
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind aprobarea Planului de pregătire  

în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 
 

 

 Având în vedere prevederile:  

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Legea nr. 481/2004 Privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea  activităţii de 

pregătire în domeniul  apărării civile; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi 

Internelor nr. 786/2005; 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

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

pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 din 18.06.2013 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; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea 

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

situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 privind Regulamentul de întocmire a 

Planurilor de analiza şi acoperire a riscurilor.; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în 

situaţii de protecţie civilă; 

 O.I.G. nr. 201/IG din 10.01.2017 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a 

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; 

 „Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 

învăţământul naţional preuniversitar şi superior”, încheiat între M.A.I. şi M.E.N. cu nr. 

62170/9647/16.07.2013. 

In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.b) si art.68 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215//2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 
 



 

 

 Art.1. – Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018, la nivelul 

comunei Cerasu conform anexei, care face parte integrantă din această dispozitie, avănd următoarea 

structură: 

I. BAZA LEGALĂ 

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

II.1. Obiective generale 

II.2. Obiective specifice 

III. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE 

ŞI CATEGORII DEPERSONAL 

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN 

ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE  

V. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENTA 

VI. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ  

VI.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire 

VI.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în 

ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU, pe teritoriul judeţului Prahova 

VII. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI 

SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 

 IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ     

      ANEXE: 

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

personal; 

Anexa nr. 2 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi 

concursuri de specialitate; 

Anexa nr. 3 - Evidenţa participării la activităţi de pregătire; 

Anexa nr. 4 - Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

 

Art.2. – Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si 

institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.  

 

 

 

     PRIMAR, 

         DUMITRU DUCA 
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