
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  

 

D I S P O Z I Ţ I E   

privind aprobarea „ Planului de pregătire în domeniul 

 situaţiilor de urgenţă în anul 2020 „ 

 

     Având în vedere prevederile : 

 

  Art.1,art.2,art.4,art.13, art.14, art.19 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, republicată ; 

 Art. 1,art.2, art.4, art.5 , art.10 , art.15, art.21,art.25, art.27,art.28, art.32, art.33 

din Legea nr. 481/2004  privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

activităţii de pregătire în domeniul  apărării civile; 

 Art.1, art.7 alin.(1) lit.e) , alin.(2), art.12, art.24 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 

din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.1 şi art. 3 din Dispozițiile  generale  privind  instruirea salariaţilor în 

domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției 

civile, aprobat  prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Art.1 , art.3, art.6, art. 7 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 

pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 

dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 

  Art.1, art.3 şi 50 din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi 

desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordinate,aprobat 

prin  Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89 /2013, cu modificările și  

completările ulterioare ; 

 Art.1, art.8,art.9-art.15 ,art.18 din  Normelor privind organizarea şi asigurarea 

activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordin nr.1184/2006; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, 

avertizare, pre-alarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă ; 



 O.I.G. nr. 2/IG din 04.01.2019 privind aprobarea structurii-cadru a Planului de 

pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 „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. 

 Ţinând cont de referatul nr. 9251/24.02.2020 al șefului Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al comunei Bărcănești privind aprobarea Planului de 

pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020 ; 

          În temeiul    art. 155  și  art. 196 alin. 1 lit.b) din  O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE: 

    

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

2020 „ având următoarea structura:  

I  Bază legală.  

ÎI. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.   

ÎI.1. Obiectivul general 

ÎI.2. Obiective specifice 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.   

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

personal organizate de: 

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

Urgenţă şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău.                                                     

IV.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova, 

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

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

care desfăşoară activităţi specifice în judeţul Prahova.                                                                          

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

concursuri de specialitate.                                                                                                                            

VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă.                                                                                                                                                      

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

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U 

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 reprezentanţilor instituţiei prefectului, 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 2020;                                                                                                                                                

Anexa nr. 3 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, 

exerciţii şi concursuri de specialitate; 



Anexa nr. 4 - Tematica orientativă de pregătire a serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă; 

Anexa nr. 5 - Evaluarea activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă 

desfăşurată în anul 2020. 

 

 

          Art. 2 . Centrul operativ cu activitate temporară asigura transmiterea prezentei 

dispoziţii persoanelor şi structurilor cu responsabilităţi în domeniu. 

         Art. 3 . Prin grija secretarului general al  comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova 

prezenta dispoziţie se va comunica în termen legal Instituţiei Prefectului judeţului 

Prahova . 

 

PRIMAR, 

  Valeriu Lupu  

       

                                                                                                               Contrasemnează: 

Secretar general al comunei, 

Nicoleta Savu                                                                                                              

                                                                                                                            

Bărcănești , 24.02.2020 

Nr. 82 
 


