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ORGANIZAREA SISTEMULUI NATIONAL DIN ROMANIA 

 

Principalele doua documente cadru care organizeaza sistemul national sunt 

ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificări si completari prin Legea nr.15/2005 

si hotararea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile functionarea si 

dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta; 

Sistemul Naţional este un cadru integrat la care participa organele centrale, 

ministerele si organizatiile neguvernamentale in toate actiunile de sprijinire a 

procesului de prevenire si de management al urgentelor.   Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta stabileste, organizeaza si urmareste procesul 

de management al situatiilor de urgenta, de asigurare si coordonare a resurselor  

umane, materiale si financiare. 

Sistemul National are in compunere:  

1. comitete pentru situatii de urgenta;  

2. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;  

3. servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;  

4. centre operative pentru situatii de urgenta;  

5. comandantul actiunii.  

Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin 

al managementului si se întrunesc semestrial si ori de cate ori situatia impune, avand 

urmatoarea componenta: 

• comitetul National pentru Situatii de Urgenta;  

• comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii 

de urgenta;  

• comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;  

• comitetele judetene pentru situatii de urgenta;  
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• comitetele locale pentru situatii de urgenta.  

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, se constituie si functioneaza sub 

conducerea nemijlocita a Ministrului Administratiei si Internelor si sub coordonarea 

primului-ministru.  Comitetul National este un organism interministerial format din 

persoane cu putere de decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu 

atributii complexe în gestionarea situatiilor de urgenta.  

Organizarea si functionarea Comitetului National a fost stabilita prin Hotarârea de 

Guvern nr. 1489/09.09.2004.  

Comitetul national se compune din:  

- presedinte: ministrul administratiei si internelor;  

- vicepresedinte: un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor;  

- membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al 

conducatorului fiecarei institutii publice centrale prevazute în anexa nr.1 a HGR nr. 

1489/09.09.2004;  

- consultanti: câte 1 – 2 experti si /sau specialisti din fiecare minister si 

institutie publica centrala prevazute în aceeasi anexa.  

 

Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National functioneaza ca un 

compartiment specializat in cadrul Centrului Operational National din Inspectoratul 

General pentru Situatii de Urgenta, asa cum este prevazut in HGR. nr. 

1490/09.09.2004.  

Comitetul National asigura indeplinirea atributiilor specifice pe linia realizarii in 

Romania a obiectivelor strategiei internationale de reducere a dezastrelor.  

La ministere si la alte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor 

de urgenta se constituie si functioneaza sub conducerea ministrilor, respectiv a 

conducatorilor institutiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situatii de 

urgenta, denumite in continuare comitete ministeriale. 

Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului 

institutiei publice centrale, dupa caz, si are in componenta persoane cu putere de 

decizie, experti si specialisti din aparatul propriu al ministerului si din unele 
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institutii si unitati aflate in subordinea acestuia, cu atributii in gestionarea situatiilor 

de urgenta.  

In componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi 

cooptati si reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii In domeniu.  

La nivelul judetelor se constituie, sub conducerea prefectilor, comitete judetene 

pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene.  Din 

comitetul judetean fac parte presedintele consiliului judetean, sefi de servicii 

deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala si alti manageri ai unor 

institutii si societati comerciale de interes judetean care îndeplinesc functii de 

sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai agentilor 

economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential 

generatori de situatii de urgenta.  

Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor judetene se stabilesc prin ordine 

ale prefectilor.  La nivelul municipiilor, oraselor precum si al comunelor se 

constituie, sub conducerea primarului si cu avizul prefectului, comitete locale 

pentru situatii de urgenta, denumite în continuare comitete locale.  

 

Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau 

municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor 

institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, 

precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor 

ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitatii, constituie factori de 

risc potential generatori de situatii de urgenta.  

Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispozitie 

a primarului, cu avizul prefectului.  

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit în continuare 

Inspectoratul General, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului 

Administratiei si Internelor, asigura coordonarea unitara si permanenta a 

activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.  

In cadrul Inspectoratului General se organizeaza inspectia de prevenire, centrul 

operational national si alte structuri adecvate pentru managementul situatiilor de 
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urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, 

informatica si relatii publice.  

Centrul operational indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, 

înstiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la 

nivel national a situatiilor de urgenta.  

Inspectoratul General prin centrul operational national, asigura secretariatul tehnic 

permanent al Comitetului National, preluand in acest sens, la data desfiintarii 

Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic 

permanent al acesteia.  

Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor 

publice comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare asigura si 

potrivit competentelor legale, cooperarea si reprezentarea la nivel national in 

domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de 

urgenta.  

Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, denumite în 

continuare servicii de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, 

care functioneaza ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, asigura in 

zonele de competenta coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de 

prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.  

In cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaza inspectii de prevenire, 

centre operationale si alte structuri adecvate pentru gestionarea situatiilor de 

urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicatii, 

informatica si relatii publice.  

Centrele operationale  indeplinesc  permanent functiile prevazute pentru centrul 

operational national, la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.  

Serviciile de urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura 

secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judetene si al Comitetului 

Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. 

Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale în unitatile 

administrativ-teritoriale în care functioneaza, cooperarea în domeniile protectiei 

civile, apararii împotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.  
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La nivelul ministerelor, al altor institutii publice centrale cu atributii în gestionarea 

situatiilor de urgenta, al municipiilor - cu exceptia municipiului Bucuresti, al 

oraselor si comunelor se constituie centre operative pentru situatii de urgenta, 

denumite in continuare centre operative.  La ministerele si institutiile publice 

centrale cu atributii si functii de sprijin complexe în prevenirea si gestionarea 

situatiilor de urgenta, prevazute în anexa nr. 1, a Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr 21, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate 

permanenta.  

Centrele operative îndeplinesc permanent functiile prevazute pentru centrele 

operationale, în domeniile de competenta, ale ministerelor si institutiilor publice 

centrale respective.  

În situatii de urgenta, coordonarea unitara la locul producerii evenimentului 

exceptional a actiunii tuturor fortelor stabilite pentru interventie se realizeaza de 

catre o persoana împuternicita, dupa caz, de catre Comitetul National, ministerial, 

judetean sau al municipiului Bucuresti, în functie de natura si gravitatea 

evenimentului si de marimea categoriilor de forte concentrate, denumita 

comandantul actiunii. Comandantul actiunii poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor 

de catre grupa operativa si punctul operativ avansat, constituite potrivit 

reglementarilor în vigoare.  

Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor 

operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta se stabilesc pe baza 

regulamentului-cadru aprobat prin hotarâre a Guvernului. 

 


