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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

Titlul proiectului 
de act normativ 

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi 
efectivele Ministerului Afacerilor Interne 

SECŢIUNEA A 2-A  
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei 
actuale 
 

       Structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor 
Interne au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

       Potrivit art. 1 alin. (1) din actul normativ mai sus menţionat, 
,,Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura 
organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1.” 

La data de 17.11.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 1093,  Partea I, Legea nr. 253/2020 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile. 

Potrivit art. I pct. 1 din legea sus-menționată, în vederea realizării 
atribuţiilor specifice, Departamentul pentru Situații de Urgență are în 
componenţă structuri funcţionale, care includ, fără a se limita, Direcţia 
generală urgenţe medicale, Direcţia generală pentru protecţie civilă şi 
Direcţia suport decizional. 

În prezent, la nivelul departamentului este prevăzută o singură 
direcție, respectiv Direcția Generală Management Urgențe Medicale . 

În acest context, pentru punerea în aplicare a prevederilor legale  se 
impune modificarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 416/2007, în sensul 
schimbării denumirii Direcției Generale Management Urgențe Medicale 
în Direcția generală urgențe medicale și prevederii celor 2 noi direcții, 
respectiv Direcţia generală pentru protecţie civilă şi Direcţia suport 
decizional. 

Noua organizare are rolul de a pune în aplicare atribuțiile stabilite 
în sarcina Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) pe linia 
protecției civile, situațiilor de urgență și coordonării integrate a 
structurilor de intervenție din cadrul Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, Inspectoratului General de Aviație al Ministerului 
Afacerilor Interne, Salvamont-Salvaspeo și căutare-salvare canină, 
respectiv asigurarea suportului decizional al șefului DSU, în principal, 
iar în subsidiar sprijinul de specialitate pentru toate celelalte structuri 
ale departamentului, vizând în principal următoarele obiective: 
         - coordonarea activității în domeniul protecției civile și informarea 
operativă a ministrului afacerilor interne, a prim-ministrului României 
și a președintelui României asupra stărilor potențial generatoare de 
situații de urgență sau a producerii situațiilor de urgență; 
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        - asigurarea suportului decizional în scopul coordonării integrate a 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne angrenate, precum și 
asigurarea implicării celorlalte instituții/organisme (Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul Sănătății); 
        - coordonarea operațională a structurilor, pe alte domenii decât 
cele medicale, în limita competențelor stabilite;  
       - coordonarea implementării celor 7 cerințe de reziliență NATO; 
       - optimizarea coordonării permanente a activităților de prevenire și 
a fluxurilor informațional-decizionale, cu celelalte structuri ale MAI; 
        - îmbunătățirea capacității de răspuns a structurilor aflate în 
coordonarea DSU; 
        - colaborarea cu societatea civilă (ONG-uri, mediul privat, mediul 
academic) pentru dezvoltarea de capacități, proiecte și programe 
comune în domeniul protecției civile; 
        - coordonarea activității metodologice de formare în unitățile de 
învățământ din cadrul structurilor aflate în coordonare; 
       - implementarea Strategiei de dezvoltare a DSU concomitent cu 
monitorizarea și adaptarea strategiilor structurilor din coordonare; 
       - controlul operațional și inspecția activității structurilor aflate în 
coordonare sau coordonare operațională; 
       - monitorizarea și implementarea Proiectului ”Management 
performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru 
serviciile de urgență”, elaborarea și implementarea atât a proiectelor 
aflate în curs, cât și dezvoltarea de noi proiecte, precum și 
managementul acestora; 
       - asigurarea suportului de specialitate pe linia reglementărilor și 
avizarea documentelor din responsabilitatea DSU; 
       - asigurarea, sub coordonarea ministrului afacerilor interne, a 
comunicării publice în domeniul situațiilor de urgență și al dezastrelor; 
       - formarea profesională și de educație continuă în domeniul 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în 
colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătății și ale 
celorlalte instituții sau structuri cu atribuții în domeniu, prin 
elaborarea de metodologii, curricule, derularea acestor programe, 
evaluarea lor în centrele de formare existente la nivel național; 
        - coordonarea eficientă şi evaluarea metodologică a activităţii de 
formare profesională şi de educaţie continuă în domeniul intervenţiilor 
de salvare montană şi în mediul subteran speologic, precum şi a 
activităţilor de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, în colaborare cu structurile specializate cu atribuţii în 
domeniu. 
 

2. Schimbări 
preconizate 

        Proiectul vizează modificarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 416/2007 – 
„Organigrama Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne”, în 
sensul schimbării denumirii Direcției Generale Management Urgențe 
Medicale în Direcția Generală Urgențe Medicale și prevederii Direcției 
Generale pentru Protecţie Civilă şi a Direcţiei Suport Decizional.  
 

3.  Alte informaţii        Potrivit prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 253/2020, 
organizarea şi funcţionarea structurilor Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă se stabilesc în termen de 30 de zile de la data 
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intrării în vigoare a legii sus-menționate, prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, la propunerea şefului Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă. 
 

SECŢIUNEA A 3-A  
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 4-A  
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  

                                                                                                            Mii lei 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media 
pe  

5 ani 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

      

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus din care: 
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a) buget de stat, din acesta:       

 (i) cheltuieli de personal       

 (ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale:       

  (i) cheltuieli de personal       
  (ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat : 

      

 (i) cheltuieli de personal       
 (ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus 
din care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale        

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare  

      

 
 
6. 

Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

7. Alte informaţii 

Modificările propuse nu conduc la creșterea efortului 
bugetar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 

SECŢIUNEA A 5-A 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. 

Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii 

 
    
 
 a) Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 
privind structura organizatorică şi 
efectivele Ministerului Afacerilor Interne. 
 
     
 

 
2. 

Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

5.  Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 
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6.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 6-A  
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

5.  Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

       Avizul Consiliului Legislativ             
nr. __________/2020. 
       Avizul C.S.A.T. nr. _________/2020, 
acordat în baza prevederilor art. 4 lit. d) 
pct. 2  din Legea nr. 415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

6.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 7-A 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ  

Proiectul de act normativ prezentat a 
fost elaborat cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind postat pe 
site-ul MAI în data de ___.___.2020.  
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2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3.  Alte informaţii  

SECŢIUNEA A 8-A  
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi/sau locale 
– înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor 
existente  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2.  Alte informaţii  

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului 
pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea  Guvernului nr. 416/2007 privind structura 
organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl supunem Guvernului 
spre adoptare. 

În forma prezentată, proiectul a fost însuşit de toate instituţiile abilitate. 

 
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

ION MARCEL VELA 
 

 

AVIZEZ  FAVORABIL 
 

MINISTRUL  JUSTIŢIEI  
 
 

CĂTĂLIN - MARIAN PREDOIU 
 


