
 

ROMÂNIA                                                                             Nr. 16 din 3 februarie 2021 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 
  

DISPOZIŢIE 

privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în 

anul 2021  la nivelul Primariei Eftimie Murgu 

 

          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; 

➢ Hotărârii Guvernului nr. 557/1016 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.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; 

➢ 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. 

➢ Ordinul 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 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. 

➢ Ordinul Prefectului județului Caraș-Severin nr. 33 din 22.01.2021 privind organizarea și 

desfășurarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență în annul 2021, 

 

 Primarul comunei Eftimie Murgu, 

 

DISPUNE: 
 

Art.1  Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021 al localități 

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. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

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

personal 

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

concursuri de specialitate 



VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

VII Evidenţa şi evaluarea pregătirii 

VIII. Asigurarea logistică şi financiară   

IX. 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  

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 pentru situaţii de 

urgenţă 

Anexa 5 -  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 

            

          Art.2 (1) Prezenta DISPOZIȚIE se comunică : 

➢ Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin,  

➢ Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin 

➢ Șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al localității Eftimie 

Murgu. 

  
                      

                       P R I MA R, 

                    MIHAI  OTIMAN                                                      AVIZAT  

                       Secretar general al comunei, 

            LIVIU  IMBRESCU 

 

 


