
Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul	 nr.	 360/2004	 pentru	 aprobarea	 Criteriilor	 de	 performanță	 privind

structura	organizatorică	și	dotarea	serviciilor	profesioniste	pentru	situații	de

urgență
În vigoare de la 19 octombrie 2004

Consolidarea din data de 09 aprilie 2021  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 19
octombrie 2004
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 132/2014. 

Ultimul amendament în 27 august 2014.

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea
și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 363/2002, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Administrației și Internelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 604/2003, cu modificările
ulterioare,
ministrul de stat, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

Se aprobă Criteriile de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste
pentru situații de urgență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Aplicarea criteriilor de performanță prevăzute în anexa la prezentul ordin se face în concordanță cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile
serviciilor de urgență profesioniste.

Comandanții brigăzilor și ai grupurilor de pompieri militari și șefii inspectoratelor județene de protecție
civilă, precum și, ulterior, șefii inspectoratelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență vor
asigura realizarea măsurilor necesare pentru aplicarea criteriilor de performanță prevăzute în anexa la
prezentul ordin.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență controlează aplicarea criteriilor de performanță
prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr.
1.492/2004.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de stat, ministrul Ministrul delegat pentru

administrației și internelor, administrația publică,

Marian Florian Săniuță Gheorghe Emacu

București, 14 septembrie 2004.
Nr. 360.

ANEXĂ

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 
privind structura organizatorică și dotarea serviciilor 

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

Art. 5. -

Art. 6. -
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http://lege5.ro/App/Document/gq4tsobu/hotararea-nr-1492-2004-privind-principiile-de-organizare-functionarea-si-atributiile-serviciilor-de-urgenta-profesioniste?d=2021-04-09
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profesioniste pentru situații de urgență
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