
Nr.

crt.
Tipul

Localitatea /

operatorul economic /instituţia publică
Data Tema Cine conduce

1

De verificare a modului de 

cunoaştere, organizare şi 

desfăşurare a activităţilor de 

instiintare, prealarmare 

avertizare si alarmare la 

nivelul localitatilor 

Comuna Prajeni Mai 

Activitatea autorităţii 

publice locale, 

comitetului/centrului

operativ, celulei şi 

serviciului voluntar 

pentru  situaţii de urgenţă 

în cooperare cu alte forţe 

locale cu  atribuţii în 

managementul situaţiilor 

de urgenţă pentru 

organizarea si 

desfasurarea activitatilor 

de instiintare, 

prealarmare, avertizare si 

alarmare la nivelul 

localitatilor

I.J.S.U.

Unitate şcolară Aprilie

Localitate Aprilie

Etapă zonală Mai

Etapă judeţeană Mai

Etapa pe regiune de dezvoltare Iunie

Unitate şcolară Aprilie

Localitate Aprilie

Etapă zonală Mai
Cu tematică de prevenire şi 

stingere a incendiilor- 

"Prietenii Pompierilor"

Directorul unităţii şcolare, 

comitetul local, I.S.U.J., 

Inspectoratul Şcolar Judeţean , 

etc.

                                       Anexa nr. 4 la nr. _____ din _____________

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

    I. Antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate organizate şi conduse de CJSU/ISUJ Botoşani

2

Cu tematică de prevenire şi 

intervenţie la dezastre - "Cu 

viaţa mea apăr viaţa"

Directorul unităţii şcolare, 

comitetul local, I.J.S.U., 

Inspectoratul Judeţean Şcolar, 

etc.

2



Etapă judeţeană Mai

Etapa naţională Iulie

Unitate şcolară  Noiembrie 2014  

Etapă zonală Martie

Etapă judeţeană Mai

Etapa zonală Mai I.J.S.U.

Etapa judeţeană Iunie I.J.S.U.

Etapa interjudeţeană Iulie I.J.S.U. / I.G.S.U.

Etapa naţională August I.G.S.U.

1.

Exerciţii de alarmare a 

personalului CLSU/COAT 

(semestrial)

Primăria comunei Prajeni Martie, August Preşedinte CLSU

2.

 Exerciţii de înştiinţare, 

avertizare, alarmare organizate 

cu personalul COAT

COAT Prajeni Mai, Septembrie Preşedinte CLSU

3. Antrenamente de specialitate  COAT prajeni Mai, Septembrie Preşedinte CLSU

4.
Exerciţii de alarmare a 

personalului SVSU
SVSU

Trimestrial, conform planificării din 

anexa nr. 1
Preşedinte CLSU

5.

Exerciţiu de protecţie şi 

intervenţie în caz de inundaţii, 

fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la 

construcţiile hidrotehnice şi 

poluări accidentale

Zona inundabilă - Miletin Mai Preşedinte CLSU

6

Exerciţiu de protecţie şi 

intervenţie în caz cutremure, 

alunecări şi/ sau prăbuşiri de 

teren

Zona (de risc) - Școala Prajeni Setembrie Preşedinte CLSU

Cu tematică de prevenire şi 

stingere a incendiilor- 

"Prietenii Pompierilor"

Directorul unităţii şcolare, 

comitetul local, I.S.U.J., 

Inspectoratul Şcolar Judeţean , 

etc.

3
Cu preşcolarii "Micii 

Pompieri"

2

Profesionale, cu serviciul 

public voluntar pentru situaţii 

de urgenţă 

4

Directorul unităţii şcolare, 

I.J.S.U.., Inspectoratul Şcolar 

Judeţean , etc.

    II. Antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate organizate şi conduse de CLSU/ SVSU*



7

Exerciţiu de protecţie şi 

intervenţie în caz accident pe 

căile de transport  rutier 

Zona (de risc) DJ 28B Septembrie Preşedinte CLSU

Şcoala cu clasele I-VIII Prajeni
Concurs ,, Prietenii pompierilor,, 

elevi -etapa pe școala- 06 .04.2015

Şcoala cu clasele I-VIII Prajeni

Concurs ,, Cu viata mea apar viata,, 

elevi - etapa pe școală -   

12.04.2015

Şcoala cu clasele I-VIII Prajeni

Concurs ,, Micii pompieri,, 

preșcolari - etapa pe școală -

16.11.2015

Şef COAT

Raileanu Alexandru

 

    III. Antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate organizate şi conduse de CLSU

2

Concursuri cu tematică de 

prevenire şi stingere a 

incendiilor şi protecţie civilă, 

organizate cu cercurilor de 

elevi/preşcolari la nivelul 

instituţiei de învăţământ şi 

localităţii

1

Antrenamente, exerciţii practice 

organizate de instituţia de 

învăţământ - conf. planificării, 

semestrial.

Director unitate învăţământ

Director unitate învăţământ

Exercițiu de evacuare in caz de 

incendiu 16.03.2015

Şcoala cu clasele I-VIII Prajeni


