
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

ORDIN nr. ,g2 din 30 o { Do:Lo .

privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor 

sectoarelor din domeniul agricol 

Avand în vedere Referatul de aprobare nr .-?.1. �P. :f. �.!.eel •eîffli$frtimentului Securitate şi 
Sănătate în muncă, Paza şi Stingerea Incendiilor. 

Ţinând cont de prevederile: 
• art. 18 lit. b) din Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor

republicat�,
• avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1/18.06.2020;

În temeiul prevederilor: 
• art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă nr.57/2019 privind codul administrative, cu

completările ulterioare şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017, privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi
pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindir,ă şi de Creştere a Precipitaţiilor, �u modificările şi completările ulterioare;

ministrul agriculturii şi dezvoltării emite prezentul: 

ORDIN: 

Art. 1 Se aprobă Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor 
sectoarelor din domeniul agricol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 

Art. 2 Compartimentul Securitate şi Sănătate în muncă, Paza şi Stingerea Incendiilor şi 
direcţiile generale pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă dispoziţiile 
Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 121 /2000_privind aprobarea normelor de 
prevenire şi stinqere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenţă al 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, ediţia 2000. 

Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezentul ordin 
intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data ublicării. 

MINIS 

Nechita Adri��:)J 



f\-1JNaSTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢH DE URGENŢĂ 

nr. 1 din 18.06.2020 

La cererea MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE, înregistrată sub numărul nr. 74.014 din 22.05.2020, potrivit atribuţiilor ce îi 
revin conform prevederilor art. 11 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 18 
lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă avizează lucrarea: 

„Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor 

sectoarelor din domeniul agricol" 

Avizul se emite în baza: 

• redactării finale elaborate de MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE .

• procesului - verbal nr. 74.014 din 17.06.2020, al şedinţei comisiei de avizare a
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

/ Prim-adjunct al · s ectorului general 
o el '\

ing. RADU Cristian 
18 :..>6::.!Jv.�. 

Se anexează lucrarea conţinând __ pagini ştampilate spre neschimbare. 
















































































































































































































