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LEGISLAȚ IA: 

 

 

1. PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

 

a. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005; 

b. Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului –cadru privind structura organizatorică, atribuț iile funcț ionarea si dotarea 

comitetelor si centrelor operative pentru situaț ii de urgenț ă; 

c. H.G. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin 

pe care leasigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale 

privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

d. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

e. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1259 din 10 aprilie 2006 

pentru aprobarea normelor privind organizarea ș i asigurarea activităț ii de înș tinț are, 

avertizare, prealarmare în situaț ii de protecț ie civilă; 

f. H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 

administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 

protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

g. H.G. nr. 501/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor de 

protecţie individuală a cetăţenilor. 

h. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184 din 6 februarie 2006 

pentru aprobarea Normelor de organizare ș i asigurarea activităț ii de evacuare în situaț ii de 

urgenț ă; 
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2. PRIVIND RISCURILE NATURALE 

 

a) H.G. nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin 

pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile neguvernamentale 

privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

b) H.G. nr. 1.854 /2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii; 

c) Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului 

şi gospodăririi Apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale ; 

d) Ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 1995/1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului 

privindprevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 

alunecări de teren 

e) Manualul Prefectului şi Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în 

caz de inundaţii; 

 

3. PRIVIND RISCURI TEHNOLOGICE 

 

a) H.G. nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de 

accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647 / 2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care 

suntimplicate substanţe periculoase; 

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care 

prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase ; 

d) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003 

privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere 
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a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor 

majore produse; 

e) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 251/2005 

pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care 

prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase ; 

f) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1299/2005 

privind aprobarea procedurii de inspecţie;. 

g) Ordin comun MAPAM/MTCT/MEC nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea 

Procedurii de reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul României; 

h) Legea nr. 6/1991 Aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul 

transportului deşeurilor periculoase. 

 

4. PRIVIND RISCURI NUCLEARE 

 

a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear 

sau urgenţă radiologică; 

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 683/2005 privind aprobarea 

procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe 

radiologice. 

c) Ordinul CNCAN nr. 242 pentru aprobarea normelor republicane de securitate 

nuclear privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe 

radiologice; 

 

5. PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR 

 

a) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 

produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (transpune Directiva 

produselor pentru construcţii 89/106/CEE); 
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c) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 

Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă; 

d) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2006 privind aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 


