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AXA PRIORITARĂ – AP4: Incluziunea socială și combaterea

sărăciei

PRIORITATEA DE INVESTIȚII – 9iv: Creșterea accesului la

servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv

asistență medicală și servicii sociale de interes general

OBIECTIVUL SPECIFIC DE PROGRAM – 4.8: Îmbunătățirea

nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

BUGET: 52.186.722,56 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 17.10.2019 – 16.10.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: 8 Regiuni/ 41 

Județe și Municipiul București
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 GRUP ȚINTĂ: Prin intermediul activităților propuse spre

finanțare se intenționează instruirea a 9011 persoane din cadrul

IGSU și unităților subordonate, UPU, SAJ, SABIF și Serviciilor

publice Salvamont și Salvaspeo.
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 GRUP ȚINTĂ:

1. CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) – 348 persoane

2. Pirotehnic - 105 persoane

3. Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor

Operative – 200 persoane

4. Dispecerizare Integrată – 650 persoane

5. Prim-ajutor Calificat și Descarcerare – 2160 persoane

6. Naval – 188 persoane

7. Conducerea Defensivă a Autospecialelor – 2500 persoane

8. Identificarea, Evaluarea și Monitorizarea Riscurilor – 760

persoane

9. Medical – 2100 persoane
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 SINERGII CU ALTE PROIECTE:

Personalul care compune grupul țintă va

desfășura activități de pregătire în

viitoarele centre de formare realizate de

IGSU și va folosi tehnica modernă de

intervenție ce va fi achiziționată prin

fonduri europene, precum:

- Nava Multirol

- Șalupă fluvială de intervenție multirol

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmYHgy5PVAhWGbZoKHdbdB3wQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_Fighter_II&psig=AFQjCNHCVEWmSi0MrTV1AHiiFxfAiewbmQ&ust=1500493377052010
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 SINERGII CU ALTE PROIECTE:

- Autospeciale de descarcerare

- Punct național de comandă

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibnabcyZPVAhXpQJoKHQ2qD1sQjRwIBw&url=http://www.toutenkamion.com/en/mobile-units-manufacturer.html&psig=AFQjCNH-f8jEpXB4qULHDSdX6PdmvZ21NA&ust=1500492847517992
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 SINERGII CU ALTE

PROIECTE:

- Centrul de formare și pregătire

a scafandrilor de intervenție

(Mangalia, jud. Constanta);

- Centrul de excelență pentru

pregătirea personalului

operativ la dezastre (Gornești,

jud. Mureș);
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 SINERGII CU ALTE

PROIECTE:

- Centrul Național pentru

Securitate la Foc și Protecție

Civilă.

- Centrul de pregătire pentru

stingerea incendiilor, căutare -

salvare urbană și salvări din

medii ostile vieții (Boldești, jud.

Prahova);
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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea competențelor personalului din cadrul serviciilor de

urgența în vederea asigurării unor servicii de calitate orientate pe

nevoile comunitarilor si a societății în ansamblu.

1.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului în domeniul 
CBRN 

2.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului în domeniul 
pirotehnic

3.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului pe linia 
coordonării și conducerii integrate a acțiunilor operative

4.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului pe 
linia dispecerizării integrate

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
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OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

5.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului pe linia 
primului–ajutor calificat și descarcerare

6.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului în domeniul 
naval

7.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului pe linia 
conducerii defensive a autospecialelor

8.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului în domeniul 
identificării, evaluării și monitorizării riscurilor

9.

• Creșterea capacității de răspuns a serviciilor de urgență prin 
perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului în domeniul 
medical



10

-Organizarea a 2 vizite de informare, în statele membre UE, în vederea analizării programelor 
de pregătire și formare profesională în domeniul CBRN. Activitatea vizează identificarea de 
bune practici în vederea elaborării unei propuneri de modificare/completare a programei de 
pregătire și formare profesională în domeniul CBRN din România.

-Organizarea a 4 ateliere de lucru, în vederea modificării/completării programelor de 
pregătire și formare profesională în domeniul CBRN în care să fie cuprinse obiective și teme 
de instruire conform categoriei de personal funcție de atribuțiile și competențele necesare în 
vederea executării misiunilor specifice.

-Organizarea unei sesiuni de formare de „formatori în specialitatea CBRN”, în România, cu 
participarea unui expert străin. 

Organizarea a 14 cursuri de perfecționare în domeniul CBRN, în România, cu participarea a 3 
experți români și 2 experți străini. Activitatea își propune formarea, 
specializarea/perfecționarea unor ofițeri și medici în domeniul intervenției CBRN.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

1.CBRN
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-Organizarea a 2 vizite de informare, în statele membre UE, în vederea analizării programelor de 
pregătire și formare profesională în domeniul pirotehnic. Activitatea vizează identificarea de bune 
practici pentru elaborarea unei propuneri de modificare/completare a programei de pregătire și 
formare profesională în domeniul pirotehnic din România.

-Organizarea a 4 ateliere de lucru, în vederea modificării/completării programelor de pregătire și 
formare profesională în domeniul pirotehnic în care să fie cuprinse obiective și teme de instruire 
conform categoriei de personal funcție de atribuțiile și competențele necesare în vederea 
executării misiunilor specifice.

-Organizarea unei sesiuni de formare de „formatori în specialitatea pirotehnică”, în România, cu 
participarea unui expert străin. 

-Organizarea a 4 sesiuni de instruire și obținerea calificării de ”artificier la suprafață” pentru 
executarea lucrărilor de distrugeri cu explozivi industriali.

Organizarea unei sesiuni de instruire și obținerea competențelor în specialitatea ”scafandrii 
pirotehnicieni” pentru executarea distrugerilor munițiilor navale și a minelor de râu plutitoare sau 
ancorate pentru scafandrii.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

2. Pirotehnic
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-Organizarea a 4 ateliere de lucru, în vederea revizuirii sistemului de comandă și control prevăzut în 
cadrul concepțiilor privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns 
în situații de urgență, la nivel național și județean.

-Organizarea a 8 sesiuni de pregătire a personalului operativ din IGSU și unitățile subordonate cu 
atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor, în România, cu participarea a 6 experți străini 
și 4 experți români. Scopul activității este de a dezvolta abilitățile participanților, necesare 
conducerii și coordonării integrate a acțiunilor operative într-un mod oportun și eficient și de a 
perfecționa pregătirea acestora în vederea furnizării în situații de urgență complexe a unui răspuns 
integrat de calitate pentru populație.

-Competențe vizate a fi obținute în cadrul cursului:

-Utilizarea punctului de comandă mobil și organizarea punctelor operative avansate în vederea 
coordonării și conducerii integrate a acțiunilor operative.

Coordonarea și conducerea acțiunilor de intervenție care implică victime multiple în funcția de 
comandant al intervenției / comandant al operațiunilor de salvare.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

3. Coordonarea și Conducerea Integrată a Acțiunilor

Operative
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-Organizarea a 94 sesiuni de pregătire a personalului din dispeceratele IGSU/ISUJ și SAJ/SABIF, în 
sistem e-learning. 

-Organizarea a 90 de sesiuni de pregătire a personalului din dispeceratele IGSU și unitățile 
subordonate.

-Organizarea a 108 sesiuni de pregătire a personalului din dispeceratele SAJ și SABIF.

Competențe vizate a fi obținute în cadrul cursului:

-- Preluarea apelurilor de urgență conform metodologiei 112

-- Încadrarea cazurilor pe baza ghidurilor de interviu, atât pe cele medicale cât și pe cele de 
competența ISU.

-- Dispecerizarea resurselor ISU-SMURD-SAJ/SABIF, conform indexului de caz

-- Acordarea sfaturilor pentru apelanți, conform indexului de caz

-- Asistarea telefonică a apelanților pentru efectuarea manevrelor RCP.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

4. Dispecerizare Integrată
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-Organizarea a 2 vizite de informare, în statele membre UE, în vederea analizării programelor de 
pregătire și formare profesională privind intervenția la evenimente care necesită operațiuni de 
descarcerare și prim-ajutor calificat în traumă. 

-Organizarea a 6 cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate a instructorilor din cadrul IGSU 
și al unităților subordonate.

Organizarea a 4 ateliere de lucru, în vederea elaborării Procedurilor operaționale de lucru pentru 
misiuni de descarcerare și prim-ajutor calificat în traumă

-Organizarea a 4 ateliere de lucru, în vederea elaborării curriculumului pentru pregătirea 
personalului paramedical (descarcerare și elemente de traumă) și a dezvoltării curriculumului 
pentru cursul de prim-ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare.

-Organizarea a 175 cursuri de perfecționare a pregătirii personalului paramedical. 

Competențe vizate a fi obținute în cadrul cursului:

- îndeplinește atribuțiile personalului în cadrul echipajelor SMURD;

- execută tehnici de descarcerare și extragere a victimelor;

- acordă primul ajutor calificat victimelor traumatizate;

- aplică metode, tehnici și strategii specifice de instruire.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

5. Prim-ajutor Calificat și Descarcerare
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-Organizarea a 2 vizite de informare, în statele membre UE, în vederea analizării programelor de 
pregătire și formare profesională în domeniul naval. 

-Organizarea a 4 ateliere de lucru, în vederea elaborării unei proceduri specifice pe tipuri de misiuni, 
folosind ambarcațiunile din dotarea unităților subordonate IGSU. 

-Organizarea a 3 sesiuni de instruire a pregătirii personalului navigant care va încadra nava multirol, 
astfel: recunoașterea, evaluarea și cercetarea consecințelor unei situații de urgență; căutare-
salvare; localizarea, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor, inclusiv în zonă costieră. 

-Organizarea a 3 sesiuni de instruire a pregătirii personalului care va încadra șalupa fluvială de 
intervenție (TARGA). Personalul va fi instruit ca și comandant ambarcațiune/ajutor comandant 
ambarcațiune, astfel încât să poată utiliza mijloacele individuale de salvare a vieții pe apă, să 
acorde primul ajutor medical la bord, să execute operațiuni pentru menținerea vitalității navei, să 
cunoască elemente de hidrometeorologie și de navigație, să utilizeze echipamentul tehnic și 
aparatura de la bordul ambarcațiunii, să conducă ambarcațiunea în condiții de siguranță etc. 

Organizarea a 5 sesiuni de instruire a personalului care va încadra șalupa fluvială de intervenție 
(stingere). 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

6. Naval
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-Organizarea a 100 de sesiuni de instruire în vederea perfecționării abilităților în domeniul 
conducerii auto defensive și a intervenției corecte în cazul accidentelor rutiere. 

-La activitate vor participa 2500 persoane după cum urmează: 800 de subofițeri operativi din 
unitățile subordonate IGSU care încadrează autospecialele de stingere/descarcerare, 1000 de 
subofițeri operativi din unitățile subordonate IGSU care încadrează autospecialele SMURD și 700 
ambulanțieri din cadrul SAJ și SABIF.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

7. Conducerea Defensivă a Autospecialelor
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-Activitatea presupune organizarea de cursuri de pregătire (2 cursuri de inițiere și 6 de 
specializare) privind identificarea și evaluarea riscului de incendiu în fazele de proiectare, execuție 
a construcțiilor civile și de producție/depozitare și a instalațiilor aferente acestora. Activitatea este 
destinată personalului Inspectoratelor pentru Situații de Urgență cu atribuții pe linia identificării și 
evaluării riscului de incendiu din fazele de proiectare, execuție a construcțiilor civile și de 
producție/depozitare și a instalațiilor aferente acestora.

-Organizarea a 15 cursuri de pregătire privind identificarea, evaluarea și diminuarea 
riscurilor în domenii de activitate de importanță majoră din sectoarele 
publice/economice cu risc de incendiu.

-Organizare a 15 cursuri de pregătire privind identificarea, evaluarea și diminuarea 
pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase – SEVESO. 
La activitate va participa personal din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență 
cu responsabilități privind evenimentele în care sunt implicate substanțe periculoase.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

8. Identificarea, Evaluarea și Monitorizarea Riscurilor
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-Organizarea a 2 ateliere de lucru pentru finalizarea structurii curriculare a Programului de atestat 
pentru asistenții medicali din cadrul serviciilor de urgență. La activitate vor participa medici și 
asistenți medicali din cadrul structurilor pentru primirea urgențelor și SAJ/SABIF. 

-Organizarea a 105 serii de pregătire pentru Programul de atestat.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

9. Medical

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului și beneficiile

pe termen lung vor fi diseminate la nivel local, central, celor direct

implicați în program precum și altor părți interesate neimplicate

direct în proiect.

Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are în

vedere perfecționarea continuă a resurselor umane de care

dispune și conștientizează faptul că îmbunătățirea performanței

profesionale a angajaților și factorilor de decizie are un impact

benefic asupra performanței instituționale.





VĂ MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIE !


