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INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDETULBIHOR

t, 1 tr 0, lAN. 2020

ORDTN nr. 1a din
privind pregdtirea in domeniul situaliilor de urgenld in anul 2020

Av6nd in vedere prevederile:
- Legii nr.48112004 privind proteclia civil6, republicatS;
- Legii nr. 307/2006 privind apdrarea impokiva incendiilor;
- 0.U,G. nr.5712019privind Codul Administrativ
- H.G,R. nr. 557 2016 privind managementultipurilor de risc;
- Ordinul ministrului administra(iei 9i internelor nr.71212005 pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind instruirea salariatilor in

domeniul situaliilor de urgenld, modificat gi completat de Ordinul ministrului administratiei gi internelor nr. 786/2005;
- Ordinul MinistruluiAdministra[iei gi lnternelor nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregdtire

9i desfdgurare a activitS{ii de prevenire a situatiilor de urgentd;

- Protocol privind pregdtirea in domeniul situa(iilor de urgen{d a copiilor, elevilor gi studen{ilor din invd{dm0ntul national
preuniversitar gi superior, incheiat intre Ministerul Afacerilor lnterne gi Ministerul Educa{iei Nalionale nr.6217019647 12013;

- Ordinul inspectorului general al lnspectoratului General pentru Situatii de Urgentd nr. 4301/lG din 06.0'1.2020 privind pregdtirea

Tn domeniul situa[iilor de urgen{d a reprezentantilor institu[iilor prefectului gi a personalului cu func{ii de conducere gi atributii in
domeniul situa{iilor de urgen(d din administratia publicd local6, servicii descentralizate 9i deconcentrate;

- Ordinul inspectorului general al lnspectoratului General pentru Situatii de Urgenld nr.2llG din 04.01.2019 privind structura-
cadru a Planului de pregdtire in domeniul situafiilor de urgenld;

in temeiul prevederilor ar1.,275 din OUG nr.57t2.019 privind Coduladministrativ
Prefectul Judefului Bihor emite prezentul

ORDIN
Art.1 Se aprobd ,,Planul de pregdtirein domeniul situaliilor de urgentdin anul 2020", conform anexei, care face parte
integrantd din acest ordin, av6nd urmdtoarea structurd:
L Baza legald
ll. Obiectivele pregitirii in domeniul situatiilor de urgentd
lll. Organizarea pregdtirii in domeniul situaliilor de urgen[i
lV. Planificarea pregdtirii pe niveluri de competen(d, structuri functionale gi categorii de personal organizate de:

|V.1. Centrul Na{ional de Perfecfionare a Pregdtirii pentru Managementul Situa{iilor de Urgen!6 gi Centrelor Zonale de
Pregdtire de Proteclie Civild

1V,2, lnspectoratele pentru situa[ii de urgenfd, comitetele pentru situalii de urgen!5, centrele operative pentru situa[ii de
urgen{d, celulele de urgenli, serviciile voluntare gi private pentru situaliide urgenld, instituliile publice gi operatorii economici care
desfdgoard activitafi specifice in zona de competenld
V. Planificarea pregdtiriiin domeniul situa(iilor de urgenld prin antrenamente, exerci{ii gi concursuride specialitate
Vl. Temele orientative privind pregdtirea serviciilor voluntare gi private pentru situalii de urgenfi
Vll. Furnizorii autoriza[i potrivit legii, care organizeazi programe de formare profesionald in ocupatii din domeniul reglementat de
IGSU

Vlll. Evidenta 9i evaluarea pregdtiril
lX. Asigurarea logisticd gi financiard
X. Anexe

Art.2 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenld, prin Secretariatul Tehnic permanent, asigurd transmiterea prezentului ordin
persoanelor, structurilor gi institu(iilor cu responsabilitati in domeniu.
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