
RO MANIA 
COMUNA OTESANI 
J UDETUL VALCEA 

-PRIMAR -

DISPOZITIA NR.4 . 

PRIVITOR LA : Aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatii/or de urgenta, 
pe teritoriul comunei Otesani, judetul Va/cea, in anul 2022. 

Primarul comunei Otesani,judetul Valcea, - Oprisor Mircea- ; 
Avand in vedere referatul Întocmit de domnul Miuta Constantin-Daniel,impector in cadrul 

aratului de specialitate al Primarului comunei Otesani, judetul Valcea, prin care propune emiterea 
'spozitiei primarului privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situa/ii/or de urgenta, pe 

t ritoriul comunei Otesani, jude/ul Va/cea, in anul 2022. 
ln conform itate cu prevederile art.JO. lit.e)„ art.27. lit.c). si art.33 din Legea nr. -1811200-1 

ivind protectia civila, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare, preveder;/e Ordinului 
inistrului Administratiei si Internelor nr. 71212005 pentru aprobareu Dispoâtiilor generale privind 

i struirea salarialilor in domeniul situatiilor de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare. 
evederile Legii nr.30712006 privind apararea impotriva incendiilor. republicata. cu modi.ficarile si 

c mpletarile ulterioare si prevederile art.155. alin.(J). lit.d) . coroborat cu alin.(5). lit.b) . din O.U.G. 
-.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

ln temeiul art.196. alin.(J). lit.b). din O. U. G. nr.5712019 privind Codul administrativ. cu 
n odificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

A rt.1.- Se aproba Planul de pregatire in domeniul situa/ii/or de urgenta pe teritoriul comunei 
tesani. jude tul Va/cea, in anul 2022. cOJ?form anexei care face parte integranta din pre::enlu di::,po::ilie. 

A rt.2.-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcinea::a domnul 
A iuta Constantin-Daniel, inspector debutant in cadrul Compartimentului Urbanism-Situa/ii de Urgenta 

n cadrul Primariei Comunei Otesani, jude tul Va/cea. 
Art.3. -Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispo:âtie domnului Mtu/a 

nstantin-Daniel, inspector in cadrul Primariei Comunei Otesani si lnstitu/iei Prefectului judetului 
!cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

B.E. 
5. 

CON TRASEMNEAZA PENTR U LEGALITA TE, 
SECRETARUL GENERAL A L COMUNEI OTESANJ, 

BONDOC ELENA-EL/ODORA. 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ General Magheru" al Judeţului Vâlcea 

Către, 

PRIMĂRIA COMUNEI OTEŞANI 

DOMNULUI PRIMAR OPRIŞOR MIRCEA 

NESECRET 
Exemplar nr. 112 

Nr.561563 
Rm. Vâlcea, 25 .02.2022 

Ca urmare adresei nr. 1150 din data de 22.02.2022, vă înaintăm "Planul de 

pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2022", avizat de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al judeţului Vâlcea. 

Cu stimă, --- -INSP .OTOR ŞEF I 

CdffYnel;-
r. ing. I' AS CARU Dan 

NESECRET 
Judeţul Vâlcea, Municipiul Rm. Vâlcea, Str. Decebal, nr. 7, telefon 025017 4820 I , 025017 48202, fax 025017 46836, 11" ". mol.!Jl, cumact a ts111I ru 
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APROB, A VIZAT, 
PREŞEDINTELE COMITETULUI INSPECTOR ŞEF AL INSPECTOAATULUI 
LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „GENERA 

MAGHERU'ALJUDEŢULUIVÂLCEA 
_ _.I 

Col6rzel, 

PLANUL 
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL 
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, 

PE ANUL 2022 
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ANEXE: 
Anexa nr. 1 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri 

funcţionale şi categorii de personal; 
Anexa nr. 2 - Planificarea reprezentanţilor instituţiei prefectului, a 

personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii 
descentralizate şi deconcentrate, la cursurile de pregătire în anul 
2022; 

Anexa nr. 3 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţăprin 
antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate; 

Anexa nr. 4 - Tematica orientativă de pregătire a serviciilor voluntare ş1 

private pentru situaţii de urgenţă; 
Anexa nr. 5 - Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe 

de formare profesională a adulţilor în ocupaţii din domeniul 
reglementat de I.G.S.U. 

I. BAZA LEGALĂ 

În anul 2022, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului 
din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor 
de urgenţă se execută în conformitate cu prevederile prezentului ordin, având la bază 
următoarele acte normative: 

- Legea nr. 481 din 08.11.2004privind protecţia civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 307 /2006privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România; 
- Ordinul Inspectorului General al IGSU nr. 211/IG din 2016 privind 

aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţene/Bucureşti Ilfov, modificată şi completată prin- Ordinul Inspectorului 
General al IGSU nr. 1516/IG din 21.06.2018; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă - aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, modificată şi completată cu OUG 
nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă, modificată şi completată cu OUG nr. 89 din 2014; 

- Hotărârea Guvernului nr. 606 din 29 august 2016 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea 
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Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârea Guvernului nr. 
1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor 
de urgenţă profesioniste; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1579/2005cu modificările şi completările aduse 
prin Hotărârea Guvernului nr. 371 din 18.05.2016 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 106 din 09.01.2007 
pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor 
economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal 
de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 75 din 27 iunie 2019 
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712 din 23.06.2005 
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă cu modificările şi completările Ordinului 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 786 din 02.09.2005; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160/23.02.2007 pentru 
aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a 
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă de către serviciile voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţa; 

- Ordin nr. 3825 din 03.06.2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor 
naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viata mea apar viata; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 236 din 02.10.2012 
pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă; 

- Ordinul Inspectorului General al IGSU nr. 202/IG din 2016 pentru 
aprobarea Precizarilor privind organizarea concursurilor profesionale ale 
serviciilor voluntare şi private pentru situatii de urgenta; 

- Ordinul Inspectorului General nr. 4000/IG din 03.01.2022 privind 
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi 
deconcentrate în anul 2022. 

Pagina 4 din 11 



II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ 

Obiective generale: 
- Asigurarea respectării prevederilor actelor normative ş1 a celorlalte 

reglementări privind managementul situaţiilor de urgenţă; 
Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea 
probabilităţii de apariţie a lor şi consecinţele pe care le presupune pentru viaţa 
oamenilor, mediu şi bunuri materiale; 

- Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe 
şi gospodării şi comportamentul de adoptat în caz de incendiu şi alte situaţii de 
urgenţă; 

- Analiza şi monitorizarea tipurilor de risc, precum şi efectuarea prognozelor 
asupra evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă, propunându-se măsuri pentru avertizarea populaţiei şi 

prevenirea agravării situaţiei; 
- Perfecţionarea actului de management al situaţiilor de urgenţă în caz de criză şi 

de risc cu implicaţii în coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
- Pregătirea pentru intervenţia serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă; 

- Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a populaţiei, elevilor şi studenţilor; 
- Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune, care funcţionează rară 

autorizaţia de securitate la incendiu. 

Obiective specifice: 
- Dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea ajutării celor aflaţi 

în suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă; 
Scăderea numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile 
populaţiei; 

Activitatea compatimentelor pentru prevenire prevenire ale serviciilor voluntare 
pentru situatii de urgenţă în scopul cresterii si eficientizarii acti vitatilor de 
prevemre; 
Creşterea nivelului de pregătire şi îndrumarea activă a personalului din 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte desfăşurarea de 
activităţi preventive specifice; 

- Diversificarea şi implementarea unor acţiuni, forme şi mijloace de informare şi 
educaţie preventivă care să urmărească atingerea obiectivelor stabilite; 

- Eficientizarea activităţii de formare profesională şi pregătire a populaţiei 
organizată şi desfăşurată în ocupaţii şi domenii din competenţă; 
Organizarea activităţii de prevenirea a situaţiilor de urgenţă la nivel local pe 
baza actelor normative în vigoare; 

- Realizarea legăturilor de conducere şi cooperare pe timpul situaţiilor de 
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urgenţă; 

- Organizarea sistemului de înştiinţarea şi alarmare a populaţiei în situaţii de 
urgenţă; 

- Avizarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi dotarea 
corespunzătoare a acestora în funcţie de riscurile existente şi categoria lor în 
conformitate cu legislaţia în vigooare; 

- Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea 
lor în vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor 
negative ale acestora; 
Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de 
măsuri organizatorice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- Întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaţia 
în vigoare; 

- Intervenţia oportună a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
în vederea protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si 
arhivistice, precum şi a mediuluiîmpotriva efectelor negative a situaţiilor de 
urgenţă; 

- Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de 
vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a 
celorlalte situaţii de urgenţă; 

- Pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastrele 
specifice, în scopul reduceri pierderilor de vieţi omeneşti şi de salvare a 
bunurilor materiale; 

- Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare 
şi private, faza judeţeană, interjudeţeană şi naţională; 

- Îndrumarea cerurilor „Prietenii pompierilor" şi „Cu viaţa mea apăr viaţa" la 
nivelul instituţiilor de învăţământ gimnazial şi liceal. 

- Informarea oportună a populaţiei despre riscurile locale existente şi modul de 
comportare în aceste situaţii. 

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIDL SITUAŢIILOR 
DE URGENŢĂ 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop însuşirea cunoştinţelor, 
formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii 
efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă. 

În anul 2022, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară în 
perioada 01.02.2022 - 30.11.2022 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022 se va realiza pe 
niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind 
structurată astfel: 

1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii 
de conducere din administraţia publică locală: 

o pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului cu atribuţii în domeniul 
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managementului situaţiilor de urgenţă se va executa prin cursuri în cadrul 
Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor 
de Urgenţă Ciolpani, cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2 - 4 ani (5 zile). 

o pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală 
cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă se va executa prin 
cursuri în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova, cu 
scoatere de la locul de muncă, o dată la 2 - 4 ani. 

2. Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de 
urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a 
inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice sau personalului de 
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi 
a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă: 

o pregătirea membrilor comitetului judeţean, comitetelor locale pentru situaţii 
de urgenţă se execută printr-un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata 
de 2 ore organizat de Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă. 

o pregătirea şefilor centrelor operative cu activitate temporară/inspectorilor de 
specialitate, cadrelor tehnice cu atributii in domeniul apararii împotriva 
incendiilor se execută prin: 

convocare de pregătire, anual, cu durata de 2 ore, organizată 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judeţului Vâlcea (pentru municipii şi oraşe); 

- un instructaj de pregătire, trimestrial, cu durata de 2 - 3 ore, organizat 
de Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă prin Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al judeţului Vâlcea (pentru 
municipii şi oraşe); 

- un instructaj de pregătire, anual, cu durata de 2 ore, pe centre de 
pregătire, organizat de Comitetetele pentru Situaţii de Urgenţă prin 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judeţului Vâlcea (pentru comune). 

o pregătirea personalului centrelor operative cu activitate temporară (de la 
municipii, oraşe şi comune) se execută printr-un antrenament de specialitate, 
anual, cu durata de 2 ore, organizat de Centrul Operativ Judeţean, condus de 
preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă. 

o pregătirea celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi 
din punctul de vedere al riscurilor se execută prin: 

- un instructaj de pregătire, trimestrial, cu durata de 2-3 ore, condus de 
şeful celulei de urgenţă; 
convocare de pregătire, anual, cu durata de 2-4 orcorganizată de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judeţului Vâlcea (numai cu sefii celulelor de urgenta).; 
un antrenament de specialitate, anual, cu durata de 2 ore, organizat de 
celulele de urgenta. 

o pregătirea şefilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă se 
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execută prin: 
un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, o dată la 2 - 4 
ani, organizat de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă 

Craiova (pentru S.V.S.U./S.P.S.U.); 
convocare de pregătire, semestrială, cu durata de 2 ore, organizată de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judeţului Vâlcea (pentru S.V.S.U.); 
un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata de 2 ore, organizat de 
preşedinţii comitetelor pentru situatii de urgenta (pentru S.V.S.U.); 
convocare de pregătire, anual, cu durata de 2 ore , organizată de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judeţului Vâlcea (pentru S.P.S.U.); 

- un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata de 2 ore, organizat de 
conducatorii operatorilor economici (pentru S.P.S.U.). 

o pregătirea personalului component al serviciilor publice voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă se execută prin: 

şedinţă teoretic-aplicativă, cu durata de 2-3 ore, condusă de şeful 

serviciului voluntar şi privat pentru situaţii de urgenţă, lunar -
municipii şi oraşe, trimestrial - pentru comune, condusă de şefii 

serviciilor voluntare/private; 
şedinţă practic-demonstrativă, lunar, cu durata de 1-2 ore, condusă de 
şeful serviciului voluntar şi privat pentru situaţii de urgenţă, lunar -
municipii şi oraşe, trimestrial - comune, condusă de şefii serviciilor 
voluntare/private. 

Populaţia se instruieşte prin part1c1parea la exerciţiile de alarmare publică 
organizate de autoritatile administratiei publice locale, exerciţiile de specialitate 
organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, prin intermediul 
mass-media şi prin acţiunile organizaţiilor neguvernamentale, potrivit specificului 
acestora. 

Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ 
Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară în 

baza Protocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi 
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior încheiat între 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judetului Valcea si Inspectoratul Judetean Scolar Vâlcea. 

Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor de 
specialitate şi prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor 
activităţilor de profil, în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de 
învăţământ. 

Preşcolarii, elevii şi studenţii desfasoara două exerciţii semestriale privind 
modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 
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(cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident 
chimic în vecinătate etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi, alte activitati de 
pregatire in baza protocolalelor încheiate cu inspectoratul judetean. 

Planificarea anuală a acestor activităţi se întocmeşte de fiecare unitate/instituţie 
de învăţământ şi se avizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean. 

Periodic se organizează şi desfăşoară concursuri cu tematică de protecţie civilă 
- „Cu viaţa mea apăr viaţa", respectiv de prevenire şi stingere a incendiilor -
„Prietenii pompierilor", pe baza regulamentelor de organizare şi desfăşurare, 

elaborate, în parteneriat, de către Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 
De asemenea, Palatele copiilor organizează activităţi în domeniul artistic, 

sportiv şi tehnic cu specific de protecţie civilă. 
Comunităţile de elevi şi studenţi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi 

activităţile practice organizate şi conduse de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă „General Magheru" al judetului V aleea. 

În anul 2022, la stabilirea bugetelor alocate pregătirii, lunile ianuarie ş1 
decembrie sunt prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare ş1 

evaluare, respectiv pentru organizarea următorului an de pregătire. 

I. PLANIFICAREA PREGĂTIRII, PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, 
STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL 

Conform prevederilor Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la prezentul plan de 
pregătire. 

II. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE 
SPECIALITATE: 

Conform prevederilor Anexei nr. 3 la prezentul plan de pregătire. 

III. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR 
VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Conform prevederilor Anexei nr. 4 la prezentul plan de pregătire. 

IV.FURNIZORII AUTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, CARE ORGANIZEAZĂ 
PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 

Conform prevederilor Anexei nr. 5 la prezentul plan de pregătire. 

V. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 

Documente de evidenţă care se întocmesc la nivelul comitetelor judeţene/locale 
pentru situaţii de urgenţă şi la nivelul instituţiilor/operatorilor economici. 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de pregătire, comitetele pentru situaţii de 
urgenţă, instituţiile publice şi operatorii economici vor întocmi următoarele 
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documente: 
1. Planul propriu de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022, 

avizat de Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„General Magheru" al Judeţului Vâlcea; 
Termen: 25 februarie 2022 

2. Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă privind 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 
anul 2022; 

Termen: 09 martie 2022 
3. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pe niveluri de 

competenţă şi categorii de personal (tabelară); Întocmirea concepţiei 
exerciţiilor de evacuare în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

Termen: Cu 20 zile înainte de desfăşurarea exerciţiului. 

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ 

Pentru desfăşurarea pregătirii în bune condiţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, asigurarea logistică şi financiară se asigură de către: 

o judeţ - Consiliul Judeţean; 
o localităţi urbane şi rurale - Consiliile locale; 
o instituţiile publice şi agenţii economici - din bugetele proprii ; 
o prin fonduri derulate prin organizaţii neguvernamentale. 

Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea 
serviciului voluntar trebuie să asigure: 

a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de 
vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional; 

b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi 

gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă 
maximă a acestora; 

d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului. 
Sediile şi utilităţile necesare serviciilor voluntare, precum şi spaţiile adecvate 

pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea 
mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile 
locale, în condiţiile legii. 

Spaţiile se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii 
utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică şi de acordare a primului 
ajutor medical. 

În funcţie de necesităţi, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri 
materiale utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului. 

Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz: 
a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatură şi 

echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru 
concursurile profesionale prin grija comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 
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b) în poligoanele de antrenament ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„General Magheru" al Judeţului Vâlcea. 

Întreţinerea şi repararea autospecialelor şi utilajelor serviciilor voluntare se fac, 
după caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje şi materiale adecvate lucrărilor executate 
sau de către alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activităţile respective. 

Intocmit Inspector S.V.S.U. 
Minta Daniel 
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Anexa nr. 1 la. Nr. ~1 din 2 2 oz. ZoZ~ 

Planificarea pregitirii pe niveluri de competenţi, structuri funcţionale şi categorii de personal 

I. Pregitirea prin cursuri ~rganizate în cadrul CNPPMSU Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregltire de PrQtecţie Civili Craiova 

C' Anul 2022 

.. Forma_ de orga~~:azA Total I lan. I Feb. I Mar. I Apr. I Mai I Iun. - lui. I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
Categorn de I pregAtire/ A • / personal 

1 . d' . preg tirea d persona peno 1c1tatea . e 
I durata cme d pregAtit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R 

rispun e 

Inspector 
protecţie civilă 

Cadru tehnic 
cu atribuţii în 
domeniul 
prevenirii şi 

stingerii 
incendiilor 

Şef serviciu 
voluntar/privat 
pentru situaţii 
de urgenţă 

Primari ai 
municipiilor 
i oraselor 

Viceprimari ai 
municipiilor şi 
oraselor 
Secretari ai 

municipiilor şi 

Program de 
formare 

profesională I CNPPMSU 
cu scoatere de CIOLPANI 

la locul de 
muncă 

Ll. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregltirii pentru Managentul Situaţiilor de Urgenţi 

o 

o 

o 

L2. Centrul Zonal de Pregltire de Protecţie Civili CRAIOVA 

o 

o 

o 

%· 

Total an 

P I R 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



) 

Cin~ 

c .. I . I ....... „.„ ''"· •.•. M„. r Ap•. I Mai I Iun. „ .• „„ •• .„.„„. I • . „ „~··· 
1 

• d" . preg tire 
persona peno 1c1tatea . de 

I durata 
1 

cme d pregătit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P 

Şefi ai 
centrelor 
operative de la 

municipii şi 
oraşe 

Primari ai 

comunelor 
Viceprimari ai 
comunelor 
Secretari ai 
comunelor 

Şefi ai 
centrelor 
operative de la 

comune 

Şef serviciu 
voluntar/privat 
pentru situaţii 
de urgenţă 

Inspector 
protecţie ci vilă 

r spun e 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Anul 2022 

lui. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total an 

PIRIPIRIPIRIPIRI PIRIP p R 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

II. Pregltirea organizatl la niyeluţlnspectoratelor pentru situaţii de urgenţi, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţi, centrelor operative şi celulelor de urgenţi, serviciilor voluntare şi private pentru 
' ~ situaţii de urgenţi, instituţiilor publice şi operatorilor economici care desfişoarl activitlţi specifice în zona de competenţi 

Preşedinţii 

comitetelor 
pentru situaţii 
de urgenţă 

O instruire, 
anual 

(2-4 ore) 

:~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
i 

ISlJJ 
~ 
~ 
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Anul 2022 
Cine 

organizează lan. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. lui. Aug. I Sept. I Oct. I Nov. l Dec. Total an 

Categorii de I pregătire/ I ăt· al personal 
1 

• d. . preg ire d 
persona peno 1c1tatea . e 

/durata cme pregătit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R PIRIPIRIPIRI p IRI p IRIPIR p I R 

răspunde -
Membrii Un instructaj Comitetele 

comitetelor de pregătire, pentru I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I 11 I I I I 

pentru situaţii semestrial situaţii de 
11 

I li 

de urgenţă (2-4 ore) urgenţă 

-
Şefii centrelor 
operative cu Instructaj de 

activitate pregătire, l ISO <! I 1 
temporara anual 

pentru situaţii (2-4 ore) 

de urgenţă 

Comitetele 
Personalul Antrenament pentru 
centrelor de specialitate, situaţ i i de I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
operative o 

o 

pentru si tuaţii 
anual urgenţă I şefi 

(2-4 ore) centre 
de urgenţă 

O convocare 

de pregătire, I r i I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 
~ ISU 

2 

Şefii semestrial f 

serviciilor 2-4 ore 

voluntare Un instructaj 
Preşedinţii 

pentru situaţii comitetelor I 
de pregătire, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

de urgenţă pentru o 
o 

semestrial (2-4 
situaţii de 

ore) 
ur entă 

O şedinţă 
teoretic- I Şefii I I I 1131 I n 1 I n 1 I 13 I I 131 131 

aplicativă, 13 
I 13 I 1 n I I 13 I I 13 I I 13 I 13 

lunar 
serviciilor 

Personalul (2-3 ore) 

component al O şedinţă 
serviciilor practic- I Şefii I I I 1131 I n 1 I n 1 I 13 I I 131 13 I I 13 I I n I 
voluntare 

13 I 13 I I 13 I I 13 I 13 

demonstrativă, serviciilor 
pentru situaţii lunar(l-2 ore) 
rl"' 11r111'ntA 



I I Anul 2022 

.. . -· ~~:~--- ~u&lll ian. I F„6 I M„r_ I Aor. I Mai I Iun. - lui. I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. Total an 

Categoru de I pregătire/ I " xt• I personal 
I 

. d" . preg„ 1rea d 
persona peno 1c1tatea . e 

/durata cme pregătit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R P I R 
răspunde 
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Anul 2022 

Total an 

PIRIPIRIPIRIPIRIPIRIPIR 

Cine 
.. 

1 

. '"''";,._„, lan. Fob. M". Ap•. Ma; I Ion. 
Cot<g•"' d< p«glto«/ I . / pmooal 

1 
. d" . pregătirea 

persona peno 1c1tatea . de 
I durata 

1 
crne d pregătit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R 

r spun e 

lui. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

p R 

Instructaje de 
pregătire 

Salariaţii de la 
(conform 

Conducătorii 
Dispoziţiilor 

instituţiile 
generale 

operatorilor 

publice/ economici/ 

operatorii 
privind 

instituţiilor 
instruirea în 

economici domeniul 
publice 

o 
o 

situaţiilor de 
, 

Populaţia Informare 
Autorităţile 

neîncadrată în preventivă 
publice 

locale/I SU 

o 
o 

muncă, 
Exerciţii de Autorităţile 

persoane 
alarmare publice 

vârstnice 
ublică locafe,1SU 

o 
o 



) 

Cine 
c .. I . I .,...,;„,„ „. • M„. Ap,. M•; I '""· 

ategorn de pregltlre . 1 personal 

1 
. d. . preglt1rea1 

persona peno 1c1tatea . de 
I durata 

1 
cme d pregltit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P 

Conducătorii 

unităţilor de 
învăţământ 

(sau personalul 

desemnat să 
execute 
pregătirea) 

Preşcolarii 

Elevii 

Studentii 

O instruire, 
anual 

(4-6 ore) 

r spun e 

ISU 

I _proto.col,ului I Co~ducătorii 1 

mche1at mtre urutăţilor de 
învăţământ 

Două exerciţii , I r 
semestrial 

Activităţi de 
pregătire 

(conform Conducătorii I 
I ?roto.colului 

mcheiat între 
unităţilor de 
învăţământ 

Două exerciţii , I I 
semestrial 

Activităţi de 
pregătire 

(conform Conducătorii I 
I protocolului 

încheiat între 
unităţilor de 

MAI şi MEN) 
învăţământ 

Două exerciţii , I 
semestrial 

o 

o 

I 
o 

I 
o 

o I 

I 
o 

o I 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 

I I l I I I I I I I I 

) 

Anul 2022 

lui. Aug. Sept. Oct. Nov. Total an 

PIRIPIRIPIRI PIRI P IRIP p R 

o 

o 

I I I I I I I I I I I o 

I I I I I I I I I I I o 

I I I I I I I I I I I o 

I I I I I I I I I I I o 

I I I I I I I I I I I o 
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Forma de Cine 
Total 

Anul 2022 

pregătire/ a1 I Iun. 
pregătirea/ 

personal 
periodicitatea de 

I durata cine 
pregătit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R răspunde 

Dec. lui. Aug. Sept. Nov. Oct. 

PIRIPIRI PIR! P IRI P IRIPIR 

Total an 

p R 
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Forma de 
Anul 2022 

lui. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total an 
lăii. I Ftb. I iWAf. I Apr. I Mai c .. d 

1 

1 . / 1 oq;amzeazs 1 1 I tun. ategor11 e preg hre ----- - - • 
personal periodicitatea I 

cine 
I durata A d I pregătit I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R I P I R r spun e PIRIPIRIPIRI P IRI P IRIPIR p R 

Inspector SVSU 

( nume prenume semnatura) 

Miuta Daniel 



Anexa nr. 2 la Planul de Pregătire in anul 2022 al comunei Otesani 

Evidenţa participării la activităţile de pregătire in anul 2022 

A. Organi7.ate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă 

Nr. 
Funcţia Nume, prenume 

Forma de 
crt. pregătire/SERIA 

Perioada 

1 - -
2 - - - -
3 - -

B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire - Craiova 

Nr. 
Funcţia Nume, prenume 

Forma de 
crt. pregătire/SERIA 

Perioada 

1 - -
2 - - - -
3 - -

C. Organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru" al 
judetului Vâlcea 

Nr. 
Funcţia Nume, prenume Forma de pregătire Perioada 

crt. 
Presedinte instruire, anuală, cu durată de 2-4 ore 

1 C.L.S.U. Oprisor Mircea aprilie 2022 
convocare de pregătire, semestriala, februarie si septembrie 

2 SefS.V.S.U. Miuta Daniel cu durata de 2-4 ore 2022 
instructaj de pregătire, anual, cu 

3 SefC.O.A.T. Funaru Mihaela - Iulia durata de 2-4 ore martie 2022 

D. Organizate la nivel local: 

Nr. 
Funcţia Nume, prenume 

Forma de Perioada/data Cine conduce 
crt. pregătire 

instructaj de 
Membrii pregătire, semestrial, mai si octombrie Presedintele 

1 C.L.S.U. - cu durata de 2-4 ore 2022 C.L.S.U. 

sedinţă teoretic -
I 

Membrii aplicativă, lunar, cu I 

2 s.v.s.u. - durată de 2-3 ore lunar SefS.V.S.U. 

sedinţă practic -
Membrii demonstrativă, lunar, 

3 s.v.s.u. - cu durata de 1-2 ore lunar SefS.V.S.U. 
-·- -

Intocmit 
Inspector SVSU, 

Miuta Daniel 

~ 



Anexa nr. 3 la Planul de Pregatire in anul 2022 al comunei Otesani 

V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, 
exerciţii şi concursuri de specialitate in anul 2022 

NR. 
CRT 

1.* 

2. 

3. 

TIPUL 

EXERCIŢIU DE 
ÎNŞTIINŢARE -

ALARMARE 

Antrenament 
bilunar 

Concursurile 
profesionale ale 

SVSU/SPSU 

DATA TEMA CINE CONDUCE 

- --

Antrenament 
bilunar de 
instiintare 

Mai 2022 ISU 

10.06.2022 ISU 

* Se întocmeşte concepţia exerciţiilor de înştiinţare - alarmare in domeniul situaţiilor de 

urgenţă de către şeful S.V.S.U. şi se înaintează către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„General Magheru" al judeţului Vâlcea, pentru A VIZARE. 

Termen: Cu 20 de zile înainte de desfăşurarea exerciţiului 

Inspector SVSU 

M~ 
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TEMATICA ORIENTATIVĂ 
privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

I. Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 
../ Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor . 
../ Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale . 
../ Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare . 
../ Propagarea incendiilor . 
../ Cauze de incendiu . 
../ Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu . 
../ Norme generale de apărare împotriva incendiilor . 
../ Reguli şi dispoziţii specifice unităţii administrativ-teritoriale . 
../ Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire . 
../ Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de comportare . 
../ Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, de cult, de cultură/săli aglomerate, structuri de primire turistică . 
../ Prevenirea incendiilor în agricultură şi la fondul forestier . 
../ Prevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire . 
../ Prevenirea incendiilor la arderea miriştilor şi pe timpul acţiunilor de igienizare . 
../ Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilor cu GPL . 
../ Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice, de gaze şi de încălzire . 
../ Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii . 
./ Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu . 
./ Prevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul rural. 
../ Prevenirea incendiilor în apartamente. 
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./ Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă . 

./ Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă . 

./ Forme ale activităţii de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

II. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

11.1. Şedinţe teoretic-aplicative: 
1. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece. 
2. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti . 
3. Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 
4. Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 
5. Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier. 
6. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase . 
7. Tehnica executării salvării şi evacuării ( salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste, metode şi procedee de 

salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea 

răniţilor) . 
8. Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă: 

./ Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare . 

./ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare . 

./ H.G. nr. 537 /2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 

,/ O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor . 
./ O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea 

„Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă" . 
./ H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare . 
./ O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 
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activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă . 
./ O.M.A.L nr. 166/201 O pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la 

~ 0.~f.A.I. m'. l 6Q/2QQ7 fl8AY"W api;obarea Regulamentului de planificare. organizare, desfăşurare şi finalizare a 

construcţii si instalaţiile aferente . 
./ O.M.A.L nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de 

cult. 
./ O.M.A.L nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de 

primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agreement. 
./ O.M.A.I. nr. 2111201 O pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi 

spaţii de întreţinere şi reparaţii . 
./ O.M.A.I. nr. 262/201 O privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi 

construcţii pentru birouri . 
./ O.M.A.L nr. 187/201 O pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii 

pentru comerţ . 
./ 0.M.A.L nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul 

utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale . 
./ O.M.A.L nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări 

temporare în spaţii închise sau în aer liber. 
9. Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform O.M.A.l. nr. 160/2007. 

1 O. Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate. 
11. Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor. 

11.2. Şedinţe practic-demonstrative: 

1. Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă. 
2. Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii. 
3. Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei „Pista de îndemânare şi viteză" (prezentarea demonstrativă a probei, 

executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 45"= S, 35"= B, 30"= FB). 
4. Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă neexplodată. 
5. Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier. 
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6. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a 
terminat recoltarea_ 

7. Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste. 
8. Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului. 
9. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ. 
1 O. Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetăţenească. 
11. Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune în cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele 

de furaje. 

12. Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic etc.). 
13.Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuinţelor (tensiune joasă); 
14.Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuinţelor (presiune joasă). 
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Inspector SVSU 
Miuta Daniel 
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