S.C. HIDROJET-S.A. ADMINISTRATOR SPECIAL
S.P.S.U.
ING. SERBAN RASINA

TEMATICA
DE PREGATIRE A SERVICIULUI PRIVAT PENTRU
SITUATII DE URGENTA

1. FORMATIA DE STINGERE A INCENDIILOR :
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

TEMA

OBSERVATII

- Stingerea incendiilor pe vint puternic;
Indrumatorul
- Metodologia controlului de prevenire a
pompierului civil;
incendiilor in cadrul societatii ;
Prevenirea
-Documentele de organizare şi funcţionare a
incendiilor;
serviciu privat pentru situaţii de urgenţ‚.
Col(r)ing.Balulescu
- Stingerea incendiilor la CP5300 - tratament
termic;
- Exploatarea aparatelor de incalzire electrice ;
- Documente operative ale serviciului privat
pentru situaţii de urgenţ‚.
- Stingerea incendiilor la CP5200 – aparatura
hidraulica ;
- Fumatul si folosirea focului deschis;
- Stingerea incendiilor pe timp de noapte;
- Stingerea incendiilor la depozitele de carburanti;
- Stingatorul portativ cu pulbere ( prezentare,modul de functionare,clase de incendii la care
se utilizeaza).
-Stingerea incendiilor „n condiţiile lipsei de apă;
- Prevenirea incendiilor la exploatarea instalatiilor
electrice;
-Stingerea incendiilor la CP 5100 – aparatura de
injectie ;
- Stingerea incendiilor la magazii si depozite de
materii prime si produse finite .

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

- Masuri de p.s.i. la executarea lucrarilor de
sudura (electrica si autogen);
- Tipuri de sting‚toare, prezentare, modul de
functionare şi clase de incendiu la care se
utilizeaz‚ ;
- Realizarea dispozitivelor de stingere – exercitiu
practic ;
- Salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor;
-Masuri de p.s.i. la birouri si cladiri
administratice ;
- Actele de autoritate specifice activitatii de
aparare impotriva incendiilor la unitatile
economice ;
- Stingerea incendiilor pe timp de iarna;

2. PRIM AJUTOR
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

TEMA

OBSERVATII

Noţiuni despre protecţia civilă
Noţiuni despre dezastre : noţiuni generale,
clasificare, calamităţi naturale (descriere) şi
catastrofe (descriere)
Reguli de comportare şi măsuri de
protecţie „n caz de dezastre : noţiuni generale de
comportare şi de protecţie „n caz de dezastre,
reguli de comportare şi de protecţie „n caz de
calamitate şi reguli de comportare şi de protecţie
Manual pentru
„n caz de catastrofe
pregătirea
Primul ajutor şi ajutorul sanitar : măsuri generale,
populaţiei,
tehnica aplicării pansamentului şi respiraţia
salariaţilor, elevilor
artificială
şi studenţilor, „n caz
de dezastre sau alte
Primul ajutor „n caz de răniri : generalităţi şi
situaţii de urgenţă,
primul ajutor „n caz de răniri
ing. col(r) B†rsan
Primul ajutor „n caz de hemoragii : generalităţi,
Ovidiu, Editura
hemoragii externe şi hemoragii interne
Telegraf,
Primul ajutor „n caz de fracturi şi luxaţii:
Bucureşti, 2005
generalităţi, imobilizarea fracturilor membrelor,
imobilizarea fracturilor diferite şi transportul
răniţilor „n caz de fractură
Primul ajutor „n caz de arsură, electrocutări, „nec,
degerături
Primul ajutor „n caz de intoxicaţie şi contaminare
Transportul răniţilor şi contaminaţilor :
transportul cu brancarda (targa) şi transportul cu
mijloace improvizate

3. TRANSMISIUNI - ALARMARE
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

TEMA

OBSERVATII

Noţiuni despre protecţia civilă
Noţiuni despre dezastre : noţiuni
generale, clasificare, calamităţi naturale
(descriere) şi catastrofe (descriere)
Reguli de comportare şi măsuri de
protecţie „n caz de dezastre : noţiuni generale
de comportare şi de protecţie „n caz de
dezastre, reguli de comportare şi de protecţie
„n caz de calamitate şi reguli de comportare şi
de protecţie „n caz de catastrofe
‡nştiinţarea şi alarmarea salariatilor .
Măsuri şi reguli de comportare la
recepţionarea semnalelor de alarmare

Manual pentru
pregătirea populaţiei,
salariaţilor, elevilor şi
studenţilor, „n caz de
dezastre sau alte situaţii
de urgenţă, ing. col(r)
B†rsan Ovidiu, Editura
Telegraf, Bucureşti,
2005

Mijloace de alarmare - poziţia de sirenă
electrică de 5 kw : sirena electrică, cofretul,
cutia de comandă şi dispozitivul de siguranţă

Instrucţiuni tehnice nr.
3000/1973

Mijloace de alarmare - poziţia de sirenă
electrică de 5 kw : verificarea şi intreţinerea
sirenelor electrice
Motosirenă şi sirene statice cu aer comprimat

Instrucţiuni tehnice nr.
3000/1973

Asigurarea inştiinţării, avertizarii si alarmarii.
Organizarea si asigurarea inştiinţării.
Organizarea şi asigurarea alarmării.

Manual pentru
pregatirea comisiilor şi
formaţiunilor de
deblocare-salvare şi
protectie-adapostire
Editura telegrafia,
Bucureşti 2003

4. CERCETARE – CAUTARE
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

TEMA
Noţiuni despre protecţia civilă
Noţiuni despre dezastre : noţiuni
generale, clasificare, calamităţi naturale
(descriere) şi catastrofe (descriere)

OBSERVATII
Manual pentru
pregătirea populaţiei,
salariaţilor, elevilor şi
studenţilor, „n caz de

Reguli de comportare şi măsuri de
protecţie „n caz de dezastre : noţiuni generale
de comportare şi de protecţie „n caz de
dezastre, reguli de comportare şi de protecţie
„n caz de calamitate şi reguli de comportare şi
de protecţie „n caz de catastrofe .
Cercetarea de specialitate in locatiile care au
mai fost supuse dezastrelor .

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

Decontaminarea

9.

NOIEMBRIE

Protectia salariatilor si a bunurilor materiale
prin evacuare

Localizarea avariilor la retelele electrice, de
gaze, apa, canalizare, termoficare.
Mijloace de protectie individuala
Mijloace de protectie colectiva – generalitati ,
adaposturi de protectie civila

dezastre sau alte situaţii
de urgenţă, ing. col(r)
B†rsan Ovidiu, Editura
Telegraf, Bucureşti,
2005
Manual pentru
pregatirea comisiilor şi
formaţiunilor de
deblocare-salvare şi
protectie-adapostire
Editura telegrafia,
Bucureşti 2003
Manual pentru
pregătirea populaţiei,
salariaţilor, elevilor şi
studenţilor, „n caz de
dezastre sau alte situaţii
de urgenţă, ing. col(r)
B†rsan Ovidiu, Editura
Telegraf, Bucureşti,
2005
HGR 1222/2005

5. DEBLOCARE - SALVARE
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

TEMA

OBSERVATII

Noţiuni despre protecţia civilă
Manual pentru
pregătirea populaţiei,
Noţiuni despre dezastre : noţiuni
salariaţilor, elevilor şi
generale, clasificare, calamităţi naturale
studenţilor, „n caz de
(descriere) şi catastrofe (descriere)
dezastre sau alte
Reguli de comportare şi măsuri de
situaţii de urgenţă,
protecţie „n caz de dezastre : noţiuni generale de
ing. col(r) B†rsan
comportare şi de protecţie „n caz de dezastre,
Ovidiu, Editura
reguli de comportare şi de protecţie „n caz de
Telegraf, Bucureşti,
calamitate şi reguli de comportare şi de
2005
protecţie „n caz de catastrofe
Mijloacele (tehnica şi materialele) de deblocare
Manual pentru
– salvare.
pregatirea comisiilor
Metode si procedee de deblocare – salvare.
şi formaţiunilor de

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

Localizarea avariilor la retelele electrice, de
gaze, apa, canalizare, termoficare.
Mijloacele, metodele si procedeele pentru
deblocarea şi restabilirea cailor de comunicaţie
Efectele produse de calamitatile naturale asupra
constructiilor retelelor, instalatiilor si cailor de
comunicatie.
Efectele produse de catastrofe asupra
constructiilor, retelelor, instalatiilor si cailor de
comunicatie.
Efectele produse de atacurile aeriene cu arme
conventionale asupra constructiilor,
instalatiilor, retelelor si cailor de comunicatie.
Efectele produse asupra constructiilor, retelelor,
instalatiilor si cailor de comunicatie de atacurile
cu arma nucleara.

deblocare-salvare şi
protectie-adapostire
Editura telegrafia,
Bucureşti 2003

6. EVACUARE
Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.
9.

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

TEMA
Noţiuni despre protecţia civilă
Noţiuni despre dezastre : noţiuni generale,
clasificare, calamităţi naturale (descriere) şi
catastrofe (descriere)
Reguli de comportare şi măsuri de
protecţie „n caz de dezastre : noţiuni generale de
comportare şi de protecţie „n caz de dezastre,
reguli de comportare şi de protecţie „n caz de
calamitate şi reguli de comportare şi de protecţie
„n caz de catastrofe
Protecţia salariatilor şi bunurilor materiale prin
evacuare
Mijloace de protecţie colectivă :generalităţi şi
adăposturile de protecţie civilă
Dispozitii generale privind stabilirea evacuarii in
situatii de conflict armat
Dimensiunea evacuarii in situatii de conflict
armat
Asigurarea actiunilor de evacuare
Logistica evacuarii

7. SUPORT LOGISTIC

OBSERVATII
Manual pentru
pregătirea
populaţiei,
salariaţilor, elevilor
şi studenţilor, „n caz
de dezastre sau alte
situaţii de urgenţă,
ing. col(r) B†rsan
Ovidiu, Editura
Telegraf,
Bucureşti, 2005

Hotararea nr. 1 222
din 13.10.2005
privind stabilirea
evacuarii in situatii
de conflict armat

Nr.
Crt.

LUNA

1.

MARTIE

2.

APRILIE

3.

MAI

4.

IUNIE

5.

IULIE

6.

AUGUST

7.

SEPTEMBRIE

8.

OCTOMBRIE

9.

NOIEMBRIE

TEMA

OBSERVATII

Noţiuni despre protecţia civilă
Manual pentru
Noţiuni despre dezastre : noţiuni
pregătirea populaţiei,
generale, clasificare, calamităţi naturale
salariaţilor, elevilor şi
(descriere) şi catastrofe (descriere)
studenţilor, „n caz de
Reguli de comportare şi măsuri de
dezastre sau alte
protecţie „n caz de dezastre : noţiuni generale de
situaţii de urgenţă,
comportare şi de protecţie „n caz de dezastre,
ing. col(r) B†rsan
reguli de comportare şi de protecţie „n caz de
OvidiuEditura
calamitate şi reguli de comportare şi de
protecţie „n caz de catastrofe
Hotararea nr. 1 222
din 13.10.2005
Logistica evacuarii in situatii de conflict armat
privind stabilirea
evacuarii in situatii
de conflict armat
Mijloace de protectie individuala
Manual pentru
pregătirea populaţiei,
Mijloace de protectie colectiva – generalitati ,
salariaţilor, elevilor şi
adaposturi de protectie civila
studenţilor, „n caz de
dezastre sau alte
situaţii de urgenţă,
ing. col(r) B†rsan
Decontaminarea
Ovidiu, Editura
Telegraf, Bucureşti,
2005
Prin grija
Instructiuni,regulamente si acte normative in
contabilului şef al
domeniul logistic
societatii
Prin grija
Instructiuni,regulamente si acte normative in
contabilului şef al
domeniul logistic
societatii

NOTǍ
‡n prima şedinţă de pregătire se va prezenta, in mod obligatoriu,
legislaţia aparută in domeniul situaţiilor de urgenţă şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a serviciului de urgenţă localităţii.
Tematica de pregătire a membrilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţ‚
se poate adapta „n funcţie de situaţia operativă, organigrama acestora şi de specificul
zonei de competenţă.

LEGEA 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor ;
LEGEA 481/2004 - privind protectia civila ;
HGR
537/2007 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele P.S.I. ;
O.M.A.I. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor ;
O.M.A.I. 108/2001 - pentru aprobarea dispozitiilor generale
privind reducerea riscurilor de incendiu

(D.G.P.S.I. – 004) ;
O.M.A.I. 786/2005 - privind modificarea si completarea
O.M.A.I. 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instrui rea salariatilor in domeniul situatiilor
de urgenta .

INTOCMIT ,

SEF S.P.S.U.

COFARU CATALIN – CLAUDIU
10.01.2012.

