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PROTECȚIE CIVILĂ 

 

OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE, 

PATRONILOR ȘI MANAGERILOR ECONOMICI  

CONFORM  

LEGII NR. 481 DIN 8 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ   

 

Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor 

economici, indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligaţii principale: 

  a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, 

generatori de evenimente periculoase; 

  b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de 

pregătire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă; 

  c) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, servicii de urgenţă private şi 

stabilesc regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora ori încheie contracte 

cu alte servicii de urgenţă private, care dispun de forţe şi mijloace capabile să 

intervină operativ şi eficace în cazul situaţiilor de protecţie civilă; 

  d) participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit 

acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor 

situaţiilor de urgenţă desfăşurate de unităţile proprii; 

  e) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă 

echipamentele, substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice; 

  f) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind 

protecţia civilă; 

  g) asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor 

proprii desfăşurate; 

  h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare 

desfăşurării activităţilor de protecţie civilă; 

  i) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi 

le semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei 

situaţii de protecţie civilă la nivelul instituţiei sau operatorului economic; 
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  j) stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii 

produselor regulile şi măsurile de protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile 

la utilizare, manipulare, transport şi depozitare; 

  k) încheie convenţii sau protocoale de cooperare cu serviciile de urgenţă 

profesioniste sau voluntare; 

  l) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile 

de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin 

evidenţa acestora şi le verifică periodic; 

  m) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către 

organismele şi organele abilitate. 

   

Conducătorii instituţiilor publice şi ai operatorilor economici, indiferent de 

forma de proprietate, sunt obligaţi să permită instalarea, fără plată, a mijloacelor de 

alarmare pe clădirile proprii. 

   

Operatorii economici a căror activitate prezintă pericole de accidente majore 

în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei 

specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=265539   
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