
                   ORDIN   Nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 
pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului 
naţional de educaţie antiseismică a elevilor 
EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
              Nr. 1.508 din 20 noiembrie 2006 
              MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI 
TURISMULUI 
              Nr. 2.058 din 7 noiembrie 2006 
              MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
              Nr. 5.709 din 23 noiembrie 2006 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 9 din  8 ianuarie 2007 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 36 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005; 
    - art. 11 lit. n) şi ale art. 13 lit. q) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare; 
    - art. 2 pct. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 
223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, cu modificările ulterioare, 
 
    ministrul administraţiei şi internelor, ministrul transporturilor, 
construcţiilor şi turismului şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul 
ordin: 
 
    ART. 1 



    Se aprobă îndrumarul "Educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur", 
elaborat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi 
Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, denumit în continuare 
îndrumar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 
------------ 
    *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
9 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru 
relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. 
Panduri nr. 1. 
 
    ART. 2 
    Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, împreună cu inspectoratele şcolare judeţene şi al 
municipiului Bucureşti vor stabili prin protocol modul de diseminare în 
cadrul orelor de dirigenţie şi/sau educaţie cetăţenească a cunoştinţelor de 
educaţie antiseismică a elevilor cuprinse în îndrumar. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                  Ministrul administraţiei şi internelor, 
                  Vasile Blaga 
 
                  Ministrul transporturilor, 
                  construcţiilor şi turismului, 
                  Radu Mircea Berceanu 
 
                  Ministrul educaţiei şi cercetării, 
                  Mihail Hărdău 
 
                              --------------- 

 


