
                   ORDIN   Nr. 370 din 28 septembrie 2004 
pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea 
inspectoratelor judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã 
EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 960 din 20 octombrie 2004 
 
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 88/2001 
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru 
situaþii de urgenþã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 363/2002, cu 
modificãrile ulterioare, 
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României nr. 
63/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor, 
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ulterioare, 
 
    ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor, emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobã structura-cadru a Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea 
inspectoratelor judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã, 
prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Regulamentele de organizare ºi funcþionare ale inspectoratelor judeþene, respectiv al 
municipiului Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã se întocmesc pe baza organigramelor 
ºi statelor de organizare, aprobate de ministrul administraþiei ºi internelor, precum ºi a 
actelor normative ce reglementeazã activitatea specificã. 
    ART. 3 
    (1) Regulamentele de organizare ºi funcþionare ale inspectoratelor judeþene, respectiv 
al municipiului Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã se întocmesc de fiecare inspectorat 
în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a statului de organizare. 
    (2) În anexele regulamentelor se prezintã fiºele posturilor ºefilor inspectoratelor ºi 
adjuncþilor acestora, organigramele ºi diagramele de relaþii ale inspectoratelor. 
    ART. 4 
    Regulamentele de organizare ºi funcþionare ale inspectoratelor judeþene, respectiv al 
municipiului Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã se aprobã de inspectorul general al 
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã. 
    ART. 5 
    ªefii inspectoratelor judeþene, respectiv al inspectoratului municipiului Bucureºti, 
pentru situaþii de urgenþã sunt responsabili pentru elaborarea regulamentelor. 
    ART. 6 
    Regulamentele inspectoratelor judeþene, respectiv al inspectoratului municipiului 
Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã se elaboreazã în douã exemplare, care, dupã 



aprobare ºi înregistrare, se difuzeazã astfel: exemplarul nr. 1 la Inspectoratul General 
pentru Situaþii de Urgenþã ºi exemplarul nr. 2 la inspectoratul emitent. 
    ART. 7 
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 noiembrie 2004 ºi se publicã în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
                             Ministru de stat, 
                 ministrul administraþiei ºi internelor, 
                          Marian Florian Sãniuþã 
 
                             Ministrul delegat 
                      pentru administraþia publicã, 
                             Gheorghe Emacu 
 
    ANEXA 1 
 
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR 
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 
    Inspectoratul Judeþean ........./al Municipiului 
    Bucureºti pentru situaþii de urgenþã 
 
                               REGULAMENT 
privind organizarea ºi funcþionarea inspectoratelor judeþene, respectiv al municipiului 
Bucureºti, pentru situaþii de urgenþã 
                            (STRUCTURA-CADRU) 
 
    PARTEA I 
    Dispoziþii generale 
 
    În aceastã parte sunt cuprinse prevederi referitoare la: 
    - actul normativ de înfiinþare a inspectoratului; 
    - data înfiinþãrii; 
    - prezentarea succintã a misiunii în funcþie de tipurile de riscuri specifice judeþului ºi 
detaliile principalelor caracteristici organizaþionale; 
    - subordonarea ierarhicã; 
    - statutul juridic; 
    - elementele specifice inspectoratului; 
    - alte date de interes general. 
 
    PARTEA a II-a 
    Organizarea inspectoratului 
 



    Cuprinde: 
    - structura organizatoricã, detaliile legate de conducerea inspectoratului ºi de 
structurile ce o alcãtuiesc; 
    - relaþiile dintre structuri: 
        - relaþiile de autoritate: 
            - relaþii ierarhice; 
            - relaþii funcþionale; 
        - relaþiile de cooperare; 
        - relaþiile de coordonare; 
        - relaþiile de control; 
    - precizãri cu privire la sistemul informaþional ºi rolul lui în procesul decizional; 
    - structurile subordonate. 
    În final, ca element distinct al acestei pãrþi va fi organigrama inspectoratului, care este 
anexã la regulament. 
 
    PARTEA a III-a 
    Atribuþiile inspectoratului 
 
    Se trec atribuþiile inspectoratului, aºa cum rezultã ele din actul normativ de înfiinþare 
ºi din alte acte normative emise pe parcurs, în funcþie de factorii de risc specifici 
judeþului, potrivit domeniilor de competenþã, ºi care se prezintã sub formã de: 
    - misiune; 
    - scop; 
    - obiective generale; 
    - atribuþii generale. 
 
    PARTEA a IV-a 
    Conducerea inspectoratului 
 
    Cuprinde elemente privind: 
    - organele de lucru ale conducerii; 
    - datele referitoare la conducerea operativã curentã în funcþie de factorii de risc 
specifici, potrivit domeniilor de competenþã. 
 
    PARTEA a V-a 
    Atribuþiile fiecãrei structuri 
 
    Structurile sunt organizate ca servicii, birouri, grupuri de intervenþie, detaºamente 
speciale, detaºamente, secþii, staþii, gãrzi de intervenþie, pichete, echipaje, echipe, 
ateliere etc. Pentru fiecare structurã vor fi precizate: 
    - obiectivele de realizat, derivate din obiectivul general al inspectoratului; 
    - sarcinile specifice de îndeplinit. 



 
    PARTEA a VI-a 
    Dispoziþii finale 
 
    Aceastã parte cuprinde: 
    - dispoziþii privind obligativitatea cunoaºterii ºi aplicãrii prevederilor regulamentului 
de cãtre personalul inspectoratului; 
    - dispoziþii privind intrarea în vigoare a regulamentului. 
    ANEXE: 
    - nr. 1 - Organigrama inspectoratului; 
    - nr. 2 - Fiºele posturilor cadrelor cu funcþii de conducere; 
    - nr. 3 - Diagrama de relaþii. 
 
                              --------------- 


