
ORDIN 

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 

99/2.914/2013 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 perioada 2013-2016 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi viceprim-ministrul, 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin: 

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 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 perioada 2013-2016, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 2 octombrie 2013, se modifică după 

cum urmează: 

1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Baza de calcul al necesarului de pregătire, repartizarea pe grupe, categorii de 

personal din judeţele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca 

pentru perioada menţionată la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al inspectorului general.” 

2. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă. 

3. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

“(5) Prefecţii şi subprefecţii vor desfăşura pregătirea la Centrul Naţional de 

Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, pe serii de 

pregătire, conform planificării elaborate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, avizate de Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului 

şi aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă.” 

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

“Art. 4. - Anual, în baza solicitărilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

judeţene, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă centralizează şi întocmeşte, 

anexat la ordinul inspectorului general specificat la art. 3 alin. (3), planificarea numerică 

pe categorii de personal, precum şi seriile de pregătire organizate în centrul naţional şi în 

centrele zonale de pregătire.” 

5. Anexele nr. A-8 se abrogă. 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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