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Anexa 5 
 

TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA 
SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ 

 
 
TEMATICA OBLIGATORIE PENTRU SERVICII VOLUNTARE PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ 
 
 

FEBRUARIE 
 
ŞedinŃa teoretic - aplicativă 
TEMA NR. 1 (30 min.) - Actele normative care reglementează activitatea in domeniul situaŃiilor de urgenŃă. 
TEMA NR. 2 (30 min.) – Dezastre, definiŃie, clasificare, efecte, măsuri de prevenire şi de protecŃie individuală şi 
colectivă. 
TEMA NR. 3 (30 min) - Tipuri de risc specifice la nivelul localităŃilor  
TEMA NR. 4 (30 min.) – Metodologia organizării, desfăşurării şi finalizării controlului de prevenire a incendiilor la 
gospodăriile populaŃiei. 
TEMA NR. 5 (30 min.) - Organizarea, dotarea şi misiunile echipei de cercetare. Metode şi procedee de cercetare. 
 
ŞedinŃa practic - demonstrativă 
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) – Stingătoare. Principii şi parametrii de funcŃionare, modul de utilizare, întreŃinere şi simbol. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecŃie individuală şi a mijloacelor improvizate. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Tehnica aplicării pansamentului. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Antrenament în executarea probelor profesionale (trecerea pe sub capcană, sărituri peste 
obstacole). 
 

MARTIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 (30 min.) – Caracteristicile şi principiile de bază ale intervenŃiilor pentru stingerea incendiilor. 
TEMA NR. 2 (30 min.) - Reguli de comportare în cazul descoperirii muniŃiilor rămase neexplodate. 
TEMA NR. 3 (30 min.) - Mijloacele de alarmare şi înştiinŃare. Clasificare, destinaŃie, descriere, exploatare. 
TEMA NR. 4 (30 min.) – Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de acordare a primului ajutor în caz de fracturi, arsuri 
şi electrocutare. 
TEMA NR. 5 (30 min.) – SubstanŃe de stingere a incendiilor. Procedee pentru întreruperea procesului de ardere. 
TEMA NR. 6 (30 min.) – Stingerea incendiilor în condiŃii deosebite (lipsă apă, vânt puternic şi ger). 
 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaŃii de stingere a incendiului la o locuinŃă. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Mijloacele de alarmare şi înştiinŃare: verificare şi întreŃinere. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Antrenament în executarea probelor profesionale (escaladări, traversarea bârnei de 
echilibru). 
 
 

APRILIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 (30 min.) - ConŃinutul şi modul de punere în aplicare a Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, 
intervenŃie, cooperare şi evacuare. 
TEMA NR. 2 (30 min.) – Incendiul şi fenomenele ce îl însoŃesc (arderea, tipuri de ardere, căldura, transmiterea 
căldurii). 
TEMA NR. 3 (30 min.) – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
TEMA NR. 4 (30 min.) – Măsuri de prevenire a incendiilor la unităŃile de cult (mănăstiri, biserici, case de rugăciuni, 
spaŃii de cazare şi anexe). 
TEMA NR. 5 (30 min.) – Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la clădiri cu aglomerări de persoane. 
TEMA NR. 6 (30 min.) - AcŃiunea pentru căutarea şi scoaterea (salvarea) oamenilor surprinşi sub dărâmături sau la 
etajele superioare ale clădirilor avariate. 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 



2/6 

TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – ÎnvăŃarea şi antrenament în executarea probelor profesionale ale concursurilor SVSU (pista 
de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 metri şi desfăşurarea de luptă). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – ABC – ul resuscitării (etapele de acŃiune în evaluarea funcŃiilor vitale). 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Primul ajutor şi ajutorul sanitar în caz de răniri, hemoragii, fracturi, stop respirator, stop 
cardiac şi intoxicare cu substanŃe chimice. 
 
 

MAI 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Reguli şi modul de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor pentru sinistraŃi. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Caracteristicile factorilor de risc ce pot afecta localitatea şi măsurile de prevenire pentru 
diminuare a efectelor negative ale acestora. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Aspecte privind psihologia în caz de dezastre. 
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - AcŃiunea echipei de adăpostire la prealarmă aeriană, alarmă aeriană, alarmă la dezastre şi 
încetarea alarmei. 
 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - ÎnvăŃarea şi antrenament în executarea probelor profesionale ale concursurilor SVSU ( pista 
de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 metri şi dispozitivul de intervenŃie). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - AcŃiunea pentru deblocarea adăposturilor, sprijinirea zidurilor (plafoanelor) unei clădiri 
care ameninŃă cu prăbuşirea. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Metode, procedee şi măsuri de intervenŃie în caz de avarii la reŃelele electrice, apă, gaze şi 
canal. Măsuri de securitate pe timpul lucrului. 
 
 

IUNIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 30 min. ) - Cunoaşterea surselor şi zonelor de risc de la nivelul localităŃii şi zonelor învecinate. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier ( unitate primară de prelucrare a 
lemnului ). 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Reguli de comportare a populaŃiei înainte, pe timpul şi după producerea dezastrului. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) - Boli infecŃioase şi boli parazitare ce pot apare ca urmare a producerii dezastrelor. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Reguli şi măsuri p.s.i. Focul deschis şi fumatul. 
TEMA NR. 6 ( 30 min. ) - InstalaŃii de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, rezervoare de acumulare, 
hidranŃi interiori şi exteriori. 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - ÎnvăŃarea şi antrenament în executarea probelor profesionale ale concursurilor SVSU (pista 
de îndemânare şi viteză, ştafeta 4x100 metri şi dispozitivul de intervenŃie). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - CondiŃii şi criterii de amenajare a adăposturilor în subsolul construcŃiilor. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Scoaterea, ridicarea şi transportul accidentaŃilor. 
 
 

IULIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Proceduri de intervenŃie pentru tipurile de riscuri ce se pot produce în zona de competenŃă. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - ÎnştiinŃarea şi alarmarea, atribuŃii de bază în realizarea protecŃiei populaŃiei şi bunurilor 
materiale. Semnalele de alarmă. Reguli de comportare pe timpul alarmei. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Măsuri de prevenire a incendiilor la punctele de recoltare a cerealelor şi obiectivele agricole 
( SVSU din zona de munte, măsuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier, locuri de cazare, trasee frecventate 
de turişti şi culegătorii de fructe de pădure). 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Principalele măsuri de protecŃie individuală şi colectivă la dezastre. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) - Transportul, hrănirea, şi cazarea sinistraŃilor în caz de urgenŃă. organizarea şi funcŃionarea 
taberei de sinistraŃi. 
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ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica salvării persoanelor surprinse la etajele superioare ale clădirilor avariate. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Executarea controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaŃiei. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Tehnica mânuirii accesoriilor pentru trecerea apei. 
 
 
 AUGUST 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii, reguli şi norme privind organizarea înştiinŃării populaŃiei şi salariaŃilor în situaŃii 
speciale şi în caz de dezastre. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Dotare întreŃinere şi reguli de folosire a adăposturilor de protecŃie civilă. Modul de 
comportare a personalului pe timpul adăpostirii. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Reguli şi măsuri de p.s.i. specifice punctelor de distribuŃie a buteliilor cu GPL. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Prevenirea incendiilor la unităŃi sanitare şi de îngrijire. 
TEMA NR. 5 ( 30 min. ) – Organizarea SVSU. Misiunile şi compunerea SVSU. 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Tehnica alimentării cu apă a autospecialelor pe timpul intervenŃiilor pentru stingerea 
incendiilor. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Tehnica securităŃii servanŃilor pe timpul desfăşurării acŃiunilor de intervenŃie. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Executarea unei aplicaŃii simple de stingere a incendiilor la sectoarele agro-zootehnice, 
depozite de furaje, depozite de cereale (SVSU de la municipii şi oraşe la o unitate de cult, SVSU din zona de munte 
vor executa aplicaŃia de stingere la un obiectiv de prelucrare primară a lemnului). 
 
 
 SEPTEMBRIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Metodologia întocmirii planurilor de intervenŃie (de răspuns) în funcŃie de riscurile 
identificate în sectorul de competenŃă. 
TEMA NR. 2 ( 1 oră ) - Reguli de comportare în caz de incendiu. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Epidemii şi epizootii. 
TEMA NR. 4 ( 30 min. ) – Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor din dotarea SVSU. 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Executarea unei aplicaŃii simple de stingere a incendiilor la o unitate şcolară. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Protocoale de intervenŃie. Prim-ajutor de bază. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Transportul răniŃilor cu mijloace improvizate. 
 
 
 
 OCTOMBRIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Mijloace de protecŃie colectivă. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - Reguli şi măsuri de p.s.i. în sezonul rece la gospodăriile şi anexele populaŃiei. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) - Norme şi principii privind amenajarea unor spaŃii ca adăposturi de protecŃie civilă. 
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) - OperaŃiuni pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenŃiei. 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – Principii de bază în acordarea primului ajutor, măsuri de autoprotecŃie în acordarea primului 
ajutor. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) - CondiŃii şi criterii de amenajare a adăposturilor în subsolurile construcŃiilor. 
 TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Mânuirea măştii de protecŃie contra fumului şi CO. 
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NOIEMBRIE 
 
ŞedinŃa teoretic – aplicativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) – NoŃiuni generale referitoare la instalaŃiile de încălzire şi măsurile de prevenire a incendiilor la 
utilizarea acestora. 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Prevenirea incendiilor la lăcaşurile de cult. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Factorii perturbatori ai stării psihice pe timpul intervenŃiei, modalităŃi de manifestare. 
TEMA NR. 4 ( 1 oră ) – Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaŃiilor şi echipamentelor de intervenŃie pe 
timpul sezonului rece. Pregătirea remizelor pentru sezonul rece. 
 
ŞedinŃa practic – demonstrativă 
 
TEMA NR. 1 ( 1 oră ) - Executarea unei aplicaŃii simple de stingere a incendiilor la un cămin cultural ( case de cultură 
). 
TEMA NR. 2 ( 30 min. ) – Procedee de marcare a raionului, zonei, sectorului în care se acŃionează. 
TEMA NR. 3 ( 30 min. ) – Primul ajutor în caz de intoxicaŃie şi contaminare. 
 
 
PARTICIPAREA LA UN EXERCIłIU DE INTERVENłIE 
 
Pe timpul exerciŃiilor  în domeniul situaŃiilor de urgenŃă desfăşurate în zona de competenŃă sau controalelor. 
 
 
 

LEGISLAłIE ÎN DOMENIUL SITUAłIILOR DE URGENłĂ 
 
DECRETUL nr. 224 din 11 mai 1990 pentru ratificarea protocoalelor adiŃionale I şi II la 

ConvenŃiile de la Geneva din 12 august 1949 
Emitent     : C.P.U.N. 
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 14 mai 1990 
LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 Legea voluntariatului 
Emitent       : PARLAMENTUL 
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 aprilie 2001 
LEGEA 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecŃia civilă, republicată 
Emitent       : PARLAMENTUL 
Publicată în : MONITORUL OFICIAL, Partea I nr. 554 din 22 iulie 2008  
LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

NaŃional de Management al SituaŃiilor de Urgenta 
Emitent     : PARLAMENTUL  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005  
HOTĂRÂREA nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuŃiile, funcŃionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaŃii de urgenŃă 
Emitent       : GUVERNUL 
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004 
HOTĂRÂREA nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcŃionarea şi 
atribuŃiile serviciilor de urgenŃă profesioniste 
Emitent       : GUVERNUL 
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004 
HOTĂRÂREA nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor 

de protecŃie individuală a cetăŃenilor 
Emitent:       GUVERNUL ROMÂNIEI 
Publicată în: MONITORUL OFICIAL  nr. 482 din  8 iunie 2005 
HOTĂRÂREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcŃii la care este 

obligatorie realizarea adăposturilor de protecŃie civilă, precum şi a celor la care se amenajează 
puncte de comandă 
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Emitent:       GUVERNUL ROMÂNIEI 
Publicată în: MONITORUL OFICIAL  NR. 526 din 21 iunie 2005 
HOTĂRÂREA nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naŃional prin care se 

identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecŃie civilă, 
uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuŃii în domeniul protecŃiei 

civile 
Emitent:     GUVERNUL  
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005  
HOTĂRÂREA nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităŃilor 

administrativ-teritoriale, instituŃiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 

protecŃiei civile, în funcŃie de tipurile de riscuri specifice 
Emitent:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
Publicată în: MONITORUL OFICIAL  nr. 603 din 13 iulie 2005 
ORDONANłA nr. 88 din 30 august 2001, privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice comunitare pentru situaŃii de urgenŃă 
Emitent      : GUVERNUL  
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001 
 
 
 
 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul NaŃional de 

Management al SituaŃiilor de UrgenŃă 
Emitent       : GUVERNUL 
Publicată în: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004 
ORDIN nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaŃiilor de 

urgenŃă generate de inundaŃii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcŃii 
hidrotehnice şi poluări accidentale 
Emitent:  MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR   Nr. 638 /12 mai 2005  
               MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR Nr. 420/ 11.042005  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 30 mai 2005  
ORDIN nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea 

planurilor de urgenŃă în caz de accidente în care sunt implicate substanŃe periculoase 
Emitent:      MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR 
Publicat  în: MONITORUL OFICIAL  nr. 460 din 31 mai 2005 
ORDIN nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, 

validare şi răspuns pe timpul unei urgenŃe radiologice 
Emitent:      MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR 
Publicat  în: MONITORUL OFICIAL  nr. 520 din 20 iunie 2005 
ORDIN nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, 

pregătirea şi intervenŃia în caz de accident nuclear sau urgenŃă radiologică 
Emitent:      MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR 
Publicat  în: MONITORUL OFICIAL  nr. 538 din 24 iunie 2005 
ORDIN nr. 708 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor 

produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la 

cutremure 
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR Nr. 708 din 20 iunie 2005  
MINISTERUL TRANS. CONSTRUCłIILOR ŞI TURISMULUI Nr. 923 din 9 iunie 2005  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 1 iulie 2005  
ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale privind instruirea 

salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgenŃă 
Emitent:      MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR 
Publicat  în: MONITORUL OFICIAL  nr. 599 din 12 iulie 2005 
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 ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraŃiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale privind instruirea 

salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgenta 
EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005  
ORDIN nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005  
ORDIN nr. 195 din 20.04.2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 718/2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanŃă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 

pentru situaŃii de urgenŃă 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 02.05.2007 
ORDIN nr. 158 din 22.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă privind constituirea, 

încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaŃii de urgenŃă 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 02.05.2007  
ORDIN nr. 735 din 22 iulie 2005 privind evidenŃa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea 

ajutoarelor interne şi internaŃionale destinate populaŃiei în situaŃii de urgenŃă 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005  
ORDIN nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenŃă la toate primăriile din 

zona de risc în caz de iminenŃă a producerii unor situaŃii de urgenŃă 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 27 iulie 2005 
ORDIN nr.163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor  
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR  
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29.03.2007 
ORDIN nr. 108/2001 pentru aprobarea DG-PSI-004; 
ORDIN nr. 673 din 09.12.2008 privind pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă a 

reprezentanŃilor instituŃiilor prefectului şi a personalului cu funcŃii de conducere din administraŃia 

publică locală, în perioada 2009 – 2012 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE   
  
 Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16.12.2008 
ORDIN nr. 280 din 22.12.2010 pentru modificarea Anexei nr. 4 la ORDINUL nr. 673 din 
09.12.2008 privind pregătirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă a reprezentanŃilor instituŃiilor 

prefectului şi a personalului cu funcŃii de conducere din administraŃia publică locală, în perioada 

2009 – 2012 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR   
  
 Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29.12.2010 
ORDIN nr. 250 din 22.11.2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a 

specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaŃii de urgenŃă 
Emitent:     MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR 
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26.11.2010 


