COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

ANALIZA
ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ,
PE LINIA PREGĂTIRII ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI A TERITORIULUI PENTRU
APĂRARE, PE LINIA ASIGURĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN CAZ DE
MOBILIZARE, A ACTUALIZĂRII MONOGRAFIEI ECONOMICO MILITARE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI, PE LINIA RECHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRI
DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC, PE LINIA PREGĂTIRII TERITORIULUI
PENTRU APĂRARE ȘI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, DESFĂŞURATE
LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACĂU ÎN PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018, DE
CĂTRE PERSONALUL DIN STRUCTURILE ORGANIZATE, PRIN PERSONALUL
COMPARTIMENTULUI DE PROTECŢIE CIVILĂ.
A . Pe linia pregătirii de protecţie civilă, situaţiilor de urgenţă şi apărare
împotriva incendiilor
1. La baza îndeplinirii activităţilor, ca suport legal, au fost:
- Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă, republicată în 2008;
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.446/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public,
completată şi modificată cu Legea nr. 410/2004;
- Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
- Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi pretările de servicii în interes public;
- Hotărârea Guvernului nr. 414/2004 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a
sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare la
mobilizare şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare;
- Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie
a informaţiilor clasificate în România;
- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
- Ordinul nr. 109/196//5/25/16930/63/540 din 2003 pentru aprobarea Normelor privind
elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire
către populaţie a principalelor produse alimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de
mobilizare şi război;
- Ordinul nr. 2061/329/191 din 2004 privind aprobarea modelului, caracteristicilor,
condiţiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populaţie a principalelor
produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare şi război;
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- Ordinul nr. 1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea
acţiunilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi întocmirea
bugetului de stat pentru război;
- Ordinul Ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru
aprobarea NORMELOR privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de
urgență;
- Ordinul pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile nr.
81/11.04.2011;
- Hotărârea Guvernului nr. 1174 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea
și actualizarea monografiei economico-militare a județului;
- Legea învăţământului nr.1/2011, actualizată;
- Hotărârea nr. 557 din 03 august 2016 privin managementul tipurilor de risc;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005, privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005;
- Ordinul nr. 96 din 12 iunie 2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/18.06.2013, pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor , elevilor şi
studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior ( nr. 62170/16.07.2013M.A.I. / 9647/08.07.2013-M.E.N.);
- Prevederile Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă nr. 1502/IG/2018 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a
reprezentanților instituției prefectului și a personalului cu funcții de conducere și
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administrația publică locală, servicii
descentralizate și deconcentrate în anul 2018;
- Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 45 din 20.02.2018, pentru aprobarea „Planul
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în judeţul Bacău pentru anul 2018”;
- Avizul nr. 704154 din 15.03.2018 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Maior
Constantin Ene”al judeţului Bacău, privind avizarea „Planului de Pregătire în
Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2018, în municipiul Bacău”;
- Dispoziţia Primarului municipiului Bacău nr.1016 din 26.03.2018 privind aprobarea
„Planului de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2018, în municipiul
Bacău”.
2. Obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora
2.1 Obiective Generale:
- creşterea rolului şi competenţei Sistemului de management local pentru situaţii de
urgenţă în gestionarea riscurilor existente în zona de competenţă;
- perfecţionarea şi specializarea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
centrului operativ cu activitate temporară, personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
situaţiilor de urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea
urmărilor situaţiilor de urgenţă, precum şi la misiuni umanitare;
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- 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;
- 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 cu implicaţii în
coordonarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
- 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,
apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea competentă şi
profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legii de către factorii
responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora,
angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţilor şi factorilor responsabili la
realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la îmbunătăţirea nivelului de
protecţie a vieţii şi proprietăţii;
- crearea, la nivelul cetăţeanului şi a comunităţii, a unei culturi a prevenirii, prin
cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice şi a măsurilor de prevenire a acestora,
precum şi a comportamentului adoptat în cazul producerii lor.
2.2 Obiective specifice:
- însuşirea actelor normative care stau la baza managementului situaţiilor de urgenţă;
- aplicarea în practică a legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate;
- organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire a situaţiilor de
urgenţă;
- îmbunătăţirea continuă a înzestrării prin derularea programelor de achiziţionare a
tehnicii, aparaturii şi materialelor specifice;
- angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare,
îmbunătăţirea continuă a înzestrării;
- inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială şi analizarea lor în
vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative ale acestora;
- pregătirea în vederea cunoaşterii modului de comportare la dezastrele specifice, în
scopul reduceri pierderilor de vieţi omeneşti şi de salvare a bunurilor materiale;
- achiziţionarea de către Municipiul Bacău a unui sistem de alarmare modern în aşa fel
încât să nu mai existe zone neacoperite(este în curs de implementare);
- organizarea cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa” la
nivelul instituţiilor de învăţământ gimnazial şi liceal de către conducerea instituțiilor de
învățământ în colaborare cu membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
- informarea oportună a populaţiei despre riscurile locale existente şi modul de
comportare în aceste situaţii;
- dezvoltarea voluntariatului în situaţii de urgenţă în vederea sprijinirii celor aflaţi în
suferinţă pe timpul situaţiilor de urgenţă.
- întocmirea documentelor de organizare şi pregătire în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Procesul de instruire, teoretic cât și practic, s-a desfăşurat în condiţii bune, punându-se accent
pe formarea deprinderilor practice in vederea ducerii la îndeplinire a acţiunilor de intervenţie.
Compartimentul a acordat o atenţie deosebită ridicării capacităţii de conducere, de
perfecţionare a deprinderilor în folosirea aparaturii, a tehnicii şi materialelor din dotare
precum şi de cunoaştere a formelor şi procedeelor de limitare şi înlăturare a dezastrelor.
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La nivelul Compartimentului de Protecţie Civilă Municipal Bacău, instituţiilor publice şi
operatorilor economici organizaţi pe linie de protecţie civilă s-au întocmit şi actualizat:
Documentele de organizare;
Documentele de conducere;
Documentele de planificare;
Documentele de pregatire;
Aceste documente sunt întocmite în conformitate cu precizările Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă « Maior Constantin Ene » al Judeţului Bacău şi legislaţiei în vigoare şi
s-au dovedit viabile pe timpul desfăşurării intervenţiilor, în situaţiile operative şi pot asigura
conducerea acţiunilor de răspuns în situaţiile de risc pe teritoriul municipiului.
De asemenea sistemul de raportare-informare prevăzut în documentele de conducere
asigură o coordonare eficientă şi monitorizarea oportună a situaţiilor de urgenţă civilă.
Pregătirea pentru protecţia civilă şi apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului
Bacău, a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ, Celulelor de
Urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării
împotriva incendiilor, serviciilor pentru situaţii de urgenţă, formaţiunilor de intervenţie s-a
organizat şi desfăşurat în această perioadă în conformitate cu:
- Prevederile Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă nr. 1502/IG/2018 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a
reprezentanților instituției prefectului și a personalului cu funcții de conducere și
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administrația publică locală, servicii
descentralizate și deconcentrate în anul 2018;
- Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 45 din 20.02.2018, pentru aprobarea „Planul
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în judeţul Bacău pentru anul 2018”;
- Avizul nr. 704154 din 15.03.2018 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Maior
Constantin Ene”al judeţului Bacău, privind avizarea „Planului de Pregătire în
Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2018, în Municipiul Bacău”;
- Dispoziţia Primarului Municipiului Bacău nr. 1016 din 26.03.2018 privind aprobarea
„Planului de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2018, în Municipiul
Bacău”.
2. Organizarea pregătirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă
Anul de pregătire a început la 01.01.2018 şi s-a încheiat la 31.12.2018, fiind precedat de
activităţi pentru începerea acestuia.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a realizat pe niveluri de competenţă,
structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
a. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală ;
b. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a personalului
centrului operativ cu activitate temporară şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de
protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul securităţii la incendiu, a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile securităţii la incendiu şi protecţiei
civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă;
c. Pregătirea salariaţilor;
d. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ (cadre didactice, preşcolari, elevi şi
studenţi);
e. Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă.
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a. Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală cu
atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă s-a executat prin cursuri
organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău.
b. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a personalului
centrului operativ cu activitate temporară şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de
protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul securităţii la incendiu, a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile securităţii la incendiu şi protecţiei
civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă s-a realizat prin cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare
a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi prin convocări,
instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de
comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi de structurile profesioniste din structura
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Bacău cât şi la nivelul operatorilor
economicişi instituţiile publice.
Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ
cu activitate temporară şi celulelor de urgenţă s-a desfăşurat în perioada 1 februarie - 30
noiembrie, a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în perioada 1
ianuarie - 31 decembrie, iar a elevilor şi studenţilor s-a executat pe durata anului de
învăţământ.
c. Pregătirea salariaţilor din cadrul instituţiilor publice şi operatorilor economici s-a
realizat prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de
alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în
funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de
instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire
sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, modificat
şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005.
d. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ a cuprins:
a) instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze
pregătirea în domeniu – s-a realizat centralizat, prin activităţi organizate de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al Judeţului Bacău;
b) pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor – s-a organizat şi s-a desfăşurat conform
prevederilor Protocolului nr. 62170/9647/2013 încheiat între Ministerul Afacerilor Interne
şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor s-a desfăşurat 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.
Studenţii şi cursanţii colegiilor s-au instruit în cadrul disciplinelor de învăţământ cu
respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin
activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă generate de principalele tipuri de risc.
Elevii şi studenţii s-au instruit şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice
organizate şi conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al
Judeţului Bacău.
e. Populaţia neîncadrată în muncă s-a instruit prin participarea la exerciţiul de alarmare
publică în caz de cutremur organizat de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă,
5

Centrul Operativ cu Activitate Temporară, Compartimentul de Protecţie Civilă, prin
exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
precum şi prin intermediul mass-media.
La stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii, lunile ianuarie şi decembrie au fost
prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare şi evaluare, respectiv pentru
organizarea următorului an de pregătire.
Pregătirea inspectorilor şi a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei
civile de la municipiu, instituţii publice şi operatori economici cuprinşi în CATALOGUL
LOCAL PRIVIND CLASIFICAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE,
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE
VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE din responsabilitatea desfăşurării pregătirii la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, sa executat TRIMESTRIAL în ultima zi de miercuri ale ultimei luni din trimestru, în
locaţiile stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior CONSTANTIN ENE”
al Judeţului Bacău şi prin cursuri la Centrul Naţional de Pregătire pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă.
Pregătirea inspectorilor şi a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
protecţiei civile de la instituţii publice şi operatori economici cuprinşi în CATALOGUL
LOCAL PRIVIND CLASIFICAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE,
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE
VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE, din responsabilitatea desfăşurării pregătirii la
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, s-a executatTRIMESTRIAL în prima zi de
miercuri ale ultimei luni din trimestru, la sala de pregătire din str. N.Bălcescu nr.12, subsol
Cinema Central.
4. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Pentru anul 2018, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă(de fapt sunt executate numai
de personalul compartimentului), instituţiile publice şi operatorii economici clasificaţi din
punct de vedere al riscurilor identificate, au întocmit următoarele documente de planificare şi
evidenţă:
- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 – s-a înaintat la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al Judeţului Bacău în 15 zile
calendaristice de la emiterea Ordinului Prefectului, în vederea avizării de către inspectorul şef
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al Judeţului Bacău şi s-a aprobat
prin dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul) sau decizia
preşedintelui celulei de urgenţă (directorul, managerul instituţiei publice, societăţii
comerciale);
 Graficul cu principalele activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018;
 Planul executării controalelor de prevenire, conform O.M.A.I. nr. 160 din 23 februarie
2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si
finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare
si private pentru situaţii de urgenţă;
 Programul de pregătire profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii a
SVSU/SPSU;
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute s-a ţinut la nivelul fiecărei entităţi unde sa organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară.
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Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care
îl coordonăm s-a înaintat numeric, semestrial, pe categorii de personal şi domenii de
competenţă, astfel:
– la compartimentul de protecţie civilă din cadrul primăriei municipiului în primele 3
zile ale lunilor iunie şi noiembrie de către inspectorul de protecţie civilă de la instituţii şi
operatori economici;
– la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. C-tin Ene” al Judeţului Bacău în
primele 10 zile ale lunilor iunie şi noiembrie.
Evaluarea programelor de pregătire s-a realizat permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care
organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în
domeniul situaţiilor de urgenţă s-a analizat de către fiecare eşalon în parte, sub formă de
bilanţ, în şedinţele comitetului şi celulelor pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii a cuprins:
baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;
organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;
calificativele obţinute şi în ce măsură s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale ale personalului;
f) organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaţii din
domeniul reglementat de I.G.S.U.;
g) gradul de asigurare al bazei materiale şi documentare;
h) neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
i) concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
a)
b)
c)
d)
e)

5. Organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor, exerciţiilor, aplicaţiilor, şi
concursurilor şcolare:
- În conformitate cu „Planul cu principalele activităţi în domeniul situaţiilor de
urgenţă” în anul 2018 la nivelul municipiului Bacău s-au executat 2 antrenamente de
înştiinţare-avertizare-alarmare, semestrial, cu membrii C.L.S.U şi C.O. S-au desfăşurat
în data de 18.01.2018 şi 19.07.2018;
- antrenamente lunare cu reţeaua Radio 22 a ISUJ Bacău prin aparatul radio Zefir cu
frecvenţele special atribuite;
- În luna aprilie 2018 au fost planificate concursuri de protecţie civilă cu tematică de prevenire
şi intervenţie la dezastre ,,CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, Etapa pe municipiul Bacău cu
instituţiile şcolare, clasele V-VIII şi IX-XI. Au fost realizate în data de 19.04.2018, cu clasele
V-VIII, respectiv cu clasele IX-XI în data de 20.04.2018.
Căştigătorii la clasele V-VIII au fost echipajele cu elevi de la Şcoala Gimnazială ,,Ion
Creangă”, iar la clasele IX-XI câştigătorii au fost echipajele cu elevi de la Colegiul Național
,,Vasile Alecsandri”. S-a continuat cu:
- pregătirea echipajelor de elevi ocupante ale locului I la concursul şcolar cu tematică de
protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” faza pe Municipiul Bacău, la faza judeţeană;
- participarea personalului compartimentului de protecţie civilă la faza judeţeană a
concursului şcolar cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” pentru asigurarea
tehnică a desfăşurării concursului.
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Activitatea membrilor C.L.S.U. si a Centrului Operativ în cadrul desfăşurării antrenamentelor
si intervențiilor reale a fost notată ca foarte bună, fapt ce arată că sunt pregătiţi să răspundă
profesional în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Intervenții reale în municipiul Bacău au fost în mai multe perioade. În urma ploilor
torențiale căzute, s-au revărsat pâraie, s-au creeat inundații, fapt ce a dus la căderi de
arbori, adăposturi inundate, bucăți rupte din acoperișuri, străzi inundate, avarii la rețelele
de apă, canal, electrice, telefonie, gaz. Deasemeni pe timpul iernii au fost intervenții la
dezepezirea străzilor atât prin acțiune manuală cât și mecanizată, împrăștierea cu
antiderapant, curățarea acoperișurilor de zăpadă de pe case. Au fost intervenții și în cazul
alunecărilor de teren. Probleme majore au fost și la alimentarea cu apă potabilă a
municipiului Bacău din cauza distrugerii pe o lungime consistentă a magistralei de
alimentare cu apă a municipiului Bacău. Au fost probleme și cu intoxicații ale păsărilor de
curte, din Zona str. Arcadie Șeptilici, a populației cu virusul West Nile, în urmă cărora, sau luat măsuri corespunzătoare. Probleme mari au fost și pe linie de stingere a incendiilor,
la depozitul municipiului, de colectare a deșeurilor, cât și la case sau operatori economici.
Demersurile necesare au fost făcute și în zona ANL Gherăiești pentru protecția populației
din zonă, în cazul detectării sau emanațiilor de gaz metan.
De menționat Planul de măsuri, emis de C.J.S.U Bacău și aprobat de prefect în legătură cu
Ansamblul de locuințe Gherăiești, pentru eliminarea sursei de risc create de emanația de
gaze naturale și investițiile ce trebuiesc realizate pentru eliminarea riscului.
Alte activităţi ce s-au desfăşurat în această perioadă:
- întocmirea şi înaintarea de situaţii solicitate prin adrese de către I.S.U.J. Bacău;
- pregătirea în vederea controlului efectuat de către I.S.U.J.Bacău;
- întocmirea fişelor de evaluare pe anul 2018 pentru personalul contractual şi funcţionarii
publici din cadrul compartimentului protecţie civilă;
- actualizarea fişelor posturilor pentru personalul compartimentului şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare a compartimentului;
- participarea la activităţile prilejuite cu ocazia Zilei Protecţiei Civile – 28 februarie;
Pentru populaţia municipiului Bacău neîncadrată în muncă cât şi pentru operatorii
economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie civilă pregătirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă s-a efectuat şi cu ajutorul mass-mediei locale, prin articole în presa
locală şi prin distribuirea de materiale specifice(pliante, afişe, flyer,stiker, reguli şi măsuri de
prevenire,etc.) astfel :
- s-a distribuit către populaţie, prin intermediul personalului Compartimentului, pliante
cu denumirea ,,Modul de comportare al cetățenilor în cazul producerii unui
CUTREMUR”, și pliante cu denumirea ,,Modul de comportare al cetățenilor în cazul
producerii unui CUTREMUR” către toți elevii din școlile din municipiul Bacău.
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie
civilă şi populaţie „Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece”,
deasemenea la obiectivele Municipiului şi celor subordonate Consiliului Local Bacău;
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie
civilă şi populaţie „Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul exploatării
instalaţiilor de încălzire” specifice sezonului rece, deasemenea la obiectivele Municipiului
şi celor subordonate Consiliului Local Bacău;
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie
civilă şi populaţie „Măsuri specifice de prevenire a incendiilor specifice sezonului de
primăvară;
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- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie
civilă, lăcaşelor de cult, hoteluri, zonele de agrement, unităţile de învăţământ şi populaţie
„Reguli de apărare împotriva incendiilor, premergătoare şi pe perioada desfăşurării
manifestărilor religioase cu public numeros”, „Reguli de prevenire a incendiilor la
arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale”;
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie
civilă şi populaţie „Măsuri de prevenire a producerii incendiilor la gospodării cetăţeneşti,
vegetaţie uscată şi culturi agricole”,
- s-au distribuit către operatorii economici, instituţii publice, organizaţi pe linie de protecţie
civilă şi populaţie „Măsuri de protecţie antiseismică”.
În anul 2018 pe linia activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă au mai fost efectuate şi
alte activităţi:
- s-a verificat activitatea operatorilor economici sursă de risc;
- 3(trei) verificări a mijloacelor de înştiinţare-alarmare din administrarea Consiliului Local
Bacău şi operatorilor economici care deţin asemenea mijloace de către personalul contractual;
- o întreţinere a mijloacelor de înştiinţare-alarmare din administrarea Consiliului Local Bacău
şi operatorilor economici care deţin asemenea mijloace;
MENȚIONEZ CĂ ÎN PRIMA MIERCURI DIN LUNĂ PE TOT PARCURSUL
ANULUI 2018, S–A VERIFICAT ÎNTREG SISTEMUL DE ÎNȘTIINȚARE
ALARMARE DE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACĂU, SISTEM CE ESTE ÎN
SUBORDINEA C.L.SU BACĂU(Unde au fost creeate diferite situații tactice), prin
diferite tipuri de SEMNALE DE ALARMARE, spre știință, către populația
municipiului Bacău. Sistemul a funcționat 100%. El este controlat, verificat și întreținut
de către personalul Compartimentului de Protecție Civilă;
- o verificare la adăposturile de protecţie civilă din administrarea Consiliului Local Bacău;
- întocmirea şi actualizarea proceselor verbale de custodie a adăposturilor de protecţie civilă
din administrarea Consiliului Local Bacău cu asociaţiile de proprietari;
- efectuarea de lucrări de întreţinere la adăposturile de protecţie civilă din administrarea
Consiliului Local Bacău, partea de construcţii şi instalaţiile de ventilaţie.
Aceste activităţi au avut drept scop creşterea competenţei în conducerea, planificarea şi
executarea intervenţiei, modul de întocmire a documentelor, asigurarea funcţionării
mijloacelor de înştiinţare-alarmare şi a punctelor de comandă, adăposturilor de protecţie civilă
şi executarea întreţinerilor periodice ale acestora.
6. Calificativele obţinute şi în ce măsură s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale
Activitatea membrilor Centrului Operativ în cadrul desfăşurării antrenamentului a fost
notată ca foarte bună, fapt ce arată că membrii C.O. sunt pregătiţi să răspundă profesional în
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Activitatea inspectorilor de protecţie civilă din responsabilitatea pregătirii la CLSU în
cadrul instructajelor de pregătire a fost notată ca bună ceea ce arată că îşi cunosc competenţele
profesionale.
7. Organizarea şi nivelul de înzestrare al serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă:
– Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă nu este constituit.
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8. Gradul de asigurare al bazei materiale
Resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru asigurarea unei intervenţii
eficiente şi oportune au fost asigurate din bugetul local.
Situaţia necesarului cu resursele umane, materiale şi financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 este arătată în Planul cu asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018, pentru fiecare
funcţie de sprijin prevăzută în HG 2288/2004, transmisă la începutul anului. Menționez că
am prevăzut în proiectul de buget, resurse financiare conform fiecărei funcţii de sprijin
prevăzută în HG 2288/2004, dar nu s-au alocat în conformitatea cerințelor.
În functie de necesitati şi situaţii neprevăzute s-au făcut rectificări de buget.
B. Sistemul de înştiinţare – alarmare
Permite primirea şi transmiterea mesajelor de înştiinţare-alarmare, avertizarea populaţiei în
situaţia unor atacuri aeriene sau producerii unor dezastre, precum şi schimbul de informaţii
necesar cunoaşterii realităţii pe teritoriul localităţii în vederea luării deciziilor pentru
conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie.
Aşadar în cadrul compartimentului s -au executat următoarele activităţi :
- verificarea zilnică a circuitelor telefonice ce asigură centralizarea sirenelor electrice în
Centrala de Alarmare şi consemnarea măsurătorilor în registrul special, defecţiunile fiind
raportate Divizei Operaţiuni Est Bacău din cadrul Telekom pentru remediere;
- urmărirea funcţionării sirenelor electronice amplasate în Municipiul Bacău pentru alarmarea
populaţiei proprietatea S.C. Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale „Bistriţa” Piatra Neamţ;
- actualizarea „Schemei cu organizarea avertizării şi alarmării populaţiei din municipiul
Bacău” în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1259/2006.
În conformitate cu Planul cu principalele activităţi al compartimentului în anul 2018, s-a
efectuat în luna aprilie, iunie și noiembrie verificarea sistemului de înştiinţare alarmare
proprietatea Consiliului Local Bacău şi a operatorilor economici de pe raza municipiului, iar
toate defecţiunile constatate au fost remediate în timp util de personalul specializat al
compartimentului împreună cu personalul Divizei Operaţiuni Est Bacău din cadrul Telekom
şi personalul din echipele de alarmare ale operatorilor economici şi a fost adus în stare de
operativitate
Sistemul de alarmare existent la această dată în municipiul Bacău este depăşit moral şi fizic
având o durată de funcţionare de peste 35 ani, costurile pentru întreţineri şi reparaţii sunt din
ce în ce mai mari de la un an la altul, iar sistemul poate deveni în orice moment neoperativ,
deoarece este dependent 100% de alimentarea cu energie electrică şi cu circuit telefonic
pentru acţionare de la distanţă.
Sistemul de alarmare asigură acoperirea în procent de 100% a gradului de audibilitate
a localităţii.
Centralizarea mijloacelor de alarmare care îndeplinesc condiţii tehnice pentru acest lucru este
realizată în proporţie de 98%.
S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale « Bistriţa » Piatra Neamţ, în urma
studiului de avertizare-alarmare a localităţilor în aval de acumularea « Izvorul Muntelui » în
cazul ruperii barajului, a dispus instalarea în municipiul Bacău a unui număr de 12 locaţii de
sirene electronice de diferite puteri, 8 din aceste locaţii sunt pe domeniul public.
Pentru anul 2018 am prevăzut suma de 3.500.000 lei pentru Realizarea Proiectului
Tehnic privind ,,Alarmarea Populaţiei Municipiului Bacău, Amplasarea de Sirene
Electronice”, lucrare nerealizată din lipsă de finanțare.
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Este necesară modernizarea sistemului de alarmare al municipiului Bacău prin achiziţionarea
treptată a acestui sistem nou bazat pe sirene electronice, care nu sunt dependente de energie
electrică, pot funcţiona independent prin alimentare proprie de la acumulatori până la
aproximativ 72 ore şi nu mai este necesar să fie închiriate circuite analogice, comanda poate fi
făcută prin radio, având totodată posibilitatea ca după transmiterea semnalului acustic funcţie
de situaţie să transmită şi mesaje vocale înregistrate sau în direct.
C. Protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale
Pentru pregătirea şi protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale s-au executat
următoarele activităţi :
- întocmirea de documentaţii, teme, măsuri referitoare la situaţii de urgenţă şi publicarea
acestora în presa locală, cât şi distribuirea de afişe, pliante specifice în domeniul situaţiilor
de urgenţă, către populaţie şi salariaţi ;
- întocmirea planificării verificărilor la adăposturile de protecţie civilă aflate în
administrarea Consiliului Local Bacău , verificarea adăposturilor şi întocmirea unui act de
constatare în urma verificărilor;
- întocmirea şi avizarea actului de constatare în urma verificării adăposturilor de protecţie
civilă din administrarea Consiliului Local Bacău;
- întocmirea planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale
la nivelul Municipiului Bacău pe perioada 2018-2021;
- actualizarea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice
provocate de cutremure” al Municipiului Bacău si aprobarea lui;
- actualizarea „Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice
provocate de cutremure” al Primăriei municipiului Bacău si aprobarea lui;
- actualizarea dispoziţiei privind componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi
a Centrului Operativ;
- primirea, monitorizarea avertizărilor hidrologice, atenţionărilor meteorologice şi luarea
tuturor măsurilor pentru necesare pentru prevenţie;
- organizarea taberei de sinistraţi din str.Calea Moldovei nr.96-98 prin participarea
personalului compartimentului la acţiuni de curăţenie şi întreţinere;
- organizarea şi funcţionarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a
apei potabile (7 puncte) pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra
populaţiei.
La nivelul municipiului, avem constituit prin dispoziţia primarului, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă. Conform legislaţiei în vigoare, sunt întocmite toate
documentaţiile necesare funcţionării acestuia prin atribuţiile Compartimentului de
Protecţie Civilă Municipal Bacău, care constituie Centrul Operativ pentru Situaţii de
Urgenţă cât şi Secretariatul tehnic al CLSU Bacău.
Vă informăm că, pe Calea Moldovei nr.96-98, compartimentul, are în administrare o Tabăra
de Sinistraţi, cu o capacitate de cazare temporară, a persoanelor afectate de eventualele
dezastre, ce pot apărea, pe teritoriul municipiului, de 22 locuri, cu posibilitatea extinderii cu
încă 18 locuri. În baza protocolului încheiat cu Filiala de Cruce Roşie Bacău s-au adus şi pus
în funcţiune în prima etapă 6 containere, de la Crucea Roşie Bacău şi, în etapa a doua s-au
adus 12 containere ce urmează a fi puse în funcţiune. Cu data de 01.11.2017 și până la data de
01.04.2018 în Tabăra de Sinistraţi (Centrul de cazare temporară), au fost cazate persoanele
fără adăpost, identificate pe teritoriul municipiului Bacău, prin dispoziţia conducerii primăriei.
Numărul maxim de persoane care au fost cazate la un moment dat a fost de 39 persoane.
Acțiunea a reânceput cu data de 05.11.2018.
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D. Activitatea financiar-contabilă şi asigurare logistică
- S-a executat prin Direcţia Economică şi Direcţia Achiziţii din cadrul Municipiului Bacău.
Baza legală pentru finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă este Legea protecţiei civile
nr.481/2004, art.69.
Compartimentul a întocmit proiectul de buget pentru anul 2018, după care, a fost
înaintat pentru aprobare. După studiere şi aprobarea în şedinţa Consiliului Local Bacău
în anul 2018, din propunerile făcute de 3.782.000 lei, la cheltuieli de capital, s-a aprobat
32.000 lei, din care, s-au cheltuit 34.093 lei. La cheltuieli curente s-au propus 2.485.700
lei, s-au aprobat 478.200 lei, din care s-au cheltuit aproximativ 500.000 lei.
S-au întocmit referatele de necesitate, aprovizionarea şi achiziţionarea cu materiale,
aparatură şi tehnică s-a făcut prin Serviciul Achiziţii şi Biroul Administrativ din cadrul
Primăriei.
Dotarea compartimentului cu aparatură, materiale şi tehnică, faţă de normele de înzestrare
este satisfăcătoare şi se impune ca în 2019 să fie făcută o dotare mai bună pentru a putea face
faţă noilor cerinţe impuse.
E. Activităţi specifice pe linie de apărare împotriva dezastrelor
Pe teritoriul municipiului Bacău sunt identificate zone cu un grad ridicat expuse la:
- inundaţii care ar putea fi datorate revărsării pâraielor ce tranzitează municipiul şi a râului
Bistriţa;
- inundaţii datorate evacuării controlate a apei din acumulările Bacău I şi II şi Lac Agrement;
- accidente chimice datorate unor avarii, defecţiuni sau atacuri teroriste la operatorii
economici deţinători de substanţe toxice industriale şi explozive şi aici putem enumera
următorii operatori economici, S.C.Agricola Internaţional – S.C.Dry Salami (amoniac),
Abator (amoniac) şi S.C.Petrom – Sucursala Bacău (carburanţi, lubrifianţi);
- accidente chimice, biologice şi nucleare prin accidente pe căile de comunicaţii, rutiere,
feroviare, aeriene şi aici trebuie precizat, căile rutiere şi căile ferate trec chiar prin mijlocul
municipiului, iar în cazul unui accident ar fi contaminate un număr mare de persoane,
aeroportul, este obiectivul la care se pot produce accidente pe calea aerului, ţinînd cont că pe
acelaşi aeroport are şi Ministerul Apărării Naţionale activitate şi au existat situaţii în care s-au
produs accidente aviatice cu avioane utilitare pe teritoriul municipiului;
- atacuri teroriste cu substanţe chimice, biologice şi nucleare;
- mişcări seismice, având în vedere că municipiul Bacău se află în zona 7 de seismicitate pe
scara Richter, iar în urma expertizelor efectuate la anumite blocuri de locuinţe de pe raza
municipiului s-a constatat că avem locuinţe care vor fi afectate în cazul unui seism major,
locuinţe încadrate în clasa I de risc;
- risc de explozie generate de prezenţa unor emanaţii de gaze din sol la ansamblul de locuinţe
ANL Gherăieşti din municipiul Bacău, unde conform HOTĂRÂRII Nr.1/2016 a CJSU
Bacău, Municipiul Bacău, a avut de aplicat și de executat o serie de măsuri în zona de risc, din
care, numai o parte au fost finalizate, din lipsă de fonduri bănești.
ATENȚIE! PENTRU INVESTIȚIA DE LA ANL GHERĂIEȘTI PRIVIND
LUCRĂRILE DE DRENAJ, DIRECȚIA DE INVESTIȚII NU A LUAT ÎN SERIOS
SITUAȚIA DE RISC, ÎN CAZ DE URGENȚĂ, RISC CE ESTE ÎN ZONĂ,
DATORITĂ EMANAȚIILOR DE GAZE DIN SUBSOL, LA CARE TREBUIA SĂ
EFECTUEZE LUCRĂRILE DE INVESTIȚII PROPUSE.
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F. Activităţi specifice pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru
apărare, evidenţă militară şi mobilizare la locul de muncă.
S-au executat următoarele:
- Constituirea (reactualizarea) comisiei pentru probleme de apărare (CPA) conform
prevederilor art. 61 din HG 370/2004;
- Includerea în fişele posturilor a atribuţiilor membrilor CPA;
- Organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de pregătire a localităţii
pentru apărare, în caz de mobilizare sau război conform: Legea 477/2003; Legea
132/1997; Legea 410/2004; HG 1207/2007; HG 370/2004; HG 414/2004; HG
1380/2009; HG 638/2004; Ordinul 109/2003; HG 219/2005; Ordinul 175/2009;
- Stabilirea măsurilor tehnico - organizatorice pentru consiliul local în caz de
mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acestuia;
- Actualizarea Carnetului de Mobilizare a Municipiului Bacău;
- Elaborarea ,,Programului de Aprovizionare” a populaţiei cu produse de necesitate
imediată(produse alimentare raționalizate, produse nealimentare raționalizate);
- Actualizarea documentelor de mobilizare la locul de muncă (MLM);
- Elaborarea propunerilor consiliului local pentru actualizarea planului de
mobilizare şi transmiterea acestuia la STPS;
- Analiza anuală a stadiului pregătirii de mobilizare a localităţii. S-a făcut referiri la:
cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de către membrii comisiei, îndeplinirea
atribuţiilor de către membrii comisiei, întocmirea carnetului de mobilizare, a
planului de aprovizionare şi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă,
cunoaşterea potenţialului economic al localităţii, propuneri pentru activitatea
viitoare, informarea primarului cu deficienţele apărute şi propunerea măsurilor de
remediere, sau îmbunătăţire a activităţii;
- Sprijinirea STPS pentru întocmirea monografiei economico-militare a judeţului;
- Prezentarea actelor normative specifice, nou apărute, membrilor CPA, studierea şi
stabilirea modalităţilor de aplicare;
- Crearea unor baze de date necesare întocmirii documentelor de mobilizare, care să
cuprindă: agenţii economici producători, comercianţi, spaţii de depozitare, spaţii de
cazare şi prepararea hranei, bunurile rechiziţionabile aflate în proprietatea
persoanelor fizice, nr. de persoane ce se evacuează sau care vin în localitate, cine
asigură mijloacele necesare la evacuare; mijloace de intervenţie la calamităţi etc.
În anul 2018, Compartimentul de Protecţie Civilă care răspunde de problemele de
apărare la nivelul local a mai executat:
- a întocmit Planul cu principalele activităţii al Comisiei pentru Probleme de Apărare;
- a întocmit anexele cerute de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale (S.T.P.S.)
Bacău pe linia pregătirii economiei naţionale pentru probleme de apărare, ,,anexe,, foarte
greu de întocmit, la care este necesar aplicarea noii organigrame, unde trebuie incadrat
personal corespunzător, și nu numai, pentru toate problemele de apărare. ce trebuiesc
rezolvate în conformitate cu legile în vigoare.
G. Reorganizarea protecţiei civile şi a managementului urgenţelor civile
Anul 2018 a fost marcat de republicarea unor acte normative în domeniul situaţiilor de
urgenţă, ca de exemplu, Ordinul nr. 96, de constituire a Serviciilor Voluntare pentru Situații
de Urgență.
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H. Concluzii privind realizarea activităţilor
În urma celor arătate putem spune că activitatea pe linie de specialitate s-a desfăşurat în
bune condiţii iar pentru îmbunătăţirea activităţilor s-au respectat următoarele:
- Persoanele nominalizate cu responsabilităţi pe linia protecţiei civile şi P.S.I. de la
instituţiile publice şi operatorii economici cuprinşi în Catalogul local privind
clasificarea unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor
economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri
specifice, au obţinut un certificat de competenţă profesională, urmând cursurile de
formare profesională;
- Reorganizarea încadrării C.L.S.U. Bacău prin cuprinderea în structura acesteia a
tuturor persoanelor cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- nu s-a respectat:
- încadrarea cadrului tehnic PSI la Primăria Bacău;
PROPUNERI PENTRU ANUL 2019
Persoanele nominalizate cu responsabilităţi pe linia protecţiei civile şi P.S.I. de la
instituţiile publice şi operatorii economici cuprinşi în ,,Catalogul local privind clasificarea
unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct
de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice”, să obţină un
certificat de competenţă profesională, urmând cursuri de formare profesională;
1. Aprobarea unei noi organigrame(s-a întocmit), cu propunerea de creare a
unui ,,Serviciu de specialitate” la nivelul Municipiului Bacău.
2. Reorganizarea încadrării C.L.S.U. Bacău prin cuprinderea în structura
acestuia a persoanelor cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă în
funcție de schimbările survenite.
3. Aprobarea(s-a întocmit referat) și efectuarea unui curs de Cadru Tehnic P.S.I
de către toți directorii din organigrama instituției și emiterea unei dispoziții
de primar pentru aceștia(cu responsabilități).
Pentru ducerea la îndeplinire a acestora în conformitate cu legile în vigoare, și având
în vedere, actele normative care reglementează activitatea de protecţie civilă şi situaţii
de urgenţă după cum urmează:
DECRETUL nr. 224 din 11 mai 1990 pentru ratificarea protocoalelor adiţionale I şi II
la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949
Emitent : C.P.U.N.
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 14 mai 1990
LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecţia civilă
Emitent
: PARLAMENTUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004
LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta
Emitent : PARLAMENTUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005
LEGEA nr. 3 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere
dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la
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Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervenţiile de
asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
Emitent
: PARLAMENTUL
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 24 februarie 2004
HOTĂRÂREA nr. 1.489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 2.288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării
principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe
centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2005
HOTĂRÂREA nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor
Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 7 aprilie 2005
HOTĂRÂREA nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea
mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005
HOTĂRÂREA nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
protecţie civilă
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 iulie 2005
HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la
care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la
care se amenajează puncte de comandă
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 21 iunie 2005
HOTĂRÂREA nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional
prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile,
alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului
specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile
Emitent: GUVERNUL
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Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005
HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din
punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
Emitent:
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 iulie 2005
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de
asediu şi regimul stării de urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 1999
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea
formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 16 martie 2000
ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001, privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă
Emitent
: GUVERNUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004
ORDIN nr. 360 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă din 14 septembrie 2004
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă
Emitent
: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Publicate în : MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 19 octombrie 2004
ORDIN nr. 370 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea structurii-cadru a
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă
Emitent : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 20 octombrie 2004
ORDIN nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 638
din 12 mai 2005
MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
Nr. 420
din 11 mai 2005
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 30 mai 2005
ORDIN nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate
substanţe periculoase
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 31 mai 2005
ORDIN nr. 665 din 30 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 21 iunie 2005
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ORDIN nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru
colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 20 iunie 2005
ORDIN nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 24 iunie 2005
ORDIN nr. 708 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale
cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor
privind gestionarea riscului la cutremure
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 708 din 20
iunie 2005
MINISTERUL
TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR
ŞI
TURISMULUI Nr. 923 din 9 iunie 2005
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 1 iulie 2005
ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Emitent:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005
ORDIN nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005
ORDIN nr. 735 din 22 iulie 2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi
distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de
urgenţă
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005

-

-

ORDIN nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate
primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005;
ȘI ALTELE,
Și având în vedere realizarea și implementarea documentelor de: conducere,
organizare, planificare, pregătirea structurilor organizate, pregătirea
salariaților, pregătirea populației, documentelor operative, documentelor pentru
intervenție(pentru riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice), pentru
situații de urgență și protecție civilă ce derivă din aceste acte normative după
cum urmează:
I. DOCUMENTE DE CONDUCERE
Planul de Protecţie Civilă;
Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor;
Planul de evacuare (dispersare) a populaţiei, salariaţilor si unor categorii de bunuri
materiale în cazul situaţiilor de urgenta şi dezastrelor;
II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE
Documente de organizare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

17

II.1.Dispoziţia privind constituirea Comitetului Local și Centrului Operativ pentru Situaţii
de Urgenţă
II.2.Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Local Pentru
Situaţii de Urgenţă și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară;
II.3.Dispoziţia privind îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de inspector de specialitate în
domeniul protecţiei civile
II.4.Fişa postului de inspector de specialitate în domeniul protecţiei civile
II. 5. Dispoziţia privind constituirea comisiei de evaluare a pagubelor produse de dezastre.
III. .DOCUMENTE DE PLANIFICARE ANUALE
III.1 Planul anual cu activităţile în domeniul protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor,
situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;
IV. DOCUMENTE PRIVIND PREGĂTIREA STRUCTURILOR ORGANIZATE
IV. 1.Tematica pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă
IV. 2. Teme de pregătire
IV. 3..Programul activităţilor de pregătire desfăşurate
IV. 4. Tabel nominal cu personalul participant la activitatea de pregătire
V. DOCUMENTE PRIVIND PREGĂTIREA SALARIAŢILOR
- Fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul angajat
conform O.M.A.I. 712/2005 ;
- Tematica prezentată în cadrul activităţilor de pregătire a salariaţilor;
VI.
DOCUMENTE PRIVIND PREGĂTIREA POPULAŢIEI
- Programul activităţilor de pregătire a populaţiei ;
- Tematica prezentată în cadrul activităţilor de pregătire desfăşurate;
VII. DOCUMENTE OPERATIVE
- Planul alarmării comitetului local pentru situaţii de urgenţă pentru aducerea personalului
la sediu instituţiei(cu toate anexele);
- Organizarea permanenţei pe ture de serviciu;
VIII. DOCUMENTE PENTRU INTERVENŢIE (pe tipuri de riscuri identificate):
A. PENTRU RISCURI NATURALE
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de cutremur, alunecări şi prăbuşiri de teren ;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii datorate ruperii barajelor şi/sau
fenomenelor meteorologice periculoase ;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de incendiu/incendiu de pădure ;
B. PENTRU RISCURI TEHNOLOGICE
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic ;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear ;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de incendii de masă ;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de accidente grave pe căi de transport;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de eşec al utilităţilor publice ;
C. PENTRU RISCURI BIOLOGICE
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epidemii ;
- Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epizootii/zoonoze ;
IX.
SITUAŢII ŞI EVIDENŢE de PROTECŢIE CIVILĂ pentru:
1. Agenţii economici cu risc chimic din zona de competenţă;
2. Agenţi economici cu risc de explozie din zona de competenţă;
3. Evidenţa agenţilor economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente
majore în care sunt implicate substanţe periculoase din zona de competenţă;
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4. Evidenţa instituţiilor şi agenţilor economici deţinători de deşeuri periculoase pentru om
sau mediu din zona de competenţă;
5. Evidenţa construcţiilor hidrotehnice din zona de competenţă;
6. Situaţia colectivităţilor de animale în anul....
7. Evidenţa construcţiilor expertizate tehnic şi încadrate în clasele 1, 2 şi 3 de risc seismic
din zona de competenţă;
8. Situaţia surselor radioactive şi a materialelor nucleare de pe teritoriul judeţului din zona
de competenţă;
9. Situaţia fondului de adăpostire al populaţiei şi a salariaţilor la data de ............ din zona de
competenţă;
10. Evidenţa evenimentelor pe linie de dezastre din zona de competenţă;
11. Planul de asistenta la autospecialele şi utilajele de intervenţie.
12. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare.
13. Dosarul tehnic al adăpostului de protecţie civilă.
14. Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de
urgenta.
15. Graficul controalelor la obiectivele sursă de risc.
16. Carnetul cu constatările rezultate din controale.
17. Graficul controalelor la gospodăriile cetățenești
18. Carnet controale P.S.I. etc,
și ținând cont că:
Activitatea specifică a Compartimentului de Protecție Civilă din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău ce o desfășoară în domeniul protecției civile și
situațiilor de urgență a devenit tot mai complexă și totodată mai consistentă
din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Consider necesară suplimentarea și modificarea organigramei
compartimentului.
Motivez solicitarea prin următoarele:
- apariția și modificarea multor acte normative în procesul de
aliniere la legislația europeană aduce cu sine mărirea numărului
de atribuții privind munca de concepție, organizare și pregătire
din domeniul situațiilor de urgență;
- în perspectiva măririi teritoriului de competență administrativă
conform noilor politici economice și creșterea numărului de
riscuri ce presupune și creșterea volumului de muncă în vederea
asigurării capacității de răspuns, consider oportună
suplimentarea și modificarea organigramei compartimentului,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizată) privind
apărarea împotriva incendiilor, art.12:
(1) Autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului București, județene sau locale, instituțiile publice și
operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva
incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General.
Ocupațiile de cadru tehnic și personal de specialitate cu atribuții în domeniul
apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaționale
aprobate conform legislației în vigoare.
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(3) Numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic sau a personalului de
specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie
comunicate de angajator în termen de 48 ore de la angajare, după caz, la nivel
central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
- prevederile Ordinului nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea
Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au
obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, anexa nr.1, art.2, au
obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor:
a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului București
– un cadru tehnic la 150.000 locuitori;
- neregulile constatate de comisiile de control ale Inspectoratului
Județean pentru Situații de Urgență pe linia prevenirii și stingerii incendiilor la
primărie și la obiectivele subordonate consiliului local;
- lipsa cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în
domeniul apărării împotriva incendiilor;
- faptul că toate documentele și lucrările specifice sunt direcționate
către același compartiment,
În conformitate cu:
- Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare;
- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
modificată și completată cu Legea nr. 128 din 12 iulie 2012;
- Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naționale și a teritoriului pentru apărare;
- Hotărârea Guvernului nr. 414/2004 privind aprobarea
Regulamentului de funcționare a sistemului de priorități și alocare a resurselor
pentru apărare;
- Legea nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de
servicii în interes public, completată și modificată cu Legea nr.410/2004;
- Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și
prestările de servicii în interes public;
- Ordinul nr. 175/2009 privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor
rechiziționabile;
- Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de
muncă necesare la mobilizare și pe timp de război cu personal cu obligații
militare;
- Ordinul nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 2003 pentru aprobarea
Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin
introducerea sistemului de distribuire către populație a principalelor produse
alimentare și nealimentare pe bază de de rații și cartele, în caz de mobilizare
sau de război;
- Ordinul nr. 2061/329/191 din 2004 privind aprobarea modelului,
caracteristicilor, condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor pentru
distribuirea către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare
pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război;
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- Ordinul nr. 1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului
pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război;
- Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
-Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor
secrete de serviciu,
- faptul că toate documentele și lucrările specifice sunt direcționate către
același compartiment,
Datorită posturilor existente și a celor ce trebuie aprobate în conformitate cu
legislația în vigoare, se impune modificarea actuală a componenței
compartimentului protecție civilă.
PROPUN:
- Aprobarea în noua organigramă a Serviciului de Protecție Civilă, Situații de Urgență,
Apărare și P.S.I, după cum urmează:
Organigrama serviciului poate avea următoarea structură:
1. Șef serviciu - consilier superior (protecție civilă + situații de urgență ) = 1 persoană
(existent) ;
- consilier superior (protecție civilă + situații de urgență) = 1 persoană (existent);
- consilier superior (protecție civilă + situații de urgență) = 1 persoană (de
încadrat);
- consilier superior (apărare) = 1 persoană (de încadrat);
- inspector de specialitate(inginer, pentru cadru tehnic PSI) = 2 persoane (de
încadrat);
- șef depozit cu studii medii = 1 persoană (de încadrat);
2. Compartiment întreținere și reparații:
- electrician (existent);
- lăcătuș mecanic (existent);
- muncitor necalificat (de încadrat).
Notă: Propun includerea în organigrama Serviciului de Protecție Civilă, Situații de
Urgență, Apărare și P.S.I, și a compartimentului de Protecția Mediului care are încadrat 2
persoane(consilieri), astfel, Serviciul se poate denumi ,,Serviciul de Protecție Civilă, Situații
de Urgență, Apărare, P.S.I și Protecția Mediului”.
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