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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea  

Regulamentului de organizare și funcționare a  

Direcției Generale pentru Protecție Civilă 

 

În conformitate cu prevederile Art.I. pct.8 din O.u.G. nr. 68/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și 

al protecției civile, aprobată prin Legea nr. 253/2020, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

(MAI) s-a înființat ca structură funcțională în componența Departamentului pentru Situații de 

Urgență (DSU), Direcția Generală pentru Protecție Civilă (DGPC). 

 

Conform prevederilor art. 12 alin. (3) din O.u.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea 

MAI, organizarea și funcţionarea structurilor din aparatul central se aprobă prin ordin al ministrului 

afacerilor interne. 

 

Semnalăm că, potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (11) din O.u.G nr. 1/20141 DSU din cadrul MAI 

are atribuții pentru coordonarea integrată, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de 

protecție civilă, precum și pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă în domeniul 

protecției civile. 

 

Astfel, DGPC este unitatea centrală de specialitate a MAI, fără personalitate juridică, cu competență 

de coordonare la nivel național a activităților de protecție civilă specifice DSU, în concordanță cu 

rolul și locul acestuia în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

Misiunea principală a DGPC, potrivit legii, este de a asigura îmbunătățirea capacității DSU de a 

coordona în sistem integrat activitățile specifice protecției civile. 

  

Activitățile și misiunile specifice se realizează prin personal desemnat și se desfășoară în 

colaborare, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu structurile 

componente ale DSU, structurile aflate în coordonarea acestuia, respectiv Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație, celelalte structuri ale ministerului, 

precum și alte autorități ale administrației publice centrale și locale respectiv reprezentanți ai 

societății civile, sub coordonarea secretarului de stat, șef al DSU. 

 

În cadrul DGPC își desfășoară activitatea, militari, funcționari publici cu statut special - poliţişti, 

funcţionari publici şi personal contractual, cărora li se aplică legislaţia specifică fiecărei categorii de 

personal. 

 

DGPC are în structura organizatorică următoarele componente: 

a) Conducerea direcției generale; 

b) Serviciul planificare operațională integrată: 

b1) Biroul operații integrate și capabilități protecție civilă; 

b2) Compartimentul analiză operațională; 

b3) Compartimentul management exerciții și lecții învățate; 

b4) Compartimentul operațiuni aero-navale; 

b5) Compartimentul salvamont, salvaspeo și căutare canină; 

c) Serviciul coordonare și implementare cerințe de reziliență: 

c1) Compartimentul reziliență autorități și implementare cerințe; 

c2) Compartimentul pentru relația cu societatea civilă; 

d) Serviciul coordonare formare profesională în protecție civilă: 

                                           
1 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență; 
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d1) Compartimentul instituții de învățământ; 

d2) Compartimentul formare personal propriu și structuri în coordonare. 

e) Serviciul politici UE-NATO și parteneriate strategice în domeniul protecției civile; 

f) Biroul planificarea continuității operațiilor; 

g) Biroul analiză și dezvoltare strategică în domeniul protecției civile. 

 

Conducerea DGPC este asigurată de un director general, ajutat de un director general adjunct.  

 

Directorul general conduce întreaga activitate a DGPC și o reprezintă în relațiile cu celelalte 

instituții și structuri ale ministerului, precum și cu structurile similare din cadrul instituțiilor și 

organismelor din afara ministerului. În baza actelor normative, a ordinelor și instrucțiunilor 

ministrului, precum și a dispozițiilor secretarului de stat, șef al DSU, precum și pentru executarea 

prevederilor acestora, directorul general poate emite dispoziții, verbale sau scrise, pe domeniul de 

competență, cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine și pentru structurile aflate în 

coordonarea/coordonarea operațională a DSU. 

 

Serviciul planificare operațională integrată este structura de specialitate care coordonează 

procesul de realizare a stării de operativitate și a capacității de intervenție a structurilor aflate în 

coordonarea/coordonarea operațională a DSU și asigura procesul de planificare strategică, integrată 

și operațională pe linie de protecție civilă. Structurile din componența Serviciului planificare 

operațională integrată sunt: Biroul operatii integrate și capabilități protecție civilă, Compartimentul 

analiză operațională, Compartimentul management  exerciții și lecții învațate, Compartimentul 

operațiuni aero-navale și Compartimentul Salvamont Salvaspeo și căutare canină.  

 

Serviciul coordonare și implementare cerințe de reziliență asigură coordonarea procesului de 

organizare, planificare și implementare, la nivelul DSU și a structurilor aflate în coordonare/ 

coordonare operațională, a cerințelor NATO în domeniul rezilienței, precum și mecanismele 

conceptuale pentru întărirea rezilienței societății civile. Structurile din componența Serviciului 

coordonare și implementare cerințe de reziliență sunt: Compartimentul reziliență autorități și 

implementare cerințe și Compartimentul pentru relația cu societatea civilă. 

 

Serviciul coordonare formare profesională în protecție civilă este structura de specialitate care 

asigură coordonarea activității metodologice de formare în unitățile de învățământ din cadrul 

structurilor aflate în coordonarea DSU, precum și colaborarea cu instituțiile abilitate în asigurarea 

coordonării metodologice și evaluării activităților de formare profesională și de educație continuă în 

domeniul situațiilor de urgență și protecției civile, intervențiilor de salvare montană, în mediul 

subteran speologic și căutare-salvare canină. Structurile din componența Serviciului coordonare 

formare profesională în protecție civilă sunt: Compartimentul instituții de învățământ și 

Compartimentul formare personal propriu și structuri în coordonare.  

 

Serviciul politici UE-NATO și parteneriate strategice în domeniul protecției civile este 

structura de specialitate responsabilă de coordonarea acțiunilor de dezvoltare strategică a cooperării 

cu UE, NATO, ONU și alte organisme internaționale la nivel regional și bilateral, în domeniul 

protecției civile și de coordonare a activităţilor de acordare, solicitare şi/sau primire a 

asistenţei/sprijinului internaţional în cazul situaţiilor de urgenţă de amploare. 

 

Birou planificarea continuității operațiilor este structura de specialitate care asigură coordonarea 

implementării conceptului de continuitate al operațiunilor la nivelul structurilor aflate în 

coordonarea/coordonarea operațională a DSU. 

 

Biroul analiză și dezvoltare strategică în domeniul protecției civile este structura de specialitate 

care asigură coordonarea procesului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluarea a 

strategiilor, programelor, planurilor de dezvoltare strategică.  


