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Modulul de antrenament cu studenții Facultății de Pompieri, 
utilizând realitatea virtuală XVR, desfășurat în perioada 

07-11.05.2018 
 

În perioada 07-11.05.2018, în urma aprobării Secretarului de Stat în M.A.I., Șeful 

D.S.U., Dl. Dr. Raed ARAFAT și cu sprijinul acordat de Inspectorul General al Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, Dl. General de Brigadă Dan-Paul IAMANDI și Inspectorului 

Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș, Dl. Lt.col. Călin 

Ioan HANDREA, la Facultatea de Pompieri s-a desfășurat un modul de antrenament cu studenții 

facultății utilizând realitatea virtuală XVR, coordonat de Instr.mil.pr. I Col.drd.ing. MOCIOI 

Ionel-Alin și realizat de echipa de formatori ai Centrului Național de Formare în Asistență 

Medială de Urgență din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș formată din domnii: 

Mr. Claudiu RUS (ISU „Horea” al Județului Mureș), Cpt. Cristian LAZĂR (ISU „Horea” al 

Județului Mureș), Narcis Aurel MOLDOVAN (SMURD Mureș) și Iancu AVRAM (Specialist IT 

din cadrul Centrului Național de Formare). La acest modul de antrenament, din partea I.G.S.U. a 

participat Dl Slt.ing. Alexandru-Ionuț CONSTANTIN – ofițer specialist în cadrul Direcției de 

Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, fiind desemnat de Inspectorul General al 

I.G.S.U. 

 



Modulul de antrenament s-a desfășurat pe parcursul 

a patru zile 08.05-11.05.2018, conform programului anexat, 

ziua de 07.05.2018, fiind destinată montării echipamentelor 

IT. S-a lucrat cu patru grupe a câte 11/12 studenți, în 

intervalul orar prevăzut în programul anexat. Pe parcursul 

celor patru zile s-a lucrat pe scenarii diferite, de la simplu la 

complex, după cum urmează: 08.05.2018 – Scenariu de 

incendiu la o gospodărie (casă și anexe); 09.05.2018 – 

Scenariu de accident cu implicare de substanțe periculoase și 

cu victime multiple; 10.05.2018 – Scenariu de incendiu de 

amploare mare manifestat în zonă urbană cu victime 

multiple; 11.05.2018 – Scenariu de incendiu de 

vegetație și de pădure. De asemenea, în data de 

11.05.2018 s-a realizat și o prezentare a noilor radio-

telefoane Sepura STP8x din dotarea I.G.S.U. și a 

modului de lucru cu acestea.  

La acest curs au mai participat și doi ofițeri din 

cadrul I.G.S.U. din Republica Moldova, domnii Lt.col. Vitalie GRECU și Lt.col. Victor 

MÂRZA, în vederea pregătirii unui exercițiu de cooperare consulară UNITY 2018, între 

Ministerele Afacerilor Externe din România și Republica Moldova din 04-07 Septembrie 2018. 

Tot pentru pregătirea acestui eveniment 

internațional, în cadrul modulului de antrenament, 

a asistat și o echipă de specialiști condusă de 

Directorul Direcției de Formare și Comunicare 

Consulară din cadrul M.A.E., Dl. Cristian 

TEODORESCU RUSOIU, formată din Irina-

Maria LĂPUȘTE, Daniel IORDACHE și Claudia-Mirela BĂJENARU și însoțită de doi ofițeri 

din cadrul D.S.U. și un ofițer din cadrul I.G.S.U., Dl. Cpt. Cătălin CHIRCA. 

Modulul de antrenament a fost extrem de eficient, instructiv, interesant și folositor 

pentru studenții facultății, verificându-se și punându-se în practică foarte multe cunoștințe 

teoretice acumulate în cei patru ani de studii. Studenții au fost foarte receptivi, participativi și 

extrem de încântați de realizarea acestui tip de antrenament virtual, considerând că acesta este un 

pas mare spre realitatea cu care se vor confrunta pe timpul intervențiilor operative. 



Formatorii au reușit, prin metodele utilizate, sa facă antrenamentul extrem de captivant 

pentru studenți, comunicând excelent cu aceștia, care au avut parte de o experiență plăcută și 

utilă, activitatea fiind antrenantă și abordarea fiind dinamică. 

Mulțumim membrilor echipei de formatori ai Centrului Național de Formare în 

Asistență Medială de Urgență din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș pentru efortul 

depus, seriozitatea, implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă pe tot parcursul 

modulului de antrenament cu studenții facultății. 

În concluzie, în măsura în care este posibil, se dorește realizarea unui astfel de modul de 

antrenament în fiecare an deoarece această activitate este extrem de utilă și interesantă și acest 

tip de formare și antrenament constituie un pas important de trecere de la cunoștințele teoretice la 

realitatea din teren cu care absolvenții facultății se vor confrunta imediat după terminarea 

studiilor și încadrarea lor în Inspectoratele pentru Situații de Urgență. 

 


