
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

 
ORDIN 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor  
de urgenţă al judeţului Sibiu în anul 2020 

 
În baza referatului Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, 

înregistrat sub nr. 4384/19.03.2020, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne 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, Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, 
elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între 
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr.62170/9647/2013 
şi Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
nr. 1502/IG din 10.01.2018 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 2018, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

emite următorul, 
ORDIN 

 
Art. 1. – (1) Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă în anul 2020 ”, conform anexei  care face parte integrantă din prezentul 
ordin, având următoarea structură: 

I. Baza legală; 
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situațiilor de urgență; 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență; 
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi 

categorii de personal; 
V. Planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență prin antrenamente, 

exerciții, concursuri de specialitate; 
VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare și private pentru 

situații de urgență; 
VII. Furnizorii autorizați potrivit legii, care organizează programe de formare 

profesională în ocupații din domeniul de reglementare I.G.S.U.; 
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii; 

IX. Asigurarea logistică şi financiară. 



Art. 2. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, prin Secretariatul 
Tehnic Permanent, asigură transmiterea prezentului ordin persoanelor, structurilor şi 
instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu. 

Art. 3. Comunicarea prezentului ordin Secretariatului Tehnic Permanent al 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, se asigură de către 
Compartimentul Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu.  

                           
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Sibiu, în 20.03.2020    
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