
 
ROMÂNIA                                                                                  Nr. 57/13.03.2020 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
COMUNA EFTIMIE MURGU 

  
DISPOZIŢIE 

privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
anul 2020  la nivelul Primariei Eftimie Murgu 

 
Având în vedere prevederile :  
- Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 
- Legii  nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului României  nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul 
tipurilor de risc;  
- 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; 
- Hotărârea 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;  
- Protocolul 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 Prefectului judetului Caraș Severin nr. 15/23.01.2020 pentru aprobarea 
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020; 
        În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
            
 Primarul comunei Eftimie Murgu 

 
DISPUNE 

 
Art.1  Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 
2020 la nivelul Primariei Eftimie Murgu ”, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezentul ordin, având următoarea structură: 

I.    Baza legală; 
II.   Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
III.  Planificarea  pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă (Anexa nr. 1); 
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale  şi 

categorii de  personal (Anexa nr. 2); 
V. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 - Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a personalului 
centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorului de protecţie civilă, a 
cadrului tehnice sau personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 



împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciului  voluntar şi/ sau a  
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă; 

-  Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ   (Anexa nr.__);      
 VI. Documente de evidenţă 

VI. 1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire (Anexa nr.___); 
- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani; 
organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova 

- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin 

  
VI. 2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează 
programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de 
I.G.S.U; 

 
VII.  Temele orientative privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi 

serviciilor private  
         pentru situaţii de urgenţă (Anexa nr.4); 
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii 
IX.    Asigurarea logistică şi financiară. 

Art.2 (1) Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data comunicării şi se comunică:  
- Serviciului Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate; 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-

Severin; 
- Şefului SVSU. 

 
 

                       P R I MA R, 
                    MIHAI  VLĂDIA                                                      AVIZAT  
              Secretar general 

            LIVIU  IMBRESCU 
 


