
 

 

 

 
 

BULETIN INFORMATIV NR. 12 – OCTOMBRIE 2012 
 

DOCUMENTE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  
A  ACTIVITĂŢILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ – PROTECŢIE CIVILĂ 

(Instituţie/Operator economic) 
 
Nr. 
crt. 

Documente Baza legală Obs. 

Constituirea organismelor şi structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, 
 inclusiv al protecţiei civile 

1. Decizia de constituire a Celulei de 
Urgenţă. 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de urgenţă, aprobată 
prin Legea nr.15/2005; 

- H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă. 

 

2. Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al  Celulei de Urgenţă. 

 

Constituirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă 

1. Decizia de constituire a serviciului 
privat pentru situaţii de urgenţă 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 

- H.G.R. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă 
voluntare; 

- O.M.A.I nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor; 

- O.M.A.I. nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă. 

Dacă este 

cazul  

2. Regulament de funcţionare - O.M.A.I. nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă. 

 

3. Organigrama S.P.S.U.  

- Celelalte documente sunt prevăzute în Anexa nr.3  din O.M.A.I. nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

Încadrarea inspectorului şi / sau a personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile 
1 Decizia de numire a inspectorului de 

protecţie civilă/cadru tehnic  sau 
personal de specialitate cu atribuţii 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

 



 

 

în domeniul apărării împotriva 
incendiilor .  

incendiilor; 
- O.M.A.I. 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. 

Planuri specifice 
1 Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 
- H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcţonare şi atribuţiile serviciilor de 
urgenţă profesioniste;  

- O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare şi structura cadru a 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

 

2. Planul de evacuare în situaţii de 
urgenţă 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 

- O.M.A.I. nr.1184 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
evacuare în situaţii de urgenţă; 

 

Nr. 
crt. 

Documente Baza legală Obs. 

3 Planul de urgenţă internă ; 
Raport de securitate; 
Politica de prevenire; 
Notificare. 

- H.G.R. nr.95/2003 privind controlul activităţilor 
care prezintă pericole de accidente majore în care 
sunt implicate substanţe periculoase; 

- O.M.A.I. nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind elaborarea planurilor de 
urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate 
substanţe periculoase. 

Dacă este 

cazul. Op. 
ec. cu  
Risc Major 
(RM) 

4. Notificare; 
Politica de prevenire. 

Op.ec. cu 
Risc minor 
(Rm) 

Planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi salariatilor 
1. Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă. 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 
- Ordinul Inspectorului General privind organizarea 

şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în anul 2012; 

- Ordinul prefectului din anul în curs. 

 

2. Evidenţa nominală cu participarea la 
pregătire a personalului încadrat în 
structurile pentru situaţii de urgenţă 
şi rezultatele obţinute. 

- Ordinul prefectului din anul în curs pentru 
aprobarea documentelor privind pregătirea în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 

 

3 Situaţia centralizatoare (numeric) cu 
participarea la pregătire. 

- Ordinul prefectului din anul în curs pentru 
aprobarea documentelor privind pregătirea în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 

 

Organizarea înştiinţării şi alarmării 
1 Schema avertizării şi alarmării 

salariaţilor. 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 
 



 

 

- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în 
situaţii de protecţie civilă. 

Organizarea cooperării şi colaborării privind protecţia civilă 

1 Planuri de cooperare şi colaborare 
cu localitatea unde îşi desfăşoară 
activitatea şi operatori economici cu 
care se învecinează. 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006. 

Dacă este 
cazul 

Asigurarea resurselor financiare 
1 Planificarea resurselor pentru 

funcţionarea structurilor şi realizarea 
măsurilor stabilite în Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor. 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006; 

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 

- O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de urgenţă, aprobată 
prin Legea nr.15/2005. 

Extras  

 
 

 
 

 
 

“ Salvezi dacă ştii să acţionezi corect! “ 
www.preventive.ro  

 
Email: info@preventive.ro 

Servicii externe de consultanţă pentru apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, 
 cursuri de prim ajutor, cursuri de servant pompier si asistenţă tehnică de specialitate. 

 


