Guvernul Romaniei
Ordonanta nr. 88/2001 din 30/08/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01/09/2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru situatii de urgenta@
___________
@Text actualizat pana la data de 03.05.2004 avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 363/2002
- O.U.G. nr. 25/2004.
- Potrivit art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 25/2004, expresia "servicii publice comunitare" si
denumirea "Inspectorat" au fost inlocuite cu "servicii de urgenta", respectiv "Inspectorat
General".
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.6 din
Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. (1) Se infiinteaza serviciile de urgenta pentru situatii de urgenta, denumite in
continuare servicii de urgenta, ca structuri specializate in domeniul apararii impotriva
incendiilor si al protectiei civile, subordonate autoritatilor administratiei publice centrale
si locale, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(2) Serviciile de urgenta sunt servicii de urgenta profesioniste si servicii de urgenta
voluntare.
(3) Serviciile de urgenta profesioniste se constituie in fiecare judet si in municipiul
Bucuresti ca servicii publice deconcentrate in subordinea Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat General.
(4) Serviciile de urgenta voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate in
subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor.
(5) Inspectoratul General se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei
publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si
Internelor.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 2. (1) Serviciile de urgenta si Inspectoratul General au ca scopuri principale: apararea
vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea
masurilor de protectie civila.
(2) Serviciile de urgenta si Inspectoratul General fac parte din fortele de protectie ale
sistemului de securitate nationala.
Art. 3. - Serviciile de urgenta si Inspectoratul General asigura indeplinirea atributiilor
specifice de protectie civila, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de

gestionare a situatiilor de urgenta, potrivit competentelor stabilite prin legile in
vigoare.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 25/2004.
CAPITOLUL II
Serviciile de urgenta pentru situatii de urgenta
Art. 4. (1) Serviciile de urgenta profesioniste judetene si al municipiului Bucuresti se
infiinteaza ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de
protectie civila judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a brigazilor si grupurilor de
pompieri militari.
(2) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza ca inspectorate judetene si al
municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 5. (1) Serviciile de urgenta voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale prin
unificarea serviciilor publice de pompieri civili si a formatiunilor de protectie civila din
subordinea acestora.
(2) Activitatea serviciilor de urgenta voluntare constituite in subordinea consiliilor
locale este condusa de profesionisti in domeniu, salariati ai administratiei publice
locale.@
__________
@Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 6. (1) Principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta
profesioniste se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului
administratiei si internelor.
(2) Structura organizatorica si dotarea serviciilor de urgenta se realizeaza pe baza
criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al
ministrului administratiei si internelor.
(3) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor de urgenta se
intocmesc pe baza regulamentului-cadru elaborat de Inspectoratul General si aprobat
prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 7. - Activitatea serviciilor de urgenta este coordonata de prefect, la nivel
judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si de primar, la nivelul comunelor,
oraselor si celorlalte municipii.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 25/2004.
CAPITOLUL III
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Art. 8. (1) Inspectoratul General se organizeaza si functioneaza ca structura unificata,
realizata prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si a Inspectoratului
General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor.
(2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a
primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor, si este ajutat de
un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 9. - Inspectoratul General are sediul in municipiul Bucuresti.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 363/2002.
Art. 10. - In subordinea Inspectoratului General functioneaza institutii de invatamant,
studii si experimentari, unitati si subunitati specializate, baze, ateliere si depozite de
asigurare tehnica, logistica si de reparatii.
Art. 11. (1) Inspectoratul General, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu, emite
metodologii, norme, regulamente si proceduri care se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
(2) Inspectoratul General si serviciile de urgenta fac parte din sistemul national
pentru managementul situatiilor de urgenta, potrivit legii.
(3) Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor
de urgenta.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 12. - Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Inspectoratul General colaboreaza
cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor, cu celelalte ministere si autoritati
ale administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 13. - Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale
Inspectoratului General se aproba prin hotarare a Guvernului, iar statul de organizare
al acestuia, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 14. - Abrogat.@
__________
@Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 25/2004.
CAPITOLUL IV
Personalul serviciilor de urgenta

Art. 15. (1) Personalul serviciilor de urgenta, al Inspectoratului General si al unitatilor si
institutiilor subordonate acestuia trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare potrivit
standardelor de pregatire si ocupationale pentru profesiile respective si sa participe la
programele specifice de formare profesionala continua.
(2) In cadrul serviciilor de urgenta, al Inspectoratului General si al unitatilor
subordonate acestuia functioneaza structuri specializate, incadrate cu ofiteri, maistri
militari, subofiteri, militari angajati pe baza de contract, militari in termen, cu termen
redus si personal civil.@
__________
@Alineatul (2) a fost introdus prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 363/2002.
Art. 16. - Personalul serviciilor de urgenta profesioniste, al Inspectoratului General, al
unitatilor si institutiilor subordonate acestuia se compune din:
a) ofiteri, maistri militari si subofiteri de protectie civila, pompieri si specialisti;@
b) functionari publici calificati in specialitatile necesare indeplinirii atributiilor specifice;
c) personal contractual operativ de executie, atestat in meseriile de protectie civila,
pompieri si alte specialitati;
d) personal contractual auxiliar.
__________
@Litera a) a fost modificata prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 363/2002.
Art. 17. - Selectionarea, pregatirea, incadrarea, numirea, evaluarea, promovarea,
recompensarea, sanctionarea, transferul si incetarea raporturilor de munca ale
personalului serviciilor de urgenta se realizeaza potrivit statutului personalului din
serviciile pentru situatiile de urgenta.
Art. 18. - Personalul serviciilor de urgenta profesioniste si al Inspectoratului General
cu atributii de indrumare, control si constatare a respectarii legii privind protectia civila
si apararea impotriva incendiilor, precum si de interventie, desemnat potrivit legii, este
investit, pe timpul indeplinirii serviciului, cu exercitiul autoritatii publice.
CAPITOLUL V
Asigurarea financiara si materiala
Art. 19. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale care infiinteaza servicii
de urgenta potrivit prezentei ordonante vor prevedea, distinct, in proiectele bugetelor
proprii, resursele financiare necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si
indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile respective si vor exercita controlul
folosirii acestora conform atributiilor legale.
Art. 20. (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta
si a cheltuielilor Inspectoratului General si structurilor din subordinea acestuia se
asigura din bugetele locale si de la bugetul de stat.
(2) Resursele bugetare prevazute la alin. (1) se completeaza cu venituri
extrabugetare, donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 10 din Legea nr. 363/2002.
Art. 21. - Abrogat.@
__________

@Articolul a fost abrogat prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 363/2002.
Art. 22. - Abrogat.@
__________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 363/2002.
Art. 23. (1) Serviciile de urgenta si Inspectoratul General au in inzestrare autospeciale si utilaje
de interventie, de descarcerare si acordare a primului ajutor, echipament si aparatura
de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-instiintare, de informatica, de
identificare riscuri si de protectie a personalului, mijloace de transport, substante si alte
materiale tehnice specifice, precum si animale de cautare-salvare, necesare in
vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
(2) Personalul serviciilor de urgenta si al Inspectoratului General are dreptul la
uniforma, in conditiile legii. Uniforma, echipamentul de protectie, tehnica si cladirile au
insemne distinctive specifice.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 24. - Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate in
folosinta Comandamentului Protectiei Civile, a Inspectoratului General al Corpului
Pompierilor Militari si a structurilor subordonate acestora, se transmit in folosinta
Inspectoratului General si a structurilor subordonate acestuia, cu acelasi titlu, pe baza
de proces-verbal.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 25. (1) Personalul actual incadrat in marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri si
protectie civila se transfera sau se detaseaza in interesul serviciului in structurile
serviciilor de urgenta profesioniste, ale Inspectoratului General, institutiilor si unitatilor
subordonate acestuia.
(2) Abrogat.@
(3) Cadrele militare si militarii angajati pe baza de contract, transferati sau detasati in
conditiile prevederilor alin. (1), isi pastreaza drepturile si obligatiile specifice prevazute
de legislatia in vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.
(4) Militarii in termen din marile unitati, unitatile, subunitatile si institutiile prevazute la
alin. (1) isi continua executarea serviciului militar in structurile serviciilor de urgenta
profesioniste, iar inlocuirea acestora se va face esalonat cu personal civil profesionist.
(5) Propunerile de efective pentru incorporare si incadrare cu personal civil
profesionist se fac de Inspectoratul General.
(6) Personalul disponibilizat in urma infiintarii serviciilor de urgenta, Inspectoratului
General si structurilor subordonate acestuia beneficiaza de drepturile, ajutoarele si
facilitatile prevazute de lege.
__________
@Alineatul (2) a fost abrogat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 26. (1) Abrogat.@

(2) Statutul personalului din serviciile de urgenta, Inspectorat General si structurile
subordonate acestuia se aproba prin lege.
(3) Profesionalizarea serviciilor de urgenta prevazute la art. 5 se va realiza esalonat,
o data cu dotarea si asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 363/2002.
- Alineatul (1) a fost abrogat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 27. (1) Abrogat.@
(2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza pe masura asigurarii
resurselor umane, materiale si financiare necesare.
__________
@Alineatul (1) a fost abrogat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 28. (1) Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlantica, protectia civila,
apararea impotriva incendiilor si gestionarea situatiilor de urgenta, asumate de
Comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, se indeplinesc de catre Inspectoratul General.
(2) Inspectoratul General este punct de contact national in relatia cu organizatiile
internationale de profil.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 29. - Inspectoratul General si serviciile de urgenta profesioniste asigura
planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea masurilor exceptionale
prevazute de lege, precum si la declararea starilor de mobilizare si razboi.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 25/2004.
Art. 30. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.@
__________
@Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 363/2002.
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ANEXA
LISTA
cuprinzand actele normative care se modifica corespunzator
prevederilor prezentei ordonante
1. Legea protectiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare
2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea Corpului
Pompierilor Militari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 23
octombrie 1996
3. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea
Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din
18 decembrie 1990, cu modificarile ulterioare
4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea
unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de
Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a
Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor si a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind infiintarea formatiunilor de
protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr.
431/2001
5. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile
ulterioare
6. Hotararea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Ministerului Administratiei Publice, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001
7. Ordonanta Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apararea impotriva
dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august
1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile ulterioare
8. Hotararea Guvernului nr. 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva
Dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai
1997
9. Hotararea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a Comisiei Centrale pentru Apararea Impotriva
Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile
Hidrotehnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai
1997
10. Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva
incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august
1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare
11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind infiintarea
formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu
modificarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 448/2001

