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ACTE NORMATIVE PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENȚĂ SAU CONEXE 
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 
 

 APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I)  nr. 163/2007-pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor; 

 H.G nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării 
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

 O.M.A.I nr. 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea 
de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 

 O.M.A.I nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor 
la spatii si constructii pentru birouri;  

 O.M.A.I nr.14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 
amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber; 

   O.M.A.I nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva 
incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi 
vegetale; 

 O.M.A.I nr 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva 
incendiilor la constructii si instalatiile aferente; 

 O.M.A.I nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de 
urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;  

 Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata 2014 
 O.M.A.I nr. 146 din 24 octombrie 2013  

pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare 

 O.M.A.I nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva 
incendiilor la obiective de cult. 

 O.M.A.I nr.118 /2010  dispozitia  generala privind apararea impotriva incendiilor la structuri de  
primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de  agrement  

 Ordinul MAI nr. 138/2015 - aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 

 Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

 Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 
Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic.  

 HOTĂRÂRE Nr. 1102 din 10 decembrie 2014privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la 
dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice 

 Ordinul MAI nr. 75/2019 27 iunie 2019.pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de 
urgență 

 Ordinul MAI nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică 

   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.  
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 PROTECȚIE CIVILĂ 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 

 O.U.G. nr. 21/2005 pentru aprobarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 H.G. nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

      O.M.A.I. nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind   
     planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică;  

 H.G.nr. 501 din 01/06/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de 
protecţie individuală a cetăţenilor 

 H.G nr. 762 din 16/07/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă 

 H. G.  nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor de urgenta 

 O.M.A.I nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza 
si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor; 

    O.M.A.I nr. 712 al Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru instruirea salariaţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţĂ 

 O.M.A.I nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi 
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordinate 
 
 

 

 COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență; 

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

 H.G 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane, materiale si 
financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;  

 H.G nr. 548/2008 privind aprobarea strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru 
situaţii de urgenţă; 

 H.G nr. 762 din 16/07/2008 pentru aprobarea strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă; 

 H.G nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de 
urgenţã profesioniste 
 

 SISTEM DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE-ALARMARE A POPULAȚIEI 
 O.M.A.I nr. 1259/2006, pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de 

înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă; 

 OMAI nr. 886/2005 care aprobă „Normele tehnice privind sistemul naţional integrat de înştiinţare, 
avertizare şi alarmare a populaţiei” 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 
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 INUNDAȚII 
    Ord. com. nr. 459/78 din 28.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră + 
CODURILE HIDROLOGICE 

    Ordinul nr. 2178 (MMGA, MAI) al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 
administraţiei şi internelor privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul 
situaţiilor în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor în caz de 
inundaţii; 

 Ordin Nr. 551/1475/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea 
riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea 
culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure; 

   H.G nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe 
termen mediu și lung 
 

 CUTREMUR 

   Ordinul comun nr. 1995 / 1160 / 18.11/30.01.2006 (MCTI/MAI) al ministrului comunicaţiilor şi 
tehnologiei informaţiilor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la 
cutremure şi alunecări de teren; 

   Ordinul nr. 127/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind investigarea de 
urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor-cadru de intervenţie", indicativ ME 
003-2007*); 

   O.M.A.I. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea 
taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă. Norma tehnica din 7/2006 privind organizarea si 
functionarea taberelor pentru sinistrati in situatii de urgent 

   O.M.A.I nr. 171 din 8 martie 2007 privind unele masuri pentru avertizarea populatiei din zonele 
expuse riscului la cutremur  

  O.U.G nr. 20 DIN 27 IANUARIE 1994 *** REPUBLICATĂ privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente 

   Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor 

   Ministerul Administratiei si Internelor Ordinul 171 din 8 martie 2007 (Ordinul 171/2007)  
privind unele masuri pentru avertizarea populatiei din zonele expuse riscului la cutremur  

 

 ADĂPOSTURI PROTECȚIE CIVILĂ 
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 

 H.G nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea 
adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de 
protecție civilă; 

 O.M.A.I. nr. 1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, 
repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă;  

 H.G nr. 630 din 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică 
personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, 
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uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul 
protecţiei civile;   

 Norma tehnică nr. 177/1999 privind construirea adăposturilor de protecție civilă 
 

  EVACUARE 

 O.M.A.I. nr. 1184 / 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea 
activităţii de evacuare în situaţiii de urgenţă; 

 H.G. nr.1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat; 

 Legea 477/ 2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare; 

  Legea nr.132 din 15 iulie 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes 
public ;  

 Ordonanţă de Urgență nr. 1 /1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;  

 O.M.A.I nr. 1352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităților de 
evacuare  a Persoanelor, bunurilor, documentelor, materialelor ce conțin informații clasificate în 
caz de conflict armat. 
 

 ALTE ACTE NORMATIVE 

 Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată 

 Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 
administrarea condominiilor 

 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

 LEGE nr.132 din 15 iulie 1997, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes 
public,  cu modificările și completările ulterioare  

 Legea nr. 64 /2008, republicată, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


