funcţionarea taberei de sinistraţi. 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica 
salvării persoanelor surprinse la etajele 
superioare ale clădirilor avariate. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Executarea 
controlului de prevenire a incendiilor la 
gospodăriile populaţiei. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Tehnica 
mânuirii accesoriilor pentru trecerea 
apei. 

 
 
 
 
 



AUGUST 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii, reguli şi norme 
privind organizarea înştiinţării populaţiei şi 
salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de dezastre. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Dotare întreţinere şi 
reguli de folosire a adăposturilor de protecţie civilă. 
Modul de comportare a personalului pe timpul 
adăpostirii. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Reguli şi măsuri de 
p.s.i. specifice punctelor de distribuţie a buteliilor 
cu GPL. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Prevenirea incendiilor 
la unităţi sanitare şi de îngrijire. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Organizarea SVSU. 
Misiunile şi compunerea SVSU. 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica 
alimentării cu apă a autospecialelor pe 
timpul intervenţiilor pentru stingerea 
incendiilor. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Tehnica 
securităţii servanţilor pe timpul 
desfăşurării acţiunilor de intervenţie. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Executarea 
unei aplicaţii simple de stingere a 
incendiilor la sectoarele agro-
zootehnice, depozite de furaje, depozite 
de cereale (SVSU de la municipii şi 
oraşe la o unitate de cult, SVSU din zona 
de munte vor executa aplicaţia de 
stingere la un obiectiv de prelucrare 
primară a lemnului). 

 
 
 

SEPTEMBRIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Metodologia întocmirii 
planurilor de intervenţie (de răspuns) în funcţie de 
riscurile identificate în sectorul de competenţă. 
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Reguli de comportare în 
caz de incendiu. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Epidemii şi epizootii. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Cunoaşterea 
autospecialelor şi utilajelor din dotarea SVSU. 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea 
unei aplicaţii simple de stingere a 
incendiilor la o unitate şcolară. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Protocoale 
de intervenţie. Prim-ajutor de bază. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Transportul 
răniţilor cu mijloace improvizate. 
 

 
 

OCTOMBRIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Mijloace de protecţie 
colectivă. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli şi măsuri de 
p.s.i. în sezonul rece la gospodăriile şi anexele 
populaţiei. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Norme şi principii 
privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de 
protecţie civilă. 
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) - Operaţiuni pentru 
pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei. 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii de 
bază în acordarea primului ajutor, 
măsuri de autoprotecţie în acordarea 
primului ajutor. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Condiţii şi 
criterii de amenajare a adăposturilor în 
subsolurile construcţiilor. 
 TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Mânuirea 
măştii de protecţie contra fumului şi CO. 
 
 

 



 
NOIEMBRIE 

Şedinţa teoretic - aplicativă Şedinţa practic - demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Noţiuni generale 
referitoare la instalaţiile de încălzire şi măsurile de 
prevenire a incendiilor la utilizarea acestora. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Prevenirea incendiilor 
la lăcaşurile de cult. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Factorii perturbatori ai 
stării psihice pe timpul intervenţiei, modalităţi de 
manifestare. 
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Măsuri specifice pentru 
protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor 
de intervenţie pe timpul sezonului rece. Pregătirea 
remizelor pentru sezonul rece. 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea 
unei aplicaţii simple de stingere a 
incendiilor la un cămin cultural ( case de 
cultură ). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Procedee de 
marcare a raionului, zonei, sectorului în 
care se acţionează. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Primul 
ajutor în caz de intoxicaţie şi 
contaminare. 
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Anexa 6 
 

TEMATICA ORIENTATIVĂ  
ŞI OBIECTIVELE DE REALIZARE A PREGĂTIRII PREŞCOLARILOR ŞI ELEVILOR 

 
 

I. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
 
1. Efectele focului: 

 să înţeleagă efectele distructive ale flăcărilor şi fumului asupra organismului; 
 familiarizarea copiilor cu efectele pozitive (benefice) ale utilizării focului. 

 
2. Sursele de aprindere: 

 să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact; 
 să nu folosească sursele de aprindere a focului în gospodărie. 

 
3. Urmările incendiului: 

 să cunoască urmările incendiului asupra sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii; 
 să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi 

mediului înconjurător. 
 
4. Ce facem în caz de incendiu ? 

 să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată; 
 să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu. 

 
5. Dezastrele din România 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, 
tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii 
neexplodate). 

 
6. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a 
intervenţiei umane; 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 
 
7. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 
folosirea apelului de urgenţă 112. 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 
 
8. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

 
9. Cum acţionăm în cazul situaţiei de urgenţă ? 

Muniţie neexplodată. 
 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiei neexplodată. 

 
10. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale. 
 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte. 
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11. Pregătirea rucsacului pentru situaţii de urgenţă 
 să cunoască ce trebuie să conţină rucsacul pentru situaţii de urgenţă. 

 
Modalităţi de realizare: 

 Lectură după imagini (cărţi de colorat, desene tematice); 
 Expunere; 
 Dialog/dezbatere: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul”, „Să nu ne jucăm cu 

chibriturile”, „Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul 
apariţiei unui incendiu”; 

 Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”; 
 Vizită la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al judeţului 

Neamţ; 
 Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”; 
 Concursuri, cu sprijinul specialiştilor. 

a) „Fereşte-te de foc!” 
b) „Cine ştie câştigă” 
c) „Micii pompieri” 
d) „Ştim să prevenim un incendiu ?” 

 Proiecţii de filme educative; 
 Consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro - pagina copiilor, 

www.informarepreventiva.ro, www.ijsunt.ro. 
 
 

II. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 
1. Efectele focului: 

 să cunoască efectele benefice ale utilizării focului; 
 să sesizeze urmările incendiilor. 

 
2. Sursele de aprindere: 

 să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact; 
 să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie. 

 
3.Care sunt urmările unui incendiu? 

 să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii; 
 să înţeleagă efectele distructive ale incendiului asupra bunurilor şi mediul înconjurător. 

 
4. Necesitatea prevenirii incendiilor 

 să-şi dezvolte responsabilitatea pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din jur; 
 să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie. 

 
5. Ce fac în caz de incendiu ? 

 să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată; 
 să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul. 

 
6. Cum poate fi prevenit un incendiu ? 

 să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un incendiu; 
 să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere. 

 
7. Cum poate fi stins un incendiu ? 

 să cunoască cu ce se poate stinge un început de incendiu; 
 să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de 

incendiu. 
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8 Ce ştim despre dezastre ? 

 să cunoască noţiunea de dezastru, să identifice principalele tipuri de dezastre; 
 să recunoască principalele cauze de producere şi formele de manifestare a dezastrelor 

naturale şi a celor datorate activităţilor umane; 
 să cunoască noţiuni generale despre codul de culori pentru avertizare. 

 
9. Noţiuni generale despre dezastre; 

 să identifice corect principalele tipuri de riscuri  
 să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane. 
 
10. Dezastre datorate activităţii umane 

 să sesizeze cauzalitatea dintre activitatea umană şi dezastre. 
 
11. Dezastrele din România 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează comunitatea locală 
(inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; cutremurele; 
accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate). 

 
12. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a 
intervenţiei umane; 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 
 
13. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 
folosirea apelului de urgenţă 112. 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 
 
14. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

 
15. Cum acţionăm în cazul situaţiilor de urgenţă ? 

Muniţie neexplodată. 
 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate. 

 
16. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale. 
 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

 
17. Pregătirea rucsacului pentru situaţii de urgenţă 

 să cunoască ce trebuie să conţină rucsacul pentru situaţii de urgenţă. 
 

Modalităţi de realizare: 
 Lectură după imagini (cărţi de colorat, desene tematice); 
 Expunere; 
 Povestire: „Focul” şi „ Incendiul”; 
 Dialog/dezbatere: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul”, „Să  nu ne jucăm cu 

chibriturile”, ,,Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul 
apariţiei unui incendiu”; 

 Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii”; 
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 Vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean/Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 

 Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor”; 
 Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor: 

 „Fereşte-te de foc!” 
 „Cine ştie câştigă” 
 „Micii pompieri” 
 „Ştim să prevenim un incendiu ?”; 

 Proiecţii de filme educative; 
 Consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro - pagina copiilor, 

www.informarepreventiva.ro, www.ijsunt.ro; 
 Însuşirea cunoştinţelor: Educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur, partea I şi 

a II-a, Recomandări pentru elevii din învăţământul primar – elaborat de MTCT - 
INCERC 2006. 

 
 

III.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (gimnaziu) 
 
1. Focul – prieten şi duşman: 

 să cunoască rolul focului în viaţa omului; 
 să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului. 

 
2. Sursele de incendiu: 

 să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor; 
 să fie capabil să identifice sursele de incendiu; 
 să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă. 

 
3.Comportarea în caz de incendiu: 

 să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu; 
 să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri; 
 să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu. 

 
4. Stingerea incendiilor: 

 să înţeleagă mecanismul stingerii focului; 
 să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta împotriva 

incendiilor. 
 
5. Primul ajutor în caz de incendiu: 

 să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii; 
 să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor. 

 
6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie: 

 să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire a 
hranei, echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospodărie. 

 
7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor: 

 să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător; 
 să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii. 

 
8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă ! 

 să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate referitoare la profesiile din 
cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

 să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de urgenţă. 
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9. Ce ştim despre dezastre ? 

 să cunoască noţiunea de dezastru, să identifice principalele tipuri de dezastre; 
 să recunoască principalele cauze de producere şi formele de manifestare a dezastrelor 

naturale şi a celor datorate activităţilor umane. 
 
10. Dezastrele din România 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, 
tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii 
neexplodate) 

 
11. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a 
intervenţiei umane; 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 
 
12. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru ; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 
folosirea apelului de urgenţă 112. 

 să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze 
conform specificului acestuia; 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 
 
13. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Protejarea individuală şi colectivă. 
 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală; 
 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă. 

 
14. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Adăpostirea şi evacuarea. 
 să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării 

în diferite situaţii de urgenţă. 
 
15. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

 să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii de urgenţă. 
 
16. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

 
17. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

 Muniţie neexplodată. 
 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiei neexplodată. 

 
18. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri 
teroriste. 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

 
19. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de urgenţă 

 să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 
urgenţă; 



6/8 

 să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de urgenţă. 
 
20. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
21. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
22. Planul local de acţiune privind radioactivitatea 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
23 Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 

Modalităţi de realizare: 
 concursuri tematice; 
 întâlniri cu specialişti; 
 mese rotunde; 
 conferinţe, seminarii; 
 vizionări de casete, filme documentare; 
 jocuri interactive; 
 antrenamente practice; 
 exerciţii de simulare; 
 demonstraţii practice 
 participare la activităţile de pregătire ale formaţiunii locale de intervenţie; 
 excursii, drumeţii tematice; 
 realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
 vizite la expoziţii cu tematică specifică; 
 consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro, www.informarepreventiva.ro, 

www.ijsunt.ro; 
 Însuşirea cunoştinţelor: Educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur, partea a III-a, 

Recomandări pentru elevii din învăţământul gimnazial – elaborat de MTCT - INCERC 
2006. 

 
 

IV.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (colegiu) 
 
1. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: 

 să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din 
cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

 să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de urgenţă. 
 
2. Ce ştim despre dezastre ? 

 să identifice principalele tipuri de dezastre; 
 să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă. 

 
3. Noţiuni generale despre dezastre; 

 să identifice corect principalele tipuri de riscuri; 
 să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane. 
 
4. Dezastre naturale 

 să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă; 
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 să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre. 
 
5. Dezastrele din România 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, 
tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii 
neexplodate) 

 
6. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a 
intervenţiei umane; 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant. 
 
7. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; 
folosirea apelului de urgenţă 112. 

 să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze 
conform specificului acestuia; 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 112. 
 
8. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Protejarea individuală şi colectivă. 
 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală; 
 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă. 

 
9. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Adăpostirea şi evacuarea. 
 să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării 

în diferite situaţii de urgenţă. 
 
10. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre ? 
 să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii de urgenţă. 

 
11. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Igiena individuală şi colectivă după dezastru. 
 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă. 

 
12. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Muniţie neexplodată. 
 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiei neexplodată. 

 
13. Cum acţionăm în caz de dezastru ? 

Înainte, pe timpul, după: inundaţii, cutremur, alunecări de teren, poluări accidentale, atacuri 
teroriste. 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte; 
 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. 

 
14. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre 

 să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă. 
 
15. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de urgenţă 

 să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 
urgenţă; 
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 să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de urgenţă. 
 
16. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
17. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
18. Planul local de acţiune privind radioactivitatea 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
19. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune. 
 
20. Voluntariatul în situaţii de urgenţă 

 să recunoască importanţa socială a activităţii de voluntariat în situaţii de urgenţă; 
 să dobândească informaţii privind tradiţia voluntariatului în situaţii de urgenţă. 

 
Modalităţi de realizare: 

 concursuri tematice; 
 întâlniri cu specialişti; 
 mese rotunde; 
 conferinţe, seminarii; 
 vizionări de casete, filme documentare; 
 jocuri interactive; 
 antrenamente practice; 
 exerciţii de simulare; 
 demonstraţii practice; 
 participare la activităţile de pregătire ale formaţiunii locale de intervenţie; 
 excursii, drumeţii tematice; 
 realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
 vizite la expoziţii cu tematică specifică; 
 consultare site www.sanseinplus.ro, www.igsu.ro, www.informarepreventiva.ro, 

www.ijsunt.ro; 
 Însuşirea cunoştinţelor: Protecţia elevilor în caz de cutremur, partea a IV-a, Cunoştinţe 

şi recomandări pentru elevii din învăţământul liceal – elaborat de MTCT - INCERC 
2006. 

 


