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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI                                                                                                                                                                                                                                                 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                       Anexa nr. 4 

                                                                                                                                                                     la nr. ............../...../....../2018 

 
PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE,  

EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE 
 

1. Exerciții: 
Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA  
Obiectiv (localitate – instituție – operator economic) Perioada TEMA Cine răspunde  

Exerciţiu de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de gestionare a  
unei situaţii de urgenţă care se poate produce în zona de competenţă 

1.  Spitalul Municipal de Urgenţă Oneşti martie 

Activitatea celulei de 
urgență şi a echipelor 

specializate ca urmare a 
producerii unor situaţii 
de urgenţă (cutremur, 
inundaţii, incendii etc) 

I.S.U.J. 

Exerciţiu de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de gestionare a  
unei situaţii de urgenţă care se poate produce în zona de competenţă 

1.  Municipiul Onești martie 

Activitatea C.L.S.U., a 
centrului operativ şi a 
S.V.S.U. ca urmare a 
producerii unor situaţii 
de urgenţă (cutremur, 
inundaţii, incendii etc.) 

I.S.U.J. Bacău 

Exerciții de simulare în cazul producerii unor situații de urgență (cutremur, incendiu) 

1.  Unitățile de învățământ din municipiul Onești pe timpul 
anului școlar  I.S.U.J. 

2.  Instituții publice din municipiul Onești la solicitarea 
acestora  I.S.U.J. 
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2. Concursuri: 
 
Nr. 
crt. Tipul concursului Perioada TEMA Cine 

răspunde 

1.  

Concursul cu tematică de protecție civilă “Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”  
· etapa pe unitate şcolară 
· etapa pe localitate 
· etapa judeţeană 
· etapa interjudeţeană 
· etapa naţională 

 
martie 
aprilie 
mai 
iunie 

septembrie 

Prevenirea şi intervenţia 
la dezastre 

I.S.U.J. Bacău 
I.Ș.J. Bacău 

2.  

Concursul cu tematică de prevenire şi stingerea incendiilor ”Prietenii 
Pompierilor” 

· etapa judeţeană 
· etapa naţională 

 
 

mai 
iunie 

Prevenirea şi stingerea 
incendiilor 

I.S.U.J. Bacău 
I.Ș.J. Bacău 

3.  

Concursurile profesionale ale serviciile voluntare și private pentru 
situaţii de urgenţă 

· etapa pe zonă 
· etapa judeţeană 
· etapa interjudeţeană 
· etapa naţională 

 
 

mai 
iunie 
iulie 

august 

Concursuri profesionale 
SVSU  I.S.U.J. Bacău 

 
 
 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență,                                      Compartiment Protecția Civilă, 
                   Șef S.V.S.U.                                                                          Inspector de Protecție Civilă 

                                          Ec. Matasă Laura                                                                              Sing. Oprișor Traian 
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