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VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate 

Nr.
crt. TIPUL 

LOCALITATEA /
OPERATORUL ECONOMIC 

ECONOMIC
DATA TEMA Cine conduce

I. Antrenamente de specialitate

1

 Alertarea echipelor specializate 
incendiu, evacuare, deblocare 
salvare şi sanitar din cadrul 
S.V.S.U.

 Oraşul Bucecea Aprilie

Activitatea autorităţilor publice 
locale, comitetelor locale şi 
serviciile voluntare pentru situaţii 
de urgenţă, în cooperare cu 
formaţiuni specializate şi 
echipaje ale serviciilor de urgenţă 
profesioniste pentru 
monitorizarea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă determinate 
de riscurile specifice. I.S.U.J.

Alertarea echipelor specializate 
incendiu, evacuare, deblocare - 
salvare şi sanitar din cadrul 
S.P.S.U.

  Activitatea celulelor şi serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă, 
în cooperare cu formaţiuni 
specializate şi echipaje ale 
serviciilor de urgenţă 
profesioniste pentru 
monitorizarea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă determinate 
de riscurile specifice.

A.N.R.S. Bucecea U.T. 315 Iulie

II. Exerciţii



3 În aval de baraje hidrotehnice Bucecea Iulie 

Activitatea comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă, 
comitetelor locale, centrelor 
operative şi serviciilor
voluntare/private pentru situaţii 
de urgenţă pentru aplicarea 
măsurilor de prevenire, protecţie 
şi intervenţie în cazul 
producerii unor avarii la baraje.

I.S.U.J.

6
Alarmarea serviciilor de urgenţă 
de la deţinătorii de surse 
potenţiale de risc major

  
Activitatea celulei si serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă 
pentru aplicarea măsurilor de 
prevenire,  
reducere şi intervenţie în cazul 
producerii unui accident în care 
sunt implicate substanţe 
periculoase.

 

S.C. Apa Grup S.A. - Staţia de tratare 
Bucecea

Martie, Iunie, 
August, 
Noiembrie 

I.S.U.J.

III. Concursuri

7
Cu tematică de prevenire şi 
intervenţie la dezastre - "Cu viţa 
mea apăr viaţa"

Unitate şcolară - Grup Șc. Industrial Aprilie  Directorul unităţii 
şcolare, comitetul 

local, I.S.U.J., 
Inspectoratul 

Judeţean Şcolar, 
etc.

Localitate             Bucecea Aprilie  
Etapă zonală Mai  
Etapă judeţeană Mai  
Etapa pe regiune de dezvoltare Iunie  

8
Cu tematică de prevenire şi 
stingere a incendiilor- "Prietenii 
Pompieirlor"

Unitate şcolară - Grup Șc. Industrial Aprilie  Directorul unităţii 
şcolare, comitetul 

local, I.S.U.J., 
Inspectoratul 

Judeţean Şcolar, 
etc.

Localitate             Bucecea Aprilie  
Etapă zonală Mai  
Etapă judeţeană Mai  
Etapa naţională Iulie  

9 Cu preşcolarii "Micii Pompieri" Unitate şcolară- Grup Șc. Industrial Noiembrie  Directorul unităţii 
şcolare, I.S.U.J., Etapă zonală Martie  



Inspectoratul 
Judeţean Şcolar, 

Etapă judeţeană Mai  

10
Profesionale, cu serviciile publice 
voluntare/private pentru situaţii 
de urgenţă 

Etapa zonală Mai  I.S.U.J.
Etapa judeţeană Iunie  I.S.U.J.

Etapa interjudeţeană Iulie  I.S.U.J. Botoşani, 
I.G.S.U.

Etapa naţională August   


