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PROTECȚIE CIVILĂ 

LIMITAREA ȘI ÎNLĂTURAREA SITUAȚIILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ 

CONFORM  

LEGII NR. 481 DIN 8 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ   

 

 

Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă cuprind 

ansamblul de activităţi şi acţiuni executate în scopul restabilirii situaţiei de 

normalitate în zonele afectate. 

 

La acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de protecţie civilă 

participă structuri de intervenţie din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza în timp scurt, unităţi 

şi formaţiuni militare ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării 

Naţionale, servicii de urgenţă voluntare, formaţiuni de Cruce Roşie şi alte structuri 

cu atribuţii în domeniu. 

 

Intervenţia operativă a structurilor amintite se realizează pe baza planurilor de 

intervenţie şi cooperare întocmite de autorităţile competente, în limitele funcţiilor de 

sprijin repartizate pentru a fi asigurate de către ministere, celelalte organe centrale şi 

organizaţiile neguvernamentale pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă. 

 

La limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor sunt obligate să participe şi 

serviciile pentru situaţii de urgenţă private. Autorizarea serviciilor de urgenţă private 

se execută pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

 

Principiile de organizare, de conducere şi modul de utilizare a serviciilor de 

urgenţă profesioniste şi voluntare, unităţilor de intervenţie, formaţiunilor de 

intervenţie specializate şi private în acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor 

situaţiilor de protecţie civilă, precum şi planurile operative întocmite în acest scop 

se stabilesc prin regulamente, ordine şi instrucţiuni elaborate de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul afacerilor interne. 
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Conducerea activităţilor de intervenţie se realizează prin reţeaua centrelor 

operaţionale şi operative sau a punctelor de comandă existente la autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la instituţiile publice şi operatorii 

economici. 

 

Conducerea nemijlocită a operaţiunilor de intervenţie se asigură de 

comandantul acţiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea 

sarcinilor de către grupa operativă şi punctul operativ avansat. 

 

Grupa operativă se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere 

de decizie şi specialişti ai serviciilor de urgenţă ale autorităţilor publice, ai 

operatorilor economici şi instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă. 

 

Punctul operativ avansat este mobil şi se asigură de către serviciul de urgenţă 

profesionist sau de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, printr-o 

autospecială echipată şi încadrată corespunzător. În funcţie de amplasamentul faţă 

de zona afectată, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul operaţional. 

 

Până la sosirea la faţa locului a comandantului acţiunii, conducerea 

operaţiunilor se asigură de comandantul sau de şeful formaţiunii de intervenţie din 

serviciul de urgenţă, cu sprijinul reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice 

locale sau al patronului, după caz. 

 

Coordonarea elaborării şi derulării programelor de recuperare, reabilitare 

sau de restaurare pe timpul situaţiilor de urgenţă se asigură de către reprezentanţii 

autorităţilor, instituţiilor sau ai operatorilor economici stabiliţi de comitetele pentru 

situaţii de urgenţă competente. 

 

 

 

 

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