
Nr.

crt.
TIPUL / PERIODICITATEA

LOCALITATEA /

AGENTUL ECONOMIC
DATA TEMA Cine conduce

1

De alertare şi intervenţie a S.V.S.U. 

(concomitent cu alarmarea în caz 

de incendiu şi evacuare a elevilor şi 

personalului din cadrul unităţilor 

de învăţământ).

Toate localităţile din judeţ

Activitatea personalului didactic, auxiliar, a 

preşcolarilor şi elevilor dintr-o unitate de 

învăţământ, a SVSU pentru limitarea efectelor şi 

inlăturarea urmărilor unui incendiu produs la o 

unitate de învăţământ.

I.S.U. CS                     

2
De alertare a S.P.S.U.  şi intervenţie 

în sectorul de competenţă.

Operatorii economici care au 

constituite servicii private 

pentru situaţii de urgenţă

Acţiunea echipelor de intervenţie din cadrul SPSU 

pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor  în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă(incendiu, 

cutremur, inundaţie, etc.)

I.S.U. CS

SC Messer Romania Gaz SRl noiembrie
Accident chimic cu implicaţii pe amplasament la 

hala depozitare.
I.S.U. CS                

5

De alarmare a serviciilor de 

urgenţă de la deţinătorii de surse 

potenţiale de risc major

nu e cazul

instituţii publice I.S.U. CS

pe unitate de învăţământ
până la 

31.03.2017
,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

Directorul unităţii şcolare cu 

sprijinul inspectorului de protecţie 

civilă de la nivelul localităţii.

pe localitate ( zonă) aprilie ,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

Inspectoratul Şcolar Judeţean cu 

sprijinul inspectorului de protecţie 

civilă de la nivelul localităţii.

etapa judeţeană mai ,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

Inspectoratul Şcolar Judeţean cu 

sprijinul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Judeţean.

8

Cu tematică de prevenire şi 

stingere a incendiilor etapa judeţeană mai ,,Prietenii pompierilor"

Inspectoratul Şcolar Judeţean cu 

sprijinul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Judeţean.

9

Profesionale, cu serviciile publice 

voluntare/private pentru situaţii de 

urgenţă 

Reşiţa, etapa judeţeană
01.06-

15.06.2017
I.S.U. CS                          

Toate localităţile din judeţ

februarie

aprilie

Activitatea CLSU şi SVSU pentru limitarea şi 

înlăturarea urmărilor unui cutremur urmat de 

incendiu.

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

I. Antrenamente de specialitate

Cu ocazia 

activităţilor 

de prevenire 

în domeniu 

situaţiilor de 

urgenţă

II. Exerciţii

De alarmare publică-evacuare în 

situaţii de urgenţă

I.S.U. CS                
operatori economici din 

comerţ, cultură sau turism 

De evacuare în caz de incendiu

lunar

Activitatea CLSU, a SVSU şi personalului propriu  

pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unui 

incendiu.

7

Cu tematică de prevenire şi 

intervenţie la dezastre 

III. Concursuri

6

unităţile şcolare din judeţ

Activitatea CLSU şi SVSU pentru limitarea şi 

înlăturarea urmărilor unui cutremur urmat de 

incendiu.

I.S.U. CS                     

Cu deţinătorii de surse potenţiale 

de risc nuclear, chimic şi biologic
4

I.S.U. CS                

3

I.S.U. CS                
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