ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 7 martie 2006
În temeiul art. 41 alin. (1) 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, al 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, şi 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,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul
administraţiei şi internelor emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
-----------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
207 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
La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se
abrogă.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
----------ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren*)
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 bis din 7 martie 2006
*) Ordinul nr. 1.995/2005/1.160 a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006 şi este reprodus şi în acest
număr bis.
În temeiul art. 41 alin. (1) 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, al 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, şi 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,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul
administraţiei şi internelor emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se
abrogă.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
REGULAMENT
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la
cutremure şi/sau alunecări de teren
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de seisme
şi/sau alunecări sau prăbuşiri de teren, denumite în continuare situaţii de
urgenţă specifice, reprezintă o activitate de interes naţional, prin
dimensiunea urmărilor negative ce se pot produce în plan economic, social şi
de mediu.
(2) În activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă
specifice participă, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice,
operatorii economici, instituţiile publice, persoanele juridice şi persoanele
fizice, reprezentanţii societăţii civile - ONG-uri.
ART. 2
(1) Tipurile de risc pentru care Comitetul ministerial pentru situaţii de
urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare
Comitet ministerial, respectiv Centru operativ, au atribuţii în domeniul
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin 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 şi prin actele normative subsecvente;
(2) În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de
urgenţă specifice se înţeleg acţiunile şi măsurile pentru:
a) prevenire şi pregătire pentru intervenţie, înainte de declanşarea
fenomenelor cauzale;
b) intervenţie operativă, după producerea situaţiei de urgenţă specifice,
pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acesteia;
c) intervenţie ulterioară, pentru recuperare şi reabilitare.
(3) Parametrii şi nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea
zonelor afectate de situaţia de urgenţă specifică în vederea solicitării
declarării stării de alertă sau instituirii stării de urgenţă specifice, sunt
prevăzuţi în anexa A.
ART. 3
Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul acţiunilor şi
măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie imediată, de recuperare şi
reabilitare necesare limitării efectelor cutremurelor/alunecărilor de teren,
precum şi atribuţiile ce revin structurilor implicate în gestionarea situaţiilor
de urgenţă determinate de cutremure/alunecări de teren.
ART. 4
În sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect
efectelor unei situaţii de urgenţă specifice sunt:
a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
b) construcţiile: clădiri de locuit, clădiri pentru învăţământ şi socialculturale, structuri sanitare, capacităţile productive: fabrici, platforme
industriale, ferme zootehnice, amenajări piscicole, porturi, aeroporturi,
barajele şi alte lucrări hidrotehnice etc.;
c) căile de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale;
d) reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de
alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare;
e) reţelele de telecomunicaţii şi altele asemenea;
f) mediul natural: ecosisteme, păduri, terenuri dispuse pe versanţi sau
având caracteristici defavorabile, intravilanul localităţilor şi altele;
g) activităţile social-economice.
CAP. 2
Acţiuni şi măsuri preventive
Secţiunea 1
Acţiuni şi măsuri organizatorice

ART. 5
(1) Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi măsurilor privind
prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenţă specifică revine
Comitetului ministerial, organizat la Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.
(2) Preşedintele Comitetului ministerial este ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi din Comitetul ministerial fac parte persoane de
decizie din conducerea ministerului, precum şi specialişti din instituţii şi
unităţi, reprezentanţi ai societăţii civile, cu atribuţii şi responsabilităţi în
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice.
(3) În teritoriu, acţiunile şi măsurile de prevenire şi gestionare a unei
situaţii de urgenţă specifice se realizează prin comitetele judeţene/Comitetul
municipiului Bucureşti şi comitetele locale ale sectoarelor acestuia,
municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă, denumite în
continuare comitete judeţene/municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti,
respectiv comunale din care vor face parte şi câte un membru din partea
ONG-urilor cu forţe specializate şi voluntare. Deţinătorii, cu orice titlu, de
construcţii, dotări şi terenuri, a căror avariere în caz de situaţie de urgenţă
specifică poate pune în pericol populaţia, precum şi mediul natural şi
construit sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze
corespunzător, să doteze construcţiile cu aparatura de măsură şi control
necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze
sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în cazul iminenţei producerii
unei situaţii de urgenţă specifice şi să organizeze activitatea de
supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform legislaţiei în vigoare pentru
fiecare domeniu.
Secţiunea 2
Planurile de apărare
ART. 6
Aplicarea măsurilor de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă
specifice se realizează în mod unitar pe baza Planurilor de analiză şi
acoperire a riscurilor, precum şi a Planurilor de intervenţie şi cooperare,
întocmite la nivel de judeţ, municipiul Bucureşti şi sectoarelor acestuia,
localitate, operator economic şi instituţie publică, denumite în continuare
planuri de apărare.
ART. 7

(1) Planurile de apărare sunt documentele pe baza cărora se realizează
măsurile şi acţiunile tehnice şi organizatorice preventive şi de gestionare a
situaţiei de urgenţă specifice, incluzând pregătirea şi intervenţia operativă,
refacerea şi reabilitarea, în vederea conducerii unitare a acestora.
(2) Modul de întocmire, structura şi conţinutul, precum şi condiţiile de
modificare şi actualizare, avizare şi aprobare ale planurilor de apărare se
stabilesc prin "Normativul privind Planul de apărare în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă specifice", prevăzut în anexa B.
(3) Planurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pentru judeţe/municipiul
Bucureşti şi sectoarele acestuia, precum şi pentru localităţi, de către
comitetele pentru situaţii de urgenţă, constituite conform legii, iar pentru
operatorii economici şi instituţiile publice, de către conducerile
administrative ale acestora.
ART. 8
(1) Răspunderea privind întocmirea planurilor de apărare prevăzute la art.
6 alin. (3) şi aplicarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute în acestea revine
prefecţilor, primarilor şi conducerilor administrative ale operatorilor
economici şi instituţiilor publice.
(2) Avertizarea-alarmarea populaţiei în cazul iminenţei producerii unei
situaţii de urgenţă specifice este atributul structurilor Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, la nivel naţional/local.
(3) Aplicarea măsurilor şi acţiunilor de apărare este obligatorie pentru
toate persoanele fizice şi juridice; participarea la acţiunile de prevenire,
pregătire, protecţie şi intervenţie este obligatorie pentru toate persoanele
fizice şi juridice, cu excepţia persoanelor fizice cu handicap şi a altor
categorii defavorizate.
ART. 9
Programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel
naţional, judeţean şi local vor cuprinde, în mod obligatoriu, măsurile de
prevenire a efectelor unei situaţii de urgenţă specifice, răspunderea aplicării
acestora revenind autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi
conducerilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor
publice.
ART. 10
(1) Planul judeţean/municipiului Bucureşti de apărare împotriva situaţiilor
de urgenţă specifice se completează şi se actualizează, de către Secretariatul
tehnic permanent al Comitetului judeţean/municipiului Bucureşti.
(2) La întocmirea sau la actualizarea planurilor de apărare, în baza
evaluărilor efectuate, nivelurile de risc se marchează distinct pe harta

zonelor de risc şi se stabilesc măsurile necesare în domeniul prevenirii şi
gestionării situaţiei de urgenţă specifice.
(3) Modificările şi actualizările operate în planurile de apărare se
comunică structurilor ierarhice ale administraţiei publice locale, precum şi
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărui zonă de competenţă se
află operatorii economici, instituţiile publice şi localităţile respective.
(4) Întocmirea şi actualizarea planurilor sunt controlate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă periodic, dar nu mai rar de o dată pe an.
De asemenea, semestrial, organele abilitate să întocmească planul vor
raporta forurilor imediat superioare situaţia acestora şi măsurile de
actualizare şi/sau de îmbunătăţire.
Secţiunea 3
Organizarea sistemului informaţional-decizional
ART. 11
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor
destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării
datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor
şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi
gestionare a unei situaţii de urgenţă specifice.
ART. 12
(1) Transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate
cu schema fluxului informaţional-decizional, aprobată prin planul propriu de
apărare.
(2) Schema de principiu a fluxului informaţional-decizional este
prezentată în anexa C.
(3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP comunică imediat principalele caracteristici ale seismului, conform
modelului prezentat în anexa C1.
(4) Prefecţii judeţelor, respectiv prefectul municipiului Bucureşti,
comunică imediat principalele efecte ale situaţiei de urgenţă specifice,
conform anexei C2.
ART. 13
(1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic
superioare asupra locului producerii situaţiei de urgenţă specifice, evoluţiei
acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se
realizează prin rapoarte operative.

(2) Conţinutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul
acţiunilor de gestionare a situaţiei de urgenţă specifice este prezentat în
anexa D.
ART. 14
Primarii, conducerile comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă
constituite după caz, precum şi cele ale unităţilor social-economice
amplasate în zone predispuse la alunecări de teren, au obligaţia să asigure
preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor
meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi
de intervenţie.
Secţiunea 4
Logistica intervenţiei
ART. 15
(1) Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă specifice se stabileşte prin planurile de apărare specifice,
de către autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă, prin reprezentanţii
ei în Comitetul ministerial şi operatorii economici cu atribuţii în acest
domeniu.
(2) Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se
pregătesc din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de
apărare specifice.
(3) Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul
instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti
şi aprobate de comitetele judeţene/municipiului Bucureşti. Pregătirea
forţelor specializate voluntare de intervenţie se realizează în cadrul ONGurilor cu scop similar.
(4) Prefecţii, primarii şi conducerile tehnico-administrative ale
operatorilor economici şi instituţiilor au obligaţia de a asigura cunoaşterea
de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie, a
modalităţilor de acţiune conform planurilor de apărare specifice, aprobate.
(5) Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor
de competenţă, pentru:
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea
şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente,
medicamente şi materiale de primă necesitate;

b) acordarea primului-ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea
la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici
afectaţi;
c) aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii
situaţiei de urgenţă specifice;
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca
accesibile;
e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni
esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru
protecţia civilă: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte
construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie
şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea
situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de
producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru
celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor
de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare
esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi
şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru
învăţământ;
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea
efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.
(6) Forţele de intervenţie specializate sunt: structuri ale serviciilor publice
comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă, unităţile poliţiei, unităţile
jandarmeriei, unităţile poliţiei de frontieră, structurile poliţiei comunitare,
unitatea specială de aviaţie, unităţile specializate/detaşamente din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale, unităţile pentru asistenţa medicală de
urgenţă ale Ministerului Sănătăţii, organizaţiile nonguvernamentale
specializate în acţiuni de salvare, unităţile şi formaţiunile sanitare şi de
inspecţie sanitar-veterinară, formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor,
precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate
şi societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi
dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai
societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi
în ONG-uri cu activităţi specifice.
(7) Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor,
formaţiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de
urgenţă, şi acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiile de
protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în
planul de apărare specific.

(8) Pentru pregătirea şi antrenarea societăţii civile în acţiuni de acordare a
primului-ajutor, de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiilor de urgenţă
specifice, au fost constituite formaţiunile de voluntari specializaţi în
intervenţia pentru situaţii de urgenţă formate din:
1. reţele locale de urgenţă radio - Federaţia Română de Radioamatorism F.R.R.;
2. asociaţii locale ale salvatorilor pentru situaţii de urgenţă - ASVSU;
3. societăţi comerciale de pază, de pompieri voluntari, de taxi,
transportatori;
4. societăţi comerciale de ambulanţe particulare, farmacii, medici
particulari etc.;
5. alpinişti utilitari, salvamont, salvamari, scafandri, speologi, cascadori
etc.;
6. centre de educare canină;
7. centre de psihoterapie;
8. alte ONG-uri, cu secţii de salvare în situaţii de urgenţă.
(9) O dată pe lună, în prima zi de luni a lunii respective, între orele 8,00 şi
9,00, vor avea loc exerciţii de cooperare, informare şi alarmare, la nivelul
dispeceratelor proprii fiecărei structuri de voluntari de pe raza
localităţii/municipiului Bucureşti, fără deplasare de mijloace şi forţe umane
în teren, pe frecvenţele de cooperare în situaţii de urgenţă.
(10) O dată la 3 luni, în acelaşi scop, în exerciţiile de pregătire vor fi
implicate şi forţele profesioniste, fără deplasare de mijloace şi forţe umane
în teren.
(11) O dată la 6 luni - vara şi iarna - la nivel judeţean/al municipiului
Bucureşti, vor avea loc exerciţii de pregătire/aplicaţii cu implicarea forţelor
profesioniste şi a mijloacelor de intervenţie.
(12) Anual, comitetele judeţene/municipiului Bucureşti organizează şi
execută exerciţii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru
verificarea pregătirii tuturor forţelor de intervenţie, şi a populaţiei,
funcţionării sistemului de înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare,
precum şi a tehnicii, mijloacelor şi materialelor de intervenţie aflate în
dotare; exerciţiile vor fi prealabil anunţate, pentru a nu crea panică în zona
unde urmează a se desfăşura.
(13) Logistica acţiunilor de antrenament şi exerciţii aplicative, prevenire
şi gestionare a situaţiei de urgenţă specifice se asigură de către autorităţile,
instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de
răspunderi, măsuri şi resurse necesare.
ART. 16

Resursele financiare necesare acţiunilor şi măsurilor pentru prevenirea şi
gestionarea unei situaţii de urgenţă specifice se suportă, potrivit legii, din
bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse
interne şi internaţionale, în scopul realizării acţiunilor şi măsurilor de
prevenire, intervenţie operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru
dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnica necesare şi pentru
întreţinerea acestora, precum şi pentru pregătirea efectivelor, atât pentru
forţele profesioniste cât şi pentru forţele specializate voluntare din cadrul
societăţii civile.
CAP. 3
Acţiuni şi măsuri de intervenţie operativă
ART. 17
(1) Conducerea operaţiunilor de intervenţie operativă în cazul producerii
unei situaţii de urgenţă specifice se realizează de autorităţile legal învestite
cu atribuţii şi responsabilităţi privind concepţia, planificarea, organizarea şi
controlul în domeniu, respectiv de către prefecţi, primari şi conducerile
operatorilor economici şi instituţiilor publice, conform legii.
(2) Prefectul şi subprefecţii, primarii municipiilor, oraşelor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi comunelor, şefii serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, şefii
serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
precum şi conducătorii regiilor autonome, societăţilor şi
administraţiilor/companiilor naţionale cu atribuţii şi responsabilităţi în
domeniu, precum şi reprezentanţii societăţii civile la nivel central şi local se
autosesizează şi declanşează de la sediile instituţiilor respective acţiunile ce
se impun privind alertarea şi intervenţia în caz de urgenţă potrivit Planului
de apărare judeţean/municipiului Bucureşti.
(3) În cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice, membrii
comitetului judeţean/municipiului Bucureşti, numiţi prin ordin al prefectului,
se întrunesc de urgenţă la sediul Prefecturii.
(4) În situaţia imposibilităţii utilizării sediului Prefecturii, conducerea
acţiunilor de intervenţie de urgenţă se realizează de la Punctul de comandă al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ/Municipiul Bucureşti.
(5) Comitetul pentru situaţii de urgenţă de la autoritatea publică locală,
denumit în continuare comitet local, pe raza căreia s-a produs situaţia de
urgenţă specifică se activează, se întruneşte de urgenţă la sediul său şi îşi
pune în aplicare planul propriu de apărare.

(6) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor pe raza cărora s-a produs
situaţia de urgenţă specifică, împreună cu membrii serviciilor publice
comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă constituite pe domenii,
potrivit legii, procedează de urgenţă la inspecţia zonelor din aria lor de
autoritate constatând, după caz:
a) zonele afectate şi delimitarea acestora;
b) necesitatea deblocării - salvării persoanelor şi acordării primului-ajutor;
c) clădirile prăbuşite sau în pragul colapsului;
d) reţelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicaţii, gaz metan, apă,
energie electrică şi termică etc.;
e) incendiile sau exploziile produse şi/sau iminenţa producerii unor
evenimente în lanţ;
f) distrugerile sau blocările căilor de acces;
g) contaminările chimice sau radioactive ale mediului.
ART. 18
La acţiunile de inspecţie participă şi structurile specializate din cadrul
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice locale, precum şi ale regiilor autonome, societăţilor şi
administraţiilor/companiilor naţionale cu atribuţii şi responsabilităţi în
domeniu, cât şi ONG-urile abilitate.
ART. 19
Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor informează operativ
Comitetul judeţean/municipiului Bucureşti, prin mijloacele de
radiocomunicaţii din dotarea proprie sau a reţelelor de urgenţă locale sau
naţionale - FRR şi/sau curieri, asupra situaţiei constatate, estimând victimele
şi pagubele materiale, precum şi necesarul de mijloace şi forţe de intervenţie.
ART. 20
Comitetul judeţean/municipiului Bucureşti, întrunit de urgenţă, evaluează
situaţia pe baza informărilor operative ale comitetelor locale şi constatărilor
structurilor specializate din subordinea serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice locale şi stabileşte
măsuri de intervenţie de urgenţă pentru:
a) asigurarea condiţiilor pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace
necesare desfăşurării acţiunii de intervenţie, în raport de evoluţia situaţiei;
b) concentrarea şi organizarea intrării în dispozitivele de acţiune a forţelor
şi mijloacelor stabilite prin planul de apărare;
c) stingerea incendiilor;
d) deblocarea - salvarea persoanelor şi acordarea primului-ajutor;
e) transportul şi spitalizarea persoanelor accidentate;

f) inspectarea post situaţie de urgenţă specifică a construcţiilor avariate şi
evaluarea rapidă a acestora;
g) evacuarea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare;
h) protecţia - adăpostirea persoanelor sinistrate şi acordarea asistenţei
necesare;
i) paza şi protecţia bunurilor materiale şi restricţionarea circulaţiei în
zonele afectate;
j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea
rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru intervenţie;
k) informarea populaţiei prin mijloacele de comunicare în masă şi
asigurarea comunicării cu aceasta;
l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare
şi neutralizarea acestora, după caz.
ART. 21
Dacă posibilităţile comitetului local, pentru gestionarea situaţiei sunt
depăşite, se activează comitetul judeţean.
ART. 22
(1) Prefectul informează operativ Comitetul ministerial şi Comitetul
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitet naţional,
asupra efectelor produse de situaţia de urgenţă specifică, a măsurilor
întreprinse, dispune declararea stării de alertă la nivel judeţean/al
municipiului Bucureşti şi propune, după caz, preşedintelui Comitetului
Naţional declanşarea procedurii, potrivit legii, pentru instituirea stării de
urgenţă pentru zona afectată.
(2) În anexa E este redată Schema fluxului decizional pentru declararea
zonei de dezastru şi/sau instituirea stării de urgenţă.
ART. 23
(1) Comitetul ministerial se activează când posibilităţile comitetului
judeţean/municipiului Bucureşti au fost depăşite ori există premisele să fie
depăşite sau când sunt afectate cel puţin două judeţe.
(2) Comitetul ministerial îşi desemnează, după caz, Grupul operativ, prin
ordin al ministrului.
(3) Din Grupul operativ fac parte secretarii de stat, secretarul general,
reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii, reprezentantul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, directori generali ai
instituţiilor cu atribuţii, şi responsabilităţi în activitatea de intervenţie în
cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice, responsabili ai ONGurilor abilitate sau înlocuitorii desemnaţi ai acestora, în cazul imposibilităţii
prezentării titularilor.

(4) În Grupul operativ se pot nominaliza reprezentanţii desemnaţi de
celelalte ministere cu rol de decizie în acţiunile de intervenţie post-dezastru,
precum şi specialişti în domeniu, membri ai Comisiilor tehnice de
specialitate ale ministerelor, reprezentanţi ai altor organizaţii
nonguvernamentale sau societăţi comerciale utile în situaţii de urgenţă.
ART. 24
Grupul operativ întreprinde următoarele activităţi:
a) solicită şi primeşte informaţii asupra construcţiilor afectate de situaţia
de urgenţă specifică, prin inspecţiile teritoriale în construcţii şi inspectoratele
judeţene/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
b) solicită şi primeşte informaţii asupra efectelor situaţiei de urgenţă
specifice, de la comisiile judeţene/municipiului Bucureşti pentru situaţii de
urgenţă şi primeşte de la acestea rapoarte operative şi rapoarte de evaluare a
intervenţiei;
c) verifică datele de la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti şi
informează operativ Comitetul Naţional asupra producerii situaţiei de
urgenţă specifice, efectelor acesteia, precum şi asupra măsurilor întreprinse;
d) transmite operativ Comitetului Naţional informaţii despre situaţia
creată şi despre măsurile luate şi formulează cereri în raport cu evoluţia
situaţiei operative;
e) informează populaţia despre măsurile şi comportamentul care trebuie
adoptate în zonele afectate;
f) aplică şi transmite deciziile Comitetului Naţional.
CAP. 4
Acţiuni şi măsuri pentru recuperare şi reabilitare
ART. 25
Pentru restabilirea stării de normalitate, comitetele judeţene/municipiului
Bucureşti şi locale, precum şi conducerile tehnico-administrative ale
operatorilor economici, reprezentanţii societăţii civile şi instituţiilor, dispun
aplicarea următoarelor acţiuni şi măsuri:
a) acordă, în continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate;
b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi refacere,
în stare operativă;
c) reabilitează căile de comunicaţii rutiere, feroviare etc., liniilor de
telecomunicaţii şi reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, a
apei şi operatorilor energetici;
d) pregăteşte condiţiile pentru repunerea în stare de funcţionare a
operatorilor economici şi instituţiilor afectate, precum şi pentru refacerea

locuinţelor şi a celorlalte construcţii cu caracter public sau privat avariate
sau distruse din zona afectată;
e) continuă investigaţia post situaţie de urgenţă specifică şi stabileşte
soluţiile cadru de intervenţie pentru punerea în siguranţă provizorie a
construcţiilor avariate;
f) stabileşte din punct de vedere valoric şi cantitativ pagubele produse de
situaţia de urgenţă specifică;
g) comunică operativ cu factorii abilitaţi şi comunică permanent cu
cetăţenii despre informaţiilor specifice.
ART. 26
(1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza intervenţiei, comitetele
judeţene/municipiului Bucureşti şi comitetele locale întocmesc rapoarte de
evaluare a efectelor produse de situaţia de urgenţă specifică, pe care le
înaintează comitetelor superioare ierarhic, în termen de maxim 10 zile de la
producerea dezastrului, rapoartele fiind însoţite de măsuri pentru înlăturarea
efectelor acesteia, precum şi de măsurile ulterioare de prevenire şi
intervenţie.
(2) Conţinutul cadru al raportului de evaluare a intervenţiei este prezentat
în anexa F.
(3) Rapoartele finale de evaluare ale comitetelor judeţene/municipiului
Bucureşti se înaintează la Comitetul ministerial în termen de cel mult 30 zile
de la producerea situaţiei de urgenţă specifice.
CAP. 5
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale
instituţiilor publice, ale reprezentanţilor societăţii civile şi ale operatorilor
economici privind prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenţă specifice
Secţiunea 1
Atribuţii comune
ART. 27
Autorităţile administraţiei publice centrale organizează, coordonează şi
îndrumă acţiunile şi măsurile privind prevenirea şi gestionarea unei situaţii
de urgenţă specifice, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 28
Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, precum şi
persoanele juridice care au în administrare construcţii, vor acţiona pentru

punerea în aplicare a măsurilor pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Normei metodologice de aplicare a acesteia.
Secţiunea 2
Atribuţii specifice
ART. 29
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte următoarele
atribuţii:
a) asigură, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul ţării, a măsurilor şi
acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice;
b) asigură, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
informarea operativă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi a
instituţiilor interesate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă specifice sau producerii acestora în teritoriu, printr-un sistem
informaţional propriu;
c) coordonează, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării împotriva
efectelor unei situaţii de urgenţă specifice;
d) coordonează, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
constituirea şi pregătirea grupelor operative pentru gestionarea răspunsului
în zonele afectate de situaţii de urgenţă specifice;
e) organizează, controlează şi coordonează apărarea împotriva efectelor
unei situaţii de urgenţă specifice la unităţile proprii;
f) participă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la
întocmirea planurilor de apărare în teritoriu şi, în cazul producerii acesteia,
acţionează după cum urmează:
1. participă, cu efective şi mijloace proprii, la acţiunile de protecţie,
evacuare a populaţiei şi a bunurilor materiale, pentru limitarea şi înlăturarea
urmărilor dezastrelor provocate de o situaţie de urgenţă specifică, precum şi
la alte acţiuni de protecţie civilă;
2. organizează, - independent sau în cooperare cu structuri specializate ale
Ministerului Apărării Naţionale, ale unor autorităţi publice centrale sau
locale, instituţii sau organisme cu atribuţii în domeniu -, misiuni de protecţie
şi intervenţie şi informează asupra acestora Comitetul ministerial şi
Comitetul naţional;

3. stabileşte şi asigură realizarea măsurilor de prevenire, protecţie şi
intervenţie pentru unităţile subordonate conform legii, precum şi a
reglementărilor şi instrucţiunilor proprii;
4. organizează şi ţine evidenţa populaţiei care se evacuează în caz de
dezastre provocate de o situaţie de urgenţă specifică;
5. organizează sistemele de pază generală din localităţi, stabileşte măsuri
pentru asigurarea pazei instituţiilor publice şi operatorilor economici
importanţi şi verifică funcţionarea pazei acestora;
6. execută controlul şi îndrumarea circulaţiei rutiere, acordând prioritate
traseelor pe care se execută evacuarea populaţiei, a bunurilor materiale, a
fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul naţional, precum şi deplasarea
forţelor şi a mijloacelor pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor,
dirijează circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor, în funcţie de situaţia
creată şi participă la asigurarea măsurilor stabilite la nivel central şi local;
7. participă cu efective şi mijloace, în funcţie de misiunile specifice şi de
situaţia concretă, la acţiunile de protecţie şi de intervenţie, iar la ordin,
constituie detaşamente de acţiune pentru zonele grav afectate;
8. coordonează, îndrumă, controlează şi avizează măsurile de prevenire a
incendiilor, stabileşte măsurile privind modul de acţiune în cazul incendiilor
izolate sau de masă şi conduce, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, acţiunile tuturor forţelor participante la localizarea şi lichidarea
acestora;
9. stabileşte, împreună cu reprezentanţii prefecturilor şi ai consiliilor
locale, situaţia victimelor, ţine evidenţa persoanelor evacuate ca urmare a
iminenţei sau a producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi participă la
cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor,
avariilor şi accidentelor;
10. sprijină constituirea, pregătirea şi dotarea forţelor specializate ale
societăţii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice.
A. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile subordonate
îndeplinesc următoarele atribuţii:
1. execută, imediat după declanşarea situaţiei de urgenţă specifice, prin
personalul prezent în serviciul de menţinere a ordinii publice, controlul,
dirijarea şi supravegherea circulaţiei, recunoaşterea zonelor din aria de
competenţă, asigurând prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în rândul
populaţiei, concomitent cu transmiterea către dispeceratele din punctele de
comandă a datelor preliminare asupra amplorii efectelor;

2. asigură măsurile specifice pentru coordonarea circulaţiei rutiere şi
pietonale, prin aplicarea interdicţiilor, devierilor şi priorităţilor, în mod
deosebit pentru mijloacele şi formaţiunile de intervenţie specializate;
3. participă la acţiunile de informare a populaţiei despre situaţia creată,
pericolul existent şi măsurile de protecţie ce se impun a fi aplicate în vederea
diminuării consecinţelor dezastrului;
4. asigură menţinerea ordinii publice în localităţile şi zonele afectate,
intensificând măsurile de prevenire şi combatere a infracţiunilor sau a altor
manifestări antisociale;
5. supraveghează modul de desfăşurare a operaţiunilor de evacuare,
organizează şi participă la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale
salvate;
6. participă la mobilizarea populaţiei apte de muncă, a mijloacelor de
transport şi tehnice în vederea participării, conform ordonanţelor
guvernamentale, ordinelor prefecţilor şi/sau primarilor, la acţiunile de
normalizare a situaţiei;
7. participă la asigurarea măsurilor de ordine şi luare în evidenţă a
populaţiei atunci când situaţia impune evacuarea temporară a unor cvartale
de locuinţe sau a întregii localităţi, în punctele de adunare pentru îmbarcare,
pe timpul transportului şi în punctele de primire;
8. execută acţiuni specifice pentru identificarea victimelor, sinistraţilor şi
pentru stabilirea persoanelor dispărute;
9. participă la realizarea celorlalte măsuri hotărâte de comisiile teritoriale
de apărare împotriva dezastrelor sau de eşaloanele ierarhic superioare;
10. sprijină constituirea, pregătirea şi dotarea forţelor specializate ale
societăţii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice;
11. sprijină în mod special membrii Reţelei Naţionale de Urgenţă a
Federaţiei Române de Radioamatorism în obţinerea aprobărilor legale pentru
montarea antenelor de unde scurte şi unde ultrascurte, pe clădiri publice sau
blocuri de locuinţe.
B. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi structurile
subordonate îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) participă împreună cu organele de poliţie la menţinerea ordinii şi liniştii
publice în localităţile sau zonele afectate de situaţia de urgenţă specifică,
concomitent cu intensificarea măsurilor specifice pentru continuarea
îndeplinirii misiunilor permanente;
b) constituie, la ordin, detaşamente de forţe şi mijloace care să participe,
în cadrul cooperării, la limitarea şi lichidarea efectelor negative;
c) asigură paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate şi evacuate;

d) participă împreună cu organele de poliţie la asigurarea măsurilor de
ordine pe perimetrele cu restricţii în circulaţia pietonală şi rutieră, din zonele
grav afectate, pentru prevenirea furturilor precum şi pentru asigurarea
desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţilor de intervenţie
întreprinse de echipele specializate;
e) sprijină constituirea, pregătirea şi dotarea forţelor specializate ale
societăţii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice.
C. Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
care funcţionează ca inspectorate judeţene şi al municipiului Bucureşti
pentru situaţii de urgenţă îndeplinesc următoarele atribuţii:
1. asigură în zonele de competenţă coordonarea, îndrumarea şi controlul
activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice prin
reprezentanţi în Comitetul ministerial cât şi în comitetele
judeţene/municipiului Bucureşti/locale;
2. participă ca factor de specialitate şi conducere operativă la apărarea
împotriva efectelor unei situaţii de urgenţă specifice, precum şi a efectelor
complementare acesteia, prin realizarea unor activităţi complexe care
cuprind măsuri de prevenire, protecţie, intervenţie, reabilitare-refacere;
3. introduc în planurile de apărare, verifică şi aplică categorii de măsuri pe
etape specifice - predezastru, pe timpul producerii şi post-dezastru creat de o
situaţie de urgenţă specifică, prin:
3.1 înştiinţarea membrilor comitetelor, centrelor operative/operaţionale,
precum şi ai structurilor constituite pentru intervenţie în vederea activării lor
pe baza unor scheme operative de înştiinţare;
3.2 informarea populaţiei cu date asupra situaţiei de urgenţă specifice,
reguli de comportare şi respectarea unor recomandări specifice în zona de
risc;
3.3 pregătirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele protecţiei civile F-1001, XD - 222, Neptun-, mijloace radio, telefonice şi mass-media;
3.4 alarmarea populaţiei în legătură cu pericolul sau iminenţa producerii
unui dezastru complementar situaţiei de urgenţă specifice - inundaţii,
accident nuclear sau tehnologic, incendii în masă etc. - cu ajutorul sirenelor
de diferite puteri, centralizate sau acţionate local de către echipele de
alarmare organizate de inspectoratele judeţene/municipiului Bucureşti pentru
situaţii de urgenţă. Sistemul de alarmare se verifică periodic prin exerciţii şi
se completează pentru asigurarea unei avertizări eficiente a populaţiei;
3.5 aplicarea de măsuri de protecţie eficientă a oamenilor, animalelor,
bunurilor materiale împotriva efectelor unei situaţii de urgenţă specifice,
prin:

3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul structurilor şi
forţelor de intervenţie şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea regulilor de
comportare;
3.5.2. informarea populaţiei cu privire la măsurile de protecţie individuală
referitoare la pregătirea locuinţei, a familiei, şi respectarea regulilor de
comportare în fiecare fază a situaţiei de urgenţă specifice;
3.5.3. protecţia colectivă, asigurându-se în funcţie de situaţie: părăsirea
temporară a zonei periclitate, evacuarea sau relocarea/mutarea definitivă,
potrivit planurilor de apărare, inclusiv pe baza corectivelor aduse la acestea
după producerea situaţiei de urgenţă specifice;
4. efectuează activităţile specifice de activare, culegere date, analiză,
elaborarea deciziilor şi transmiterea acestora, coordonare, asigurare a
cooperării - potrivit planului de apărare, prin acţiuni de intervenţie care
vizează:
4.1 informarea populaţiei prin folosirea mijloacelor de informare în masă;
4.2 cercetarea - căutarea cu elementele de căutare ale protecţiei civile şi
unităţilor specializate pentru depistarea supravieţuitorilor şi victimelor,
avariilor la reţele, distrugerilor la clădiri, căilor de acces blocate, pericolului
de incendii;
4.3 deblocarea şi salvarea supravieţuitorilor de sub dărâmături,
împiedicarea extinderii distrugerilor;
4.4 degajarea căilor de acces către obiectivele prioritare de intervenţie;
4.5 acordarea primului-ajutor, ajutorului medical de urgenţă şi transportul
vătămaţilor şi spitalizarea acestora, folosindu-se în acest scop grupele
specializate de salvatori precum şi staţiile de medicină de urgenţă, reanimare
şi descarcerare;
4.6 participarea la refacerea unor avarii la reţelele gospodăriei comunale
pentru preîntâmpinarea amplificării dezastrului produs de o situaţie de
urgenţă specifică;
4.7 evacuarea sinistraţilor şi realizarea de locuri/tabere destinate pentru
adăpostirea acestora;
4.8 organizarea transportului şi distribuţiei apei potabile, alimentelor,
medicamentelor şi articolelor de primă necesitate pentru sinistraţi;
4.9 organizarea unor puncte de primire şi evidenţă a persoanelor decedate,
pentru identificarea lor de către rude şi rezolvarea operativă a formalităţilor
legale necesare, inclusiv pentru înhumare;
4.10 participarea la restabilirea capacităţilor de producţie la unităţile
economice de primă urgenţă - sectorul alimentar, asigurarea cu energie
electrică, gaze, apă, termoficare, reţele de comunicaţie etc.;

