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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea  

structurii-cadru a Regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă 
 

CONŢINUTUL HOTĂRÂREA 

În data de 3 august 2016 a intrat în vigoare 
Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind 
managementul tipului de risc. 

Potrivit art. 8(2) al documentului mai sus 
menţionat structura-cadru a regulamentului de 
gestionare a situaţiei de urgenţă se elaborează de 
către Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, se avizează de către Departamentul pentru 
Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne şi se aprobă prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.    

Au obligaţia de a elabora Regulament de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă următoarele 
instituţii publice centrale: Ministerul Afacerilor 
Interne (MAI), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR), Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice (MENCS), Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri (MECRMA), Ministerul Mediului 
Apelor şi Pădurilor (MMAP), Ministerul Sănătăţii (MS), 
Ministerul Transporturilor (MT), Comisia Naţională 
pentru Controlul Accidentelor Nucleare (CNCAN), 
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autoritatea 
Naţională Fitosanitară/MADR (ANF/MADR) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Actuala formă de a Structurii cadru a regulamentului de gestionare a situaţiei 
de urgenţă este rezultatul consultării autorităţilor centrale care au obligaţia elaborării 
Regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor anexei 
nr.1 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, asigurând premisele elaborării de către 
autorităţile abilitate a unor documente, într-un  format unitar. 

În acest document sunt în mod obligatoriu evidenţiate şi detaliate 
corespunzător componenta de conducere şi suport a deciziei în domeniul situaţiilor 
de urgenţă, precum şi a aspectelor tehnice specifice managementului tipului de risc 
pe domeniile de acţiune prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare post 
eveniment, respectiv refacere/reabilitare. 

 În acest context, am onoarea a vă adresa rugămintea de a aproba proiectul 
de Ordin pentru aprobarea structurii-cadru a regulamentul de gestionare a situaţiilor 
de urgenţă. 
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