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Inspector protecţie 

civilă
0 0 0 0 0 0 0

Cadru tehnic cu 

atribuţii în domeniul 

prevenirii și stingerii 

incendiilor

0 0 0 0 0 0 0

Șef serviciu 

voluntar/privat pentru 

situaţii de urgenţă
1 1 1 0 0 0 1 0

Preşedinţi ai 

consiliilor judeţene 
0 0 0 0 0 0 0

Vicepreşedinţi ai 

consiliilor judeţene 
0 0 0 0 0 0 0

Secretari generali ai 

judeţelor
0 0 0 0 0 0 0

Primar general/Primari 

ai municipiilor, 

sectoarelor şi oraşelor 

5 5 5 0 0 0 5 0

Viceprimari ai 

municipiilor şi 

oraşelor

3 3 3 0 0 0 3 0

NESECRET

Anexa nr. 1 la nr. 807079

din 19.01.2022

I.1. Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău

I. Pregătirea prin cursuri organizate în cadrul CNPPMSU Ciolpani și Centrelor Zonale de Pregătire de Protecție Civilă din subordinea acestuia 

Sem. IISept.Mar. Iun.

Program de formare 

profesională cu 

scoatere de la locul 

de muncă

Centrul Zonal de 

Pregătire Bacău

I.2. Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău

Ian. Feb. Iul.Apr. Mai Sem. I Aug.

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

Categorii de personal

Forma de 

pregătire/ 

periodicitatea/ 

durata

Cine organizează 

pregătirea/ cine 

răspunde

Total 

personal 

de pregătit

Anul 2022

Total 

an
Oct. Nov. Dec.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Un curs de pregătire 

cu scoatere de la 

locul de muncă, o 

dată  la 2-4 ani                                              

(5 zile)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Centrul Zonal de 

Pregătire Bacău



Secretari ai 

municipiilor şi 

oraşelor  

0 0 0 0 0 0 0

Şefi ai centrelor 

operative de la 

municipii şi oraşe

0 0 0 0 0 0 0

Primari ai comunelor 30 10 8 12 30 0 0 0 30 0

Viceprimari ai 

comunelor
6 6 0 6 6 6 18 0 24 0

Secretari ai comunelor 0 0 0 0 0 0 0

Șefi ai centrelor 

operative de la 

comune

0 0 0 0 0 0 0

Reprezentanții 

serviciilor 

deconcentrate și 

descentralizate ale 

ministerelor în 

teritoriu

0 0 0 0 0 0 0

Președinții comitetelor 

pentru situații de 

urgență

O instruire, anual 

(2-4 ore)
ISU 51 51 51 0 0 51

Membrii comitetelor 

pentru situații de 

urgență

Un instructaj de 

pregătire, semestrial       

(2-4 ore)

Comitetele pentru 

situații de urgență
600 3

0
0

3
0

0

6
0

0

Şefii centrelor 

operative pentru 

situații de urgență

Instructaj de 

pregătire, anual                       

(2-4 ore)

ISU 51 51 51 51

II.  Pregătirea organizată la nivelul inspectoratelor  pentru situații de urgență, comitetelor locale pentru situații de urgență, centrelor operative și celulelor de urgență, serviciilor voluntare și private pentru situații 

de urgență,   instituțiilor publice și operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Un curs de pregătire 

cu scoatere de la 

locul de muncă, o 

dată  la 2-4 ani                                              

(5 zile)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Centrul Zonal de 

Pregătire Bacău



Personalul centrelor 

operative pentru 

situații de urgență

Antrenament de 

specialitate, anual                       

(2-4 ore)

Comitetele

 pentru situaţii de 

urgenţă / şefii 

centre operative

150

Şefii celulelor de 

urgenţă din cadrul 

operatorilor economici 

clasificaţi cu risc 

conform HG nr. 

642/2005

O convocare de 

pregătire, anual 

(2-4 ore)

ISU 3 3 3 3

Instructaj de 

pregătire, trimestrial

(2-3 ore)

Şefii celulelor de 

urgenţă
120 30 30 60 30 30 60

1
2

0

O convocare de 

pregătire, anual 

(2-4 ore)

Operatorii 

economici
30 30

30

30

Un antrenament de 

specialitate, anual (2-

4 ore)

Operatorii 

economici
30 30 30 30

O convocare de 

pregătire, semestrial

(2-4 ore)

ISU 48 24 24 24 24 48

Un instructaj de 

pregătire, semestrial 

(2-4 ore)

Preşedinţii 

comitetelor

 pentru situaţii de 

urgenţă 

48 24 24 24 24 48

Personalul celulelor de 

urgenţă din cadrul 

operatorilor economici 

clasificaţi cu risc cf. 

HG nr.642/2005

Şefii serviciilor 

voluntare pentru 

situaţii de urgenţă



O şedinţă teoretic-

aplicativă, lunar

 (2-3 ore)

Şefii serviciilor 786

O şedinţă practic-

demonstrativă, lunar 

(1-2 ore) 

Şefii serviciilor 786

Exerciţiu de 

alarmare/ intervenţie 

cu SVSU*

ISU 786

Convocare de 

pregătire, semestrial 

(2-4 ore)

ISU 6 3 3 3 3 6

Un instructaj de 

pregătire, semestrial                       

(2-4 ore)

Conducătorii 

operatorilor 

economici

6

3

3

3

3 6

O şedinţă teoretic-

aplicativă, lunar 

(2-3 ore)

Şefii serviciilor 84

O şedinţă practic-

demonstrativă, lunar 

(1-2 ore)

Şefii serviciilor 84

Exerciţiu de 

alarmare/ intervenţie 

cu SPSU*

ISU 84

Cadre tehnice cu 

atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii 

incendiilor

Convocare de 

pregătire, anual            

(2-4 ore)

ISU

Inspectori  protecţie 

civilă 

Convocare de 

pregătire, anual            

(2-4 ore)

ISU 5 5 5 5

Instruirea anuală a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se desfăşoară cu ocazia 

activităţilor preventive desfăşurate la operatorul economic

Personalul component 

al serviciilor  

voluntare pentru 

situaţii de urgenţă

Personalul component 

al serviciilor private 

pentru situaţii de 

urgenţă

Şefii serviciilor private 

pentru situaţii de 

urgenţă



Conducătorii 

operatorilor economici 

sursă de risc incluşi în 

P.A.A.R. 

O convocare de 

pregătire, anual 

(2-4 ore)

ISU 4 4 4 4

Conducătorii 

instituțiilor publice/ 

operatorilor economici 

care desfăşoară 

activităţi specifice în 

zona de competenţă a 

I.S.U.J.  

O instruire, anual 

(2-4 ore)
ISU

 Personalul clerical şi 

cel asimilat al cultelor 

recunoscute, care are 

atribuţii de conducere 

la nivelul obiectivelor 

de cult 

religioase/parohiale

O instruire, anual 

(2-4 ore)
ISU 111

Salariaţii de la 

instituţiile publice/ 

operatorii economici

Instructaje de 

pregătire (conform 

Dispozițiilor 

generale privind 

instruirea în 

domeniul situațiilor 

de urgență)

Conducătorii 

operatorilor 

economici/ 

instituţiilor 

publice

Instruirea anuală a administratorilor/conducătorilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de 

competenţă a ISUJ se desfăşoară cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate la acestea

Instruirea anuală a  personalului clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuţii de conducere la nivelul 

obiectivelor de cult religioase/parohiale se desfăşoară cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate la obiectivele de cult



Informare 

preventivă 

Autorităţile 

publice locale/ISU

Exerciţii de 

alarmare publică

Autorităţile 

publice locale/ISU

Conducătorii unităților 

de învățământ (sau 

personalul desemnat 

să execute pregătirea)

O instruire, anual 

(4-6 ore)
ISU 89

Activităţi de pregătire               

(conform protocolului 

încheiat între MAI şi 

MEN)

Două exerciţii, 

semestrial 

Activităţi de pregătire               

(conform protocolului 

încheiat între MAI şi 

MEN)

Două exerciţii, 

semestrial 

Activităţi de pregătire               

(conform protocolului 

încheiat între MAI şi 

MEN)

Două exerciţii, 

semestrial 

*Se vor planifica exerciţii de alarmare/intervenţie la toate serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ

Elevii

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ

Preşcolarii

CHELMUȘ ȘTEFAN

Î/ŞEFUL SERVICIULUI PREGĂTIRE PENTRU INTERVENȚIE

ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR

Locotenent

Studentii

Populaţia neîncadrată 

în muncă, persoane 

vârstnice

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ


