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Guvernul României h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1. - Activitatea de pregătire în domeniul apărării civile se organizează de către Departamentul 

pentru Administrație Publică Locală și Comandamentul Apărării Civile din cadrul Ministerului Apărării 

Naționale, prin centrele de pregătire care funcționează în următoarele localități: 

- Bacău, județul Bacău; 

- Cluj-Napoca, județul Cluj; 

- Craiova, județul Dolj. 

Art. 2. - În cadrul centrelor prevăzute la art. 1 se asigură pregătirea categoriilor de personal de 

conducere cu atribuții în domeniul apărării civile, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Structura seriilor și perioadele de pregătire se stabilesc, de comun acord, de către 

Departamentul pentru Administrație Publică Locală și Comandamentul Apărării Civile, durata unei 

serii fiind cuprinsă între 3 și 7 zile. 

Art. 4. - Spațiile necesare desfășurării activității centrelor de pregătire se asigură prin grija 

autorităților administrației publice locale din municipiile Bacău, Cluj-Napoca și Craiova. 

Art. 5. - (1) Cheltuielile aferente dotării centrelor cu aparatura, mijloacele tehnice și materialele 

necesare se suportă de către Secretariatul General al Guvernului din bugetul de stat pe anul 1995. 

(2) Prefecții județelor Bacău, Cluj și Dolj vor folosi sumele prevăzute la alin. (1) numai pentru dotarea 

centrelor de pregătire. 

Art. 6. - Cheltuielile privind transportul, cazarea și masa participanților la programele de pregătire se 

suportă de către instituțiile de la care provin participanții. 

Art. 7. - Atestarea pregătirii personalului se face pe bază de diplome, eliberate de către 

Departamentul pentru Administrație Publică Locală și Comandamentul Apărării Civile, care vor fi 

înmânate la absolvirea programelor. 

Art. 8. - Organizarea și conducerea unitară a activității de pregătire pentru apărarea civilă în cele trei 

centre se asigură de către Departamentul pentru Administrație Publică Locală și Comandamentul 

Apărării Civile, în care scop: 

1. elaborează programul unitar de pregătire și urmărește realizarea acestuia; 

2. programează și stabilesc seriile de cursanți, perioadele în care aceștia participă la cursuri și 

arondarea județelor la cele trei centre de pregătire; 
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3. sprijină autoritățile administrației publice de la județele și municipiile în care funcționează centrele 

de pregătire, pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității de învățământ. 

Art. 9. - Anual, Departamentul pentru Administrație Publică Locală și Comandamentul Apărării Civile 

vor informa Guvernul despre realizarea acțiunilor cuprinse în programul unitar de pregătire, 

propunând măsurile corespunzătoare de îmbunătățire și perfecționare a acestei activități. 

Art. 10. - Hotărârea Guvernului nr. 370/1993 privind organizarea și funcționarea centrelor de 

pregătire în domeniul apărării civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 7 

septembrie 1993, se abrogă. 
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București, 9 mai 1995. 

Nr. 308. 

ANEXĂ  

 

 

CATEGORII DE PERSONAL 

care participă la programele de pregătire privind apărarea civilă 

- Prefecții și subprefecții județelor și ai municipiului București 

- Președinții și vicepreședinții consiliilor județene și ai Consiliului Sectorului Agricol Ilfov 

- Primarii și viceprimarii municipiilor, sectoarelor municipiului București și ai orașelor 

- Directorii generali ai prefecturilor 

- Primarii comunelor 

- Șefii corpurilor gardienilor publici 

- Șefii birourilor și inspectorii pentru apărarea civilă din serviciul de mobilizare a economiei și apărării 

civile 

- Șefii apărării civile de la ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale 

- Șefii de state majore de apărare civilă de la ministere și celelalte autorități ale administrației publice 

centrale 

- Șefii comisiilor de evacuare de la ministere și instituții publice centrale și județene 

- Secretarii consiliilor județene, municipale și orășenești. 
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