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  Ex._________ 

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

 
O R D I N 

privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021 

 

          Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările      

ulterioare; 

 Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi   

     completările ulterioare; 

 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Partea a IV-a – Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice 

deconcentrate; 

 Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi 

completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005; 

 Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.89/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 

structurile subordonate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 

administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 

protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

 Protocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor 

din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, nr. 62170/9647 din 2013, încheiat între 

M.A.I., prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi a Protocoalelor încheiate între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, cu numărul 2606035/14204, respectiv 

Universitatea ,,Eftimie Murgu” Reşiţa  cu numărul 2606034/1515; 

 Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.  2/IG  

din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

 Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.  1/ 

IG din 07.01.2021 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor 

instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate 

în anul 2021. 

 Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 

78543 din 30.09.2020 privind Planificarea numerică a personalului de specialitate cu atribuții 

în domeniul situațiilor de urgență la cursurile de formare profesională organizate în anul de 
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pregătire 2020-2021 la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul 

Situațiilor de Urgență și Centrele Zonale de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, Cluj-Napoca 

și Craiova. 

 Văzând referatul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nr. 4/1355/ 20.01.2021; 

      În temeiul prevederilor art.275 alin. (1)  şi  alin. (6)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a IV-a – 

Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate; 

Prefectul Judeţului Caraş-Severin emite prezentul: 

O R D I N 

Art.1  Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021”, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin, având următoarea structură: 

I. Baza legală  

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă  

- obiective generale 

- obiective specifice 

  III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

  III.1 Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de 

conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate  

III.2 Pregătirea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

(cursuri de formare profesională organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani). 

III.3 Pregătirea personalului comitetelor judeţean şi locale pentru situaţii de urgenţă, a 

personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a şefilor şi personalului component din 

cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, a inspectorilor de protecţie civilă, a conducătorilor 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă a ISUJ, a 

personalului clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuţii de conducere la nivelul 

obiectivelor de cult religioase parohiale, a salariaţilor de la instituţiile publice, operatorii economici, 

a populaţiei neîncadrată în muncă, a persoanelor vârstnice, a conducătorilor unităţilor de 

învăţământ, a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii 

de personal 
 IV.1. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 

Urgenţă – Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova  

 IV.2  Pregătirea organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, comitetele pentru 

situaţii de urgenţă, centrele operative pentru situaţii de urgenţă, celulele de urgenţă, serviciile 

voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, instituţiile publice şi operatorii economici 

care desfăşoară activităţi specifice în zona de competenţă 

V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,  

exerciţii şi concursuri de specialitate 

VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare şi serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă 

VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare 

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă 

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii 

IX. Asigurarea logistică şi financiară   

X. Anexe  
Anexa 1 - Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii 

de personal 

Anexa 2 – Planificarea reprezentanţilor Instituţiei Prefectului şi a personalului cu funcţii de 

conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii 

descentralizate şi deconcentrate la cursurile de pregătire în anul 2021  
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Anexa 3 – Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, 

exerciţii şi concursuri de specialitate  

Anexa 4 – Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare şi serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă 

Anexa 5 – Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare 

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă 

Anexa 6 – Programul Unitar de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a 

reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în 

domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală 

Anexa 7 – Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru 

unităţi de învăţământ 

Anexa 8 – Operatori economici şi instituţii publice clasificaţi cu risc conform H.G.R.nr.642/ 

2005, operatori economici sursă de risc incluşi în P.A.A.R., instituții și operatori economici care 

necesită serviciu privat pentru situații de urgență. 

          Art.2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică şi se transmite 

prin grija Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate la 

Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul 

Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Ministerul Afacerilor 

Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.  

                  (2) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, 

asigură transmiterea prezentului ordin persoanelor, structurilor şi instituţiilor cu responsabilităţi în 

domeniu. 

  
P R E F E C T, 

      SUBPREFECT, 

            GÂFU Cristian            

                                 PAULESCU Ioan-Anton               

  

                                SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII 

                                                      ACTELOR A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI    

                                                            CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

                                                                                               ŞEF SERVICIU, 

 
                               TURCOANE Liliana 

 

              SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI 

              MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE  

              DECONCENTRATE 

                                                                                            ŞEF SERVICIU, 

                                                                                    
   JULA Ramona  

                                                  

                                                                        INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                
                                                                          ,,SEMENIC”AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN   

                                                                                              (Î) INSPECTOR ŞEF, 

              Locotenent colonel 

 

             COZARIUC George 

 

Nr. 33 

Din 22.01.2021. 
Întocmit în 4 exemplare  

Ex.1: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SVLAAANCA 

Ex.2: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SDEMSPD  

Ex.3: Ministerul Afacerilor Interne-DGRIP 

Ex.4: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin 

Ex.4: extras la primării, instituţii, operatori economici cu responsabilităţi în domeniu  


