
APROB
DIRECTOR GENERAL

                                                                                              ING. DABIJA AURELIAN
   

                                                                  
PLANUL ANUAL

PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI SALARIAT ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2012

NR. 
CRT.

LUNA TEMA TIMP OBSERVAŢII

1. IANUARIE Dispoziţii generale privind Legea 
307 din 12 iulie 2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor
Dispozitii generale , Legea nr. 481 
din 8 noiembrie 2004 (*actualizata*)
privind protectia civila

1 h

1 h

2. FEBRUARIE Obligaţii privind apărarea 
împotriva incendiilor Legea 307 din 12 
iulie 2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor
Drepturile si obligatiile cetatenilor
Legea 481/2004

1 h

1 h

3. MARTIE Obligaţiile salariaţilor Legea 307 din 
12 iulie 2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor
Obligaţiile salariaţilor Legea nr. 
481 din 8 noiembrie 2004 
(*actualizata*)
privind protectia civila
Exerciţiu practic cu stingătoarele 
din dotare

50 min

50 min

  20 min

4. APRILIE Organizarea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor la locul de 
muncă ORDIN   Nr. 163 din 28 februarie 
2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor
Protectia populatiei si a bunurilor 
materiale Instiintarea, avertizarea si 
alarmarea ,  Legea 481/2004

1 h

     1 h



5. MAI Evacuarea utilizatorilor şi 
securitatea forţelor de intervenţie 
ORDIN   Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor
Protectia populatiei si a bunurilor 
materiale. Adapostirea , Legea 
481/2004

1 h

1 h

6. IUNIE Măsuri generale de prevenire a 
incendiilor la exploatarea căilor 
de evacuare ORDIN   Nr. 163 din 28 
februarie 2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor
Protectia populatiei si a bunurilor 
materiale
Protectia nucleara, radiologica, 
chimica si biologica, , Legea 481/2004

1 h

1 h

7. IULIE Limitarea izbucnirii, propagării şi 
dezvoltării incendiului şi a 
efluenţilor incendiului în 
interiorul şi în afara incintei 
focarului de incendiu ORDIN   Nr. 163 
din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor
Protectia populatiei si a bunurilor 
materiale
Limitarea si inlaturarea urmarilor 
situatiilor de protectie civila , 
Legea 481/2004

 
1 h

1 h



8. AUGUST Măsuri generale de prevenire a 
incendiilor la executarea 
lucrărilor cu foc deschis ORDIN   Nr. 
163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor
Reguli de pregătire antiseismică, 
protecţie, comportare şi acţiune a 
populaţiei în caz de cutremur 
şi/sau alunecări de teren
Ordin nr. 1160 din 30/01/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 
specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de 
teren

 1 h

1 h

9. SEPTEMBRIE Reglementerea fumatului ORDIN 
Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor
NORME privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de 
înştiinţare, avertizare, 
prealarmare şi alarmare în situaţii 
de protecţie civilă ORDIN   Nr. 1259 din 
10 aprilie 2006

1 h

1 h

10. OCTOMBRIE Răspunderea juridică -Legea 
307/2006
Contraventii si sanctiuni
Legea 481/2004 

1 h

1 h

11. NOIEMBRIE Obligaţiile salariaţilor Legea 307 din 
12 iulie 2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor
Exercţiu de evacuare în caz de 
cutremur urmat de incendiu

1 h

1 h

12. DECEMBRIE Testarea cunoştinţelor salariaţilor
Analiza activităţii de instruire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă

1 h
1 h

INTOCMIT
CADRU TEHNIC PSI
MAXIM ALEXANDRU


