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ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A  nr. 9/2014 
privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

pe anul 2014 
 
 Având în vedere temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 

 d) art. 39 alin. (1), (3), (5) şi (6) şi art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 e)  art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 
                     f) art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005;  
 g) art. 14 din Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor; 
 h)  OOrrddiinnuull  mmiinniissttrruulluuii  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  şşii  iinntteerrnneelloorr  nnrr..  771122//22000055  ppeennttrruu    aapprroobbaarreeaa  
DDiissppoozziiţţiiiilloorr  ggeenneerraallee  privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu 
modificările  şi completările ulterioare;   
 i) Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 250/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
 j) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire si desfăsurare a activitătilor de prevenire a 
situatiilor de urgentă, modificat de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 217/2007; 
 k) Dispozitia primarului  Nr. 54/2012 privind delegarea atributiilor  pentru  
gestionarea situatiilor de urgenta, a activitatii in domeniul apararii impotriva incendiilor si 
protectiei civile, la nivelul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui, domnului viceprimar 
Tirnoveanu Petrut; 
 l) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul 
comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului comunei  nr. 275/2013;  

 
                     analizând prevederile art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
                    Anton Vasile, Primarul  comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui  

D I S P U N : 
 

 Art. 1 - Pregătirea pentru intervenţie a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
şi a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă se va desfăşura  conform  Ordinului 
Prefectului judetul Vaslui  privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii pe linia situaţiilor de 
urgenţă. 

 
Art. 2 - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  Muntenii de Sus, îşi 

va perfecţiona pregătirea pentru creşterea capacităţii de reacţie şi acţiune, fiind în măsură să 
intervină oportun în situaţii de criză, conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor 
de urgenţă la nivelul comunei  Muntenii de Sus. 

 
Art. 3 - Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt prevăzute în 

anexa  nr.1. 
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Art. 4 - Tematica obligatorie pentru pregătirea Serviciului Voluntar  pentru Situaţii de 

Urgenţă  este prevăzută  în anexa nr. 2, iar pregătirea  se execută trimestrial. 
  
Art. 5 - (1) Fluxul informaţional în cazul unor situaţii de urgenţă sau evenimente 

deosebite care pot degenera în dezastre se realizează în sistemul: Comitetului Operativ Local al 
comunei Muntenii de Sus – Grupa Operativa judeţeana Vaslui şi invers. 
 

(2) Informaţiile referitoare la avertizările hidrometeorologice periculoase precum şi a 
evoluţiei inundaţiilor (viiturilor), se transmit de către Sistemul de Gospodărire a Apelor  Vaslui, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Inalt” al judeţului Vaslui şi celorlalte servicii 
publice desconcentrate şi descentralizate, care au responsabilităţi în  domeniu, precum şi 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din zonele probabile de acţiune ale factorilor 
meteorologici. 

 
(3) Managementul acţiunilor de intervenţie pe linie de dezastre se asigură de către 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  Muntenii de Sus. 
 
(4) Acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor se 

desfăşoară de către Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă, pe baza Deciziei de intervenţie 
elaborată de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Muntenii de 
Sus. 

 
Art. 6.-  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 
Art. 7. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Vaslui, viceprimarului 
comunei  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei si Consiliului Local 
Muntenii de Sus, judetul Vaslui. 

       Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 
 
 

 
ERV/ERV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          PRIMAR,                              Avizează pentru legalitate:     
       Vasile  Anton                                           SECRETAR cu exercitare temporara                                                     
                                                               Monica Burghelea               
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ANEXA nr. 1 
la Dispoziţia nr. 9 din  10  ianuarie 2014 

 
OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SUNT 

URMĂTOARELE : 
 

1. pregătirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a  Serviciului Voluntar  pentru 
Situaţii de Urgenţă în conformitate cu destinaţia, locul, rolul şi misiunile acestora, pentru a duce 
acţiuni de intervenţie dinamice şi cu pierderi minime în situaţii complexe, des schimbătoare, 
folosind forme şi procedee diverse, în orice condiţii de anotimp şi starea vremii, al existenţei 
factorilor de risc nuclear, biologic şi chimic acordând toată atenţia protecţiei nucleare, biologice 
şi chimice a personalului, tehnicii, mediului ambiant şi reducerii poluării; 

2. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Muntenii de Sus, în conformitate 
cu prevederile actelor normative în vigoare, va lua măsuri ferme pentru pregătirea temeinică a 
şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi a şefului formaţiei de intervenţie, precum 
şi pentru asigurarea şedinţelor de pregătire cu baza materială necesară; 

3. preşedintele şi membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  
Muntenii de Sus, şeful şi personalul Comitetului Operativ Local din comuna Muntenii de Sus, 
personalul celulelor de urgenţă de la instituţiile publice  din comuna Muntenii de Sus, vor 
executa pregătirea anuala în judeţ, cât şi pe timpul antrenamentelor, aplicaţiilor şi exerciţiilor 
tactice de protecţie civilă; 

4.  Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  Muntenii de Sus îşi va 
perfecţiona pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor 
privind realizarea capacităţii de protecţie civilă, pregătirea şi managementul acţiunilor de 
intervenţie în situaţii de urgenţă; 

5. şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă îşi va dezvolta cunoştinţele de 
specialitate şi deprinderile metodice pentru a fi în măsură să organizeze şi să desfăşoare cu 
competenţă, pregătirea personalului formaţiunilor de intervenţie, folosirea cu eficienţă a bazei 
materiale în cadrul procesului de pregătire, cât şi pentru conducerea acţiunilor pe timpul 
intervenţiei; 

6. personalul voluntar încadrat în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, indiferent 
de specialitate, îşi va însuşi cunoştinţele prevăzute în programul de pregătire privind regulile de 
comportare în situaţii de urgenţă, noţiuni de prim-ajutor şi ajutor sanitar, metodele şi procedeele 
de intervenţie, de limitare şi înlăturare a urmărilor dezastrelor; 

7. pe timpul pregătirii se vor simula situaţii complexe cu un volum mare de pierderi şi 
distrugeri, care să solicite întregului personal eforturi prelungite în ducerea acţiunilor de 
intervenţie în vederea creşterii rezistenţei fizice, dezvoltării curajului şi iniţiativei în folosirea 
tehnicii şi materialelor din dotare şi a celor existente pe plan local; 

8. pregătirea salariaţilor şi a populaţiei va fi orientată spre cunoaşterea actelor   normative 
referitoare la obligaţiile ce le revin pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi a cunoaşterii 
semnalelor de alarmare; 

9. salariaţii şi populaţia vor executa pregătirea prin articole în presa locală, precum şi cu 
ocazia unor adunări ale cetăţenilor unde se vor executa şi activităţi de pregătire; 

10. aprecierea pregătirii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  se va face cu ocazia controalelor şi la sfârşitul 
fiecărui an de pregătire, pe baza calificativelor obţinute la pregătirea comună, pregătirea de 
protecţie civilă, realizarea bazei materiale şi desfăşurarea unor exerciţii tactice de protecţie 
civilă ; 

11. evaluarea  îndepliniri Planului pregătirii pe linia situaţiilor de urgenţă se va executa 
anual şi va trebui să contribuie la perfecţionarea procedeelor şi metodelor de instruire, la 
creşterea răspunderii  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a formaţiunilor de 
intervenţie specializate, pentru îndeplinirea atribuţiunilor  şi misiunilor. 
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ANEXA nr. 2  
la Dispoziţia nr. 9 din 10  ianuarie 2014 

 
 

TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU PREGĂTIREA SERVICIULUI VOLUNTAR  
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 
 

1. TRIMESTRUL I: Organizarea, misiunile şi compunerea serviciului de urgenţă. Acte 
normative care reglementează constituirea, încadrarea, dotarea serviciului si activitatea 
de prevenire a situaţiilor de urgenţă. Organizarea pentru intervenţie pe tipuri de riscuri. 

 
2. TRIMESTRUL II: Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităților de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 160/23.02.2007 – formele, 
scopurile şi principiile activitătii de prevenire, planificarea şi organizarea activitătii, 
desfăşurarea şi finalizarea activităţii. 

 
3. TRIMESTRUL III: Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de 

incendiu. Starea de pericol şi pericolul de incendiu. Cauze de incendiu de natură 
electrostatică, mecanică, generate de flacără deschisă, scântei. Modul de organizare şi 
de intervenţie în caz de incendiu la miristi, păduri, mijloace folosite pentru limitarea şi 
înlăturarea acestora. 

 
4. TRIMESTRUL IV: Reguli de prim-ajutor în caz de arsuri, electrocutări, înec, hemoragii. 

Aşezarea corectă a unui rănit pe targă şi fixarea lui cu ajutorul chingilor. Modul de actiune a 
grupei de deblocare-salvare, evacuare şi sanitare organizate la nivelul serviciilor de urgenţă. 
 

 
 


