
Legislație – Protecție Civilă – Compartimentul Situații de Urgență 

• Legea nr 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

• Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă 

• Ordin M.A.I. nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor 

• Ordin M.A.I. nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea 

împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente 

• Ordin M.A.I. nr. 712 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea 

salariaților în domeniul situațiilor de urgență 

• Legea nr. 349 din 21/06/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor 

din tutun 

• Hotărârea nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional 

pentru situaţii speciale de urgenţă   

• Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc   

• Hotărârea nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă 

• Hotărârea nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică 

pentru situaţii de urgenţă   

• Hotărârea nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică 

personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, 

uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei 

civile   

• Hotărârea nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă   

• Hotărârea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

• Ordinul nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de 

risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă   

• Ordinul nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 

înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă   

• Ordinul nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea 

taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă   

• Ordinul nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor 

economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor    

• Hotărârea nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor 

de urgenţă profesioniste   



• Ordinul nr. 632/2008 privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare 

publică pentru situaţii de urgenţă   

• Ordinul nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 

amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber 

• Ordinul nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor   

• Ordinul nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă 

în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor   

• Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 

dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă   

• Ordinul nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 

inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră   

• Ordinul nr. 2058/2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului 

naţional de educaţie antiseismică a elevilor   

• Ordinul nr. 708/2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe 

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

• Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente   

• Hotărârea nr. 372/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului 

Seismic   

• Ordonanţa militară nr. 10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative   

• Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Prezenta legislație poate suferi modificări și completări ulterioare. 


