
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

 

ORDINUL NR. 41 

privind aprobarea  

Planului de pregătire ȋn domeniul situaţiilor de urgenţă ȋn anul 2023 
 

 

Alexandru Dan Munteanu, Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului 

nr. 121/ 27.01.2022; 

Având ȋn vedere prevederile următoarelor acte normative: 

✓ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.17², 18 lit.f, 19 lit.g ,h; 26¹ 

lit.f, 34 lit.a,35¹; 

✓ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 

212/2006, art.3, 10 lit.e, 13.4, 24.1, 28 lit.f, 32, 34,37¹, 37²; 

✓ Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.1¹¹, lit.b, 1³², 2³⁷,2¹¹⁶ ; 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 121 din 10.03.2014 privind organizarea, funcţionarea şi 

componenţa Comitetului Naţional pentru intemperii şi calamităţi, art. 1-12; 

✓ 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, art. 1 -4; Anexa Regulament cadru din 9 

septembrie 2004, art. 1-4; 

✓ Hotărârea Guvernului României nr. 547 din septembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale de protecţie civilă, art. 1; 

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

Situaţiilor de Urgenţă; art. 1-29; 

✓ 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, art.3, 10, 13, 17,17¹, 23, 24, 35, 36, 51, 54; 

✓ Hotărârea Guvernului României nr. 557 din 11.08.2016 privind managementul tipurilor de 

risc, art.7¹lit.b; 

✓ Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă capitolul I, art. 10, 11; 

✓ O.M.A.I. 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, art. 1, 47lit. e, 

50², literele a,b,c,f; 51; 

 



 

✓ 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, art. 9 

lit.c, 10,15,17.2,19 lit. e, 29,31,43,55; 

✓ 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. 1/IG din 03.01.2023 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 2023 

✓ „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. 

Ținând cont de referatul de aprobare întocmit de Serviciul Conducere Instituţii 

Deconcentrate şi Afaceri Europene, aprobat de prefect și înregistrat sub nr.1477/06.02.2023, prin 

care se propune aprobarea Planului de pregătire ȋn domeniul situaţiilor de urgenţă ȋn anul 2022; 

În temeiul art.275, alin.(1) şi alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emit următorul:  

O R D I N 

Art.1. (1) Se aprobă „Planul de pregătire ȋn domeniul situaţiilor de urgenţă ȋn anul 2023”, 

prezentat ȋn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin şi care are în componenţă anexele 

1-5. 

 (2) Planul de Pregătire ȋn domeniul situaţiilor de urgenţă ȋn anul 2023 are 

următoarea structură: 

 

I.  Baza legală 

II. 

III. 

 

 

Obiectivele pregătirii ȋn domeniul situaţiilor de urgenţă 

Organizarea pregătirii ȋn 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 publice voluntare şi serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă 

VII.  Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare 

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU 

VIII.  Evidenţa şi evaluarea pregătirii 

IX.  Asigurarea logistică şi financiară 

 

 

 

 



 

 

 

Art.2. Secretarul General al Instituției Prefectului – Județul Tulcea, prin intermediul 

Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va asigura înregistrarea şi comunicarea prezentului 

ordin, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

 

Emis astăzi, 08.02.2023 

 

 

 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contrasemnează, 
pSECRETAR GENERAL 

cu atribuții delegate în temeiul 

art. 265 alin.(15)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Cristian-Gabriel ORDEAN  

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

consilier juridic principal, 

Nadina-Veronica IVANOV  

 


