
 

 

 

Nesecret 

ANEXĂ 

la Ordinul ministrului afacerilor interne  

nr. ____________2021 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A  

DIRECȚIEI GENERALE PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

 

 

Art.1 – (1) Direcția Generală pentru Protecție Civilă, denumită în continuare direcția generală, 

este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără 

personalitate juridică, cu competență de coordonare la nivel național a activităților de protecție civilă 

specifice Departamentului pentru Situații de Urgență, în concordanță cu rolul și locul acestuia în cadrul 

Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

(2) Direcția generală este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 1/2014 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, cu modificările și completările ulterioare, și 

ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor 

Interne, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Direcția generală face parte din structura aparatului central al ministerului, fiind parte 

componentă a Departamentului pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Departament și se află 

în subordinea directă a secretarului de stat, șef al Departamentului. 

 

Art.2 – (1) Misiunea direcției generale, potrivit legii și prezentului regulament, este de a asigura 

coordonarea în sistem integrat a activităților de protecție civilă. 

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează prin personal desemnat și se desfășoară în 

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

respectiv structurile aflate în coordonarea sau coordonarea operațională a Departamentului, celelalte 

structuri ale ministerului, precum și alte autorități ale administrației publice respectiv reprezentanți ai 

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

(3) În cadrul direcției generale își desfășoară activitatea funcționari publici, funcționari publici cu 

statut special – polițiști, cadre militare și personal contractual, cărora li se aplică legislația specifică fiecărei 

categorii de personal. 
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CAPITOLUL II 

Organizarea direcției generale 

 

Art.3 – (1) Direcția generală 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: 

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. 

(2) Organigrama direcției generale este prevăzută în anexa nr. 1. 

(3) Diagrama principalelor relații ale direcției generale este prevăzută în anexa nr.2. 

 

 

CAPITOLUL III 

Domeniile de competență, obiectivele și atribuțiile principale  

ale direcției generale 

 

Art.4 – Direcția generală asigură la nivelul Departamentului coordonarea îndeplinirii obligațiilor 

ce revin autorităților în domeniul protecției civile, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere 

a dezastrelor, îmbunătățirii rezilienței comunităților, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva 

efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora 

și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate. 

 

Art.5 – (1) Direcția generală coordonează, îndrumă, pe domeniul protecției civile,   activitatea 

structurilor de profil din unitățile, instituțiile și structurile aflate în coordonarea sau coordonarea 

operațională a Departamentului și, după caz, execută controlul operațional pe linie de specialitate. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, direcția generală are competență la nivel național. 

 

Art.6 – Direcția generală are competențe de coordonare în domeniile: 

a) realizării stării de operativitate și a capacității de intervenție a serviciilor pentru situații de 

urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniul protecției civile;  

b) răspunsului integrat la nivel național pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și 

înlăturarea efectelor calamităților naturale și a celorlalte situații de protecție civilă; 

c) asigurării condițiilor de reziliență a comunităților în situații de protecție civilă, la nivel strategic; 

d) politicilor de prevenire și gestionare a riscurilor asociate domeniului protecție civilă; 

e) activităților metodologice de formare profesională și educație continuă în domeniul protecției 

civile, în colaborare cu celelalte instituții sau structuri cu atribuții în domeniu; 

f) misiunilor internaționale specifice protecției civile; 

g) acordării și/sau primirii asistenței internaționale în cazul situațiilor de urgență de amploare; 

h) planificării continuității operațiilor la nivelul structurilor aflate în coordonarea sau coordonarea 

operațională a Departamentului; 

i) elaborării, implementării, monitorizării și evaluării Strategiei naționale de dezvoltare a 

Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. 
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Art.7 – (1) Obiectivele direcției generale sunt: 

a) eficientizarea coordonării în sistem integrat la nivel național a gestionării situațiilor de protecție 

civilă; 

b) dezvoltarea permanentă a mecanismelor de creare a condițiilor de creștere a rezilienței în 

rândul instituțiilor publice și societății civile; 

c) eficientizarea pregătirii în domeniul protecției civile; 

d) eficientizarea îndeplinirii sarcinilor ce revin Departamentului și structurilor aflate în 

coordonare/ coordonare operațională, în conformitate cu obiectivele generale și specifice politicii externe 

a României; 

e) coordonarea implementării strategiilor privind continuitatea operațiilor la nivelul structurilor 

aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

f) îmbunătățirea implementării strategiilor de prevenire și reducere a riscurilor la dezastre. 

(2) Direcția generală are următoarele atribuții principale: 

a) analizează, evaluează și propune spre avizare strategiile și metodologiile, specifice domeniului 

protecției civile; 

b) participă, împreună cu Direcția Generală Management Operațional, la procesul de planificare 

și executare integrată a misiunilor din domeniul de competență; 

c) analizează și face propuneri de îmbunătățire a modului de organizare și asigurare a stării de 

operativitate și a capacității de intervenție optimă a structurilor aflate în coordonarea/coordonarea 

operațională a Departamentului, precum și a celorlalte autorități/instituții/operatori economici/organizații 

neguvernamentale cu activitate în domeniu; 

d) propune șefului Departamentului măsuri și acțiuni specifice privind realizarea managementului 

integrat al situațiilor de urgență de amploare/ de protecție civilă; 

e) analizează și înaintează spre avizare concepțiile naționale de răspuns și regulamentele privind 

gestionarea situațiilor de urgență stabilite prin legislația specifică managementului tipurilor de risc și face 

propuneri de actualizare a acestora, ori de câte ori este nevoie; 

f) monitorizează implementarea cerințelor NATO de reziliență și face propuneri potrivit 

domeniului de competență; 

g) elaborează și monitorizează implementarea Strategiei de dezvoltare a Departamentului pentru 

Situații de Urgență; 

h) coordonează procesul de elaborare la nivelul Departamentului a strategiei naționale de 

dezvoltare a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență; 

i) colaborează cu structurile specializate din ministere, agențiile și reprezentanții societății civile 

cu atribuții în domeniu, la elaborarea proiectelor ce privesc reglementarea în domeniul protecției civile; 

j) coordonează activitățile de elaborare și punere în aplicare a procedurilor de activare a Centrului 

Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI); 

k) urmărește implementarea măsurilor stabilite în cadrul Platformei Naționale pentru Reducerea 

Riscului la Dezastre în vederea creșterii capacității de gestionare a riscurilor de către autoritățile 

administrației publice prin susținerea colaborării interinstituționale și a implicării tuturor factorilor 

interesați; 

l) participă la procesul de realizare a unei abordări integrate, la nivel național, a managementului 

riscurilor, în vederea eficientizării eforturilor de reducere a riscului de dezastre; 

m) coordonează procesul de planificare, organizare, desfășurare și evaluare a pregătirii prin 

exerciții specifice domeniului de competență la nivel național și internațional; 

n) asigură coordonarea, îndrumarea și evaluarea aplicării unitare a prevederilor legislative și 

metodologiilor referitoare la pregătirea profesională și formarea personalului din structurile aflate în 

coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului, în colaborare cu celelalte instituții sau structuri 

cu atribuții în domeniu; 

o) coordonează, în colaborare cu Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații 

Internaționale, acțiunile de dezvoltare strategică a cooperării în cadrul UE, NATO, ONU, la nivel regional 

și bilateral, în domeniul protecției civile; 

p) asigură mecanismele de coordonare în relația cu UE, NATO și alte organisme internaționale, 

pentru activitățile de acordare și primire a asistenței internaționale, în cazul situațiilor de urgență de 

amploare; 

q) asigură coordonarea procesului de dezvoltare a strategiilor privind continuitatea operațiilor; 
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r) desfășoară activități specifice pe linia managementului stărilor excepționale. 

 

Art. 8 – Activitatea pe linia secretariat și protecția informațiilor clasificate/componenta de 

securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor  (C.S.T.I.C.), precum și aplicarea unitară a 

reglementărilor privind circuitul documentelor, respectiv securitatea și sănătatea în muncă, sunt asigurate 

de către Direcția Suport Decizional din cadrul Departamentului, cu suportul personalului direcției 

generale. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Conducerea direcției generale 

 

Art.9 – (1) Conducerea direcției generale este asigurată de șeful direcției generale. 

(2) În exercitarea atribuțiilor sale șeful direcției generale este ajutat de locțiitorul șefului direcției 

generale.  

(3) Șeful direcției generale se află în subordinea nemijlocită a secretarului de stat, șef al 

Departamentului, este subordonat direct ministrului afacerilor interne și răspunde de întreaga activitate a 

direcției generale. 

(4) Locțiitorul șefului direcției generale se află în subordinea nemijlocită a șefului direcției 

generale și în subordinea directă a secretarului de stat, șef al Departamentului. 

 

Art.10 – (1) Șeful direcției generale conduce întreaga activitate a direcției generale 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. 

(2) Șeful direcției generale numește personalul pe funcțiile prevăzute în statul de organizare al 

direcției generale, conform normelor de competență stabilite în condițiile legii. 

(3) Atribuțiile șefului direcției generale sunt stipulate în fișa postului. 

(4) Șeful direcției generale poate delega, prin dispoziție, în condițiile legii, atribuții din competența 

sa locțiitorului șefului direcției generale sau altor persoane din subordine. 

(5) Relațiile de coordonare, cooperare, colaborare și relaționare între structurile direcției generale, 

precum și modul de preluare, circuitul și responsabilitatea în procesarea informațiilor primite sau generate 

la nivelul direcției generale, se stabilesc prin dispoziție a șefului direcției generale. 

 

Art.11 – În baza și executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor și/sau instrucțiunilor 

ministrului afacerilor interne și a dispozițiilor secretarului de stat, șef al Departamentului, șeful direcției 

generale emite dispoziții, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine, precum și în domeniul 

protecției civile. 

 

Art. 12 – (1) Locțiitorul șefului direcției generale răspunde în condițiile legii, potrivit fișei postului, 

de activitatea structurilor direcției generale care îi sunt încredințate spre coordonare și îndrumare, precum 

și de îndeplinirea atribuțiilor sau sarcinilor care îi sunt dispuse ori delegate de către șeful direcției generale 

ori de către secretarul de stat, șef al Departamentului. 

(2) În absența șefului direcției generale, conducerea direcției generale se exercită de către 

locțiitorul șefului direcției generale sau de altă persoană desemnată de șeful direcției generale în acest 

scop. 

 

Art.13 – (1) Atribuțiile generale și specifice ale personalului din cadrul serviciilor/ birourilor 

/compartimentelor aflate în structura direcției generale sunt cele prevăzute în prezentul regulament, 

precum și în fișele posturilor, care se elaborează conform statutului propriu al fiecărei categorii de 

personal. 

 (2) Conducerea direcției generale și după caz, șefii de servicii, respectiv șefii de birouri, analizează, 

în cadrul ședințelor de conducere, stadiul și modul de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor, a obiectivelor 

și activităților prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității 

și eficienței activității direcției generale. 
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CAPITOLUL V 

Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor direcției generale 

 

Art.14. – (1) 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 Departamentului și asigură procesul de planificare strategică, 

integrată și operațională pe linie de protecție civilă. 

(2) Structurile din componența Serviciului planificare operațională integrată sunt: Biroul operații 

integrate și capabilități protecție civilă, Compartimentul analiză operațională, Compartimentul 

management exerciții și lecții învățate, Compartimentul operațiuni aero-navale și Compartimentul 

Salvamont Salvaspeo și căutare canină. 

(3) Biroul operații integrate și capabilități de protecție civilă îndeplinește următoarele atribuții 

specifice: 

a) participă la elaborarea/ actualizarea cadrului legal de nivel strategic privind pregătirea și 

desfășurarea acțiunilor de răspuns în situațiile de protecție civilă; 

b) organizează și participă la procesul de planificare și executare integrată a misiunilor din 

domeniul de competență și cooperează cu structurile de specialitate din cadrul Direcției Generale 

Management Operațional în vederea realizării documentelor specifice integrate la nivelul ministerului; 

c) coordonează procesul de elaborare/actualizare și avizare a procedurilor ce reglementează modul 

de organizare/activare/completare a CNCCI; 

d) coordonează procesul de activare și funcționare a CNCCI, atunci când situația o impune; 

e) participă la fundamentarea deciziei pentru realizarea managementului integrat în cazul 

situațiilor de protecție civilă; 

f) centralizează și urmărește permanent situația capabilităților din domeniul de competență la nivel 

național din structurile aflate în coordonare/coordonare operațională și ale autorităților responsabile care 

îndeplinesc funcții de sprijin; 

g) propune constituirea și coordonează, împreună cu celelalte structuri din cadrul 

Departamentului, procesul de dezvoltare a modulelor specializate de protecție civilă care pot fi certificate 

și incluse în registrele de capabilități de la nivelul organizațiilor internaționale; 

h) monitorizează și evaluează starea de operativitate a modulelor specializate de protecție civilă 

certificate și înregistrate în registrele de capabilități de la nivelul organizațiilor internaționale, inclusiv cele 

aflate în proces de certificare; 

i) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

j) asigură completarea cu personal de specialitate a CNCCI atunci când situația o impune; 

k) urmărește la nivelul structurilor aflate în coordonare, punerea în aplicare a ordinelor și 

dispozițiilor, pe linie operativă, aprobate de șefului Departamentului/conducerii ministerului; 

l) participă în cadrul grupurilor de lucru constituite prin ordine/dispoziții pentru planificarea, 

pregătirea și organizarea exercițiilor naționale și internaționale specifice domeniului de competență; 

m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel superior sau a celor subsecvente 

cu incidență în domeniul operativ specific structurilor aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a 

Departamentului; 

n) întocmește și pune în aplicare Planul realizării capacității operaționale al Departamentului 

pentru Situații de Urgență; 

o) asigură participarea cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care 

Departamentul sau structurile aflate în coordonare sunt parte; 

p) asigură, la nevoie, personal pentru grupurile de lucru constituite pentru elaborarea și 

implementarea reglementărilor NATO și UE; 

q) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității; 

r) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

s) efectuează, la ordin, controale și verificări pe linie de specialitate la structurile aflate în 

coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului. 

(4) Compartimentul analiză operațională îndeplinește următoarele atribuții specifice: 
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a) analizează și evaluează acțiunile de intervenție de amploare și propune măsuri specifice în 

consecință; 

b) coordonează planificarea, organizarea și desfășurarea analizelor operaționale specifice tipurilor 

de risc și urmărește modul de implementare a măsuri dispuse, potrivit legii; 

c) analizează periodic, împreună cu structurile aflate în coordonare, situația managementului 

resurselor umane la nivelul structurilor aflate in coordonare/coordonare operațională și formulează 

propuneri pentru  strategia de dezvoltare a resurselor umane; 

d) pune la dispoziție date, informații și situații specifice necesare evaluării activității 

Departamentului; 

e) participă în cadrul grupurilor de lucru constituite prin ordine/dispoziții pentru planificarea, 

pregătirea și organizarea exercițiilor naționale și internaționale specifice domeniului de competență. 

f) elaborează și valorifică sinteze și informări cu principalele activități ale direcției generale; 

g) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

h) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

i) efectuează, la ordin, controale și verificări potrivit domeniului de competență la structurile 

aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

j) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității; 

k) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

l) asigură participarea cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care 

Departamentul sau structurile aflate în coordonare sunt parte. 

 (5) Compartimentul management exerciții și lecții învățate îndeplinește următoarele atribuții 

specifice: 

a) participă la procesul de planificare, organizare, desfășurare și evaluare, în colaborare cu alte 

structuri de specialitate din minister, a exercițiilor naționale sau internaționale pe domeniul de competență 

al Departamentului; 

b) monitorizează și gestionează evidențele exercițiilor naționale și internaționale planificate, în 

care sunt angrenate structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului; 

c) contribuie la elaborarea documentelor de evaluare în urma desfășurării exercițiilor naționale și 

internaționale, face propuneri de îmbunătățire a deficiențelor constatate și urmărește îndeplinirea acestora; 

d) coordonează activitățile asociate domeniului lecții învățate în urma activităților de pregătire și 

intervenție în situații de urgență, precum și introducerea elementelor specifice în aplicația informatică 

specifică a ministerului, conform prevederilor Metodologiei valorificării rezultatelor activității 

operaționale desfășurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr.91/2017; 

e) monitorizează și valorifică ”Baza documentară de lecții învățate a M.A.I”, în conformitate cu 

Metodologia prevăzută la lit. d); 

f) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu incidență în domeniul exercițiilor 

naționale sau internaționale pe domeniul de competență al Departamentului; 

g) urmărește, pe domeniul specific de activitate, modul de executare a ordinelor și dispozițiilor 

conducerii ministerului și ale șefului Departamentului; 

h) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

i) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

j) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității; 

k) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea măsurilor de implementare a 

legislației cu incidență în domeniul specific la structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operațională 

a Departamentului; 

l) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

m) participă cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care Departamentul sau 

structurile aflate în coordonare sunt parte. 

(6) Compartimentul operațiuni aero-navale îndeplinește următoarele atribuții specifice: 
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a) participă la elaborarea planurilor generale de acțiune/măsuri la care sunt angrenate capabilități 

specifice (aero-navale); 

b) participă la elaborarea planurilor și documentelor operative pentru conducerea/coordonarea 

acțiunilor de intervenție care cuprind capabilități specifice (aero-navale); 

c) participă la elaborarea și actualizarea strategiilor naționale specifice domeniilor aeronautic și 

naval; 

d) asigură, la ordin, reprezentarea Departamentului în grupurile de lucru constituite pentru 

elaborarea reglementărilor aeronautice în concordanță cu legislația națională, cu standardele și practicile 

recomandate de organismele internaționale de aviație și regulamentele specifice militare și civile; 

e) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

f) desfășoară activități aeronautice militare în conformitate cu specializările, calificările, 

autorizările și titlul de clasificare/specializare deținute, în condițiile legii; 

g) constituie și asigură permanent evidența capabilităților de intervenție din domeniul aero-naval, 

și evidența infrastructurii specifice acestui domeniu; 

h) participă în cadrul grupurilor de lucru constituite prin ordine/dispoziții pentru planificarea, 

pregătirea și organizarea exercițiilor naționale și internaționale specifice domeniului de competență; 

i) asigură asistența tehnică de specialitate necesară elaborării proiectelor de acte normative cu 

incidență pe domeniul operativ specific structurilor aflate în coordonarea Departamentului; 

j) asigură, la nevoie, asistență tehnică de specialitate pentru evenimentele în care au fost implicate 

capabilități aero-navale din dotarea structurilor coordonate de Departament; 

k) participă cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care Departamentul sau 

structurile aflate în coordonare sunt parte, în domeniul aero-naval; 

l) asigură asistență tehnică de specialitate pentru misiunile specifice din competență pe domeniul 

aero-naval; 

m) formulează propuneri pentru îmbunătățirea activității din domeniul de competență; 

n)  acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate pentru activitatea de formare din domeniul 

aero-naval; 

o) urmărește, pe domeniul specific de activitate, modul de executare a ordinelor și dispozițiilor 

conducerii ministerului și a șefului Departamentului; 

p) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

q) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea măsurilor de implementare a 

legislației cu incidență în domeniul specific la structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operațională 

a Departamentului; 

r) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

s) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității. 

(7) Compartimentul salvamont, salvaspeo și căutare canină îndeplinește următoarele atribuții 

specifice: 

a) contribuie, alături de celelalte structuri din cadrul direcției generale, la elaborarea de proceduri 

operaționale comune în domeniul coordonării operaționale și metodologice, precum și al evaluării formării 

profesionale; 

b) participă la procesul de planificare, organizare, desfășurare și evaluare a exercițiilor la nivel 

național, regional sau transfrontalier în domeniul intervențiilor de salvare montană, în mediul subteran 

speologic și căutare-salvare canină; 

c) contribuie la desfășurarea activității de formare profesională și de educație continuă în 

domeniul intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran speologic, precum și a activităților de 

căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență, în colaborare cu structurile specializate cu 

atribuții în domeniu; 

d) contribuie la elaborarea/actualizarea concepției generale, principiilor și normelor metodologice 

privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor de răspuns specifice domeniului de competență; 

e) participă la elaborarea planurilor generale de acțiune/măsuri la care sunt angrenate capabilități 

specifice (salvare montană/speologică și căutare–salvare canină); 
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f) participă la elaborarea planurilor și documentelor operative pentru conducerea/coordonarea 

acțiunilor de intervenție care cuprind capabilități specifice (salvare montană, speologică și căutare-salvare 

canină); 

g) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

h) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

specific; 

i) constituie și asigură permanent evidența capabilităților  de intervenție din domeniul salvare 

montană, speologică și căutare-salvare canină; 

j) asigură, la ordin, personalul de specialitate pentru reprezentarea Departamentului în comisiile 

pentru acreditarea Serviciilor Publice Salvamont și certificarea formațiilor de salvare montană; 

k) participă cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care Departamentul sau 

structurile aflate în coordonare sunt parte; 

l) urmărește, pe domeniul specific de activitate, modul de executare a ordinelor și dispozițiilor 

conducerii ministerului și ale șefului Departamentului; 

m) acordă sprijin structurilor de specialitate din cadrul Departamentului privind comunicarea 

publică pentru evenimentele specifice zonelor montane și mediului speleal; 

n) soluționează sau acordă, după caz, sprijin de specialitate structurilor responsabile pentru 

soluționarea petițiilor/cererilor formulate în baza prevederilor legale, după caz, care vizează aspecte din 

domeniile de competență salvare montană, SALVASPEO sau căutare-salvare canină; 

o) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității; 

p) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

q) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea măsurilor de implementare a 

legislației cu incidență în domeniul specific la structurile aflate în coordonarea operațională a 

Departamentului. 

 

Art.15 – (1) Serviciul coordonare și implementare cerințe de reziliență asigură coordonarea 

procesului de organizare, planificare și implementare, la nivelul Departamentului și a structurilor aflate în 

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

conceptuale pentru întărirea rezilienței societății civile. 

(2) Structurile din componența Serviciului coordonare și implementare cerințe de reziliență sunt: 

Compartimentul reziliență autorități și implementare cerințe și Compartimentul pentru relația cu societatea 

civilă. 

(3) Compartimentul reziliență autorități și implementare cerințe îndeplinește următoarele 

atribuții specifice: 

a) organizează și participă, la nivel de experți, la ședințele de lucru ale Grupului Interinstituțional 

Strategic privind prezența Aliată Înaintată în România (GISIR); 

b) propune, ori de câte ori este nevoie, întrunirea GISIR de nivel acțional sau, după caz, întruniri 

separate ale grupurilor de lucru aferente cerințelor de reziliență; 

c) analizează și face propuneri privind modul de transpunere a cerințelor NATO în domeniul 

rezilienței la nivelul autorităților publice; 

d) primește, diseminează și asigură integrarea răspunsului la solicitările pe linia cerințelor NATO 

în domeniul rezilienței; 

e) participă la elaborarea, actualizarea și monitorizarea modului de implementare a documentelor 

operative/reglementărilor de nivel strategic asociate cerințelor NATO în domeniul rezilienței; 

f) face propuneri de actualizare, completare și/ sau modificare a cadrului legal necesar asigurării 

implementării cerințelor de reziliență; 

g) participă la elaborarea și actualizarea concepțiilor naționale de răspuns și regulamentelor 

privind gestionarea situațiilor de urgență pe tipuri de risc; 

h) propune și participă împreună cu structurile de specialitate cu atribuții în domeniul protecției 

civile, la elaborarea de norme, cu aplicabilitate la nivel național, privind stocurile de răspuns la dezastre, 

precum și pentru nevoile de bază ale populației afectate în urma manifestării unor situații de protecție 

civilă; 

i) colaborează cu Direcția generală management operațional, la solicitare, în vederea asigurării 

contribuției instituționale în domeniul rezilienței; 
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j) analizează și evaluează capacitatea autorităților publice de a asigura răspunsul în situații de 

protecție civilă și sprijină demersurile acestora de îmbunătățire a rezilienței; 

k) analizează și evaluează periodic viabilitatea planurilor de evacuare în situații de protecție civilă 

și modul de punere în aplicare a acestora la nivelul central, în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții 

în domeniu din cadrul Departamentului și structurile din coordonare; 

l) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

m) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

n) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea măsurilor de implementare a 

legislației cu incidență în domeniul specific la structurile aflate în coordonarea / coordonarea operațională 

a Departamentului; 

o) participă, prin personalul desemnat și în limitele mandatelor acordate de șeful direcției generale 

/ Departamentului la activități internaționale organizate de instituții și organizații similare în domeniul 

rezilienței; 

p) promovează programe de pregătire a personalului autorităților publice prin diverse mijloace și 

participă la întocmirea de materiale documentare care să vină în sprijinul desfășurării activităților 

specifice de creștere a rezilienței; 

q) întocmește și prezintă periodic rapoarte, sinteze și analize cu privire la stadiul implementării 

cerințelor de reziliență la nivelul autorităților publice 

r) valorifică baza de date și face propuneri privind experții naționali și modulele/echipele 

specializate de protecție civilă care pot fi puse la dispoziția NATO/UE/ONU pentru executarea de misiuni 

internaționale în domeniul protecției civile; 

s) participă la elaborarea, îmbunătățirea cadrului de reglementare de nivel național și asigură 

monitorizarea modului de implementare la nivelul autorităților responsabile a măsurilor necesare 

adăpostirii temporare și acoperirii nevoilor de subzistență a sinistraților în cazul producerii unor situații 

de urgență de amploare și intensitate deosebită; 

t) participă cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care Departamentul sau 

structurile aflate în coordonare sunt parte, pe domeniul de competență; 

u) acordă asistență tehnică de specialitate privind aplicarea legislației specifice; 

v) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității; 

w) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă. 

(4) Compartimentul relația cu societatea civilă îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a) asigură sprijin de specialitate agențiilor și reprezentanților societății civile care își desfășoară 

activitatea în domeniul protecției civile, în vederea implementării cerințelor de reziliență; 

b) monitorizează implementarea prevederilor protocoalelor de colaborare cu organisme și 

organizații neguvernamentale care desfășoară activități specifice în domeniul protecției civile; 

c) propune și/sau urmărește implementarea, după caz, a măsurilor cuprinse în documentele 

subsecvente de nivel național rezultate în urma protocoalelor încheiate; 

d) identifică organisme și organizații neguvernamentale care pot sprijini Departamentul în 

domeniul de competență și face propuneri de colaborare cu acestea; 

e) participă la elaborarea, actualizarea și monitorizarea implementării reglementărilor specifice 

managementului tipurilor de risc de la nivel național, în domeniul de competență specific;  

f) planifică, organizează și desfășoară, împreună cu celelalte structuri ale Departamentului, 

activități de analiză și/sau evaluare periodice, cu agențiile și reprezentanții societății civile cu care 

Departamentul are încheiate protocoale de colaborare în vederea îmbunătățirii modului de cooperare; 

g) analizează și evaluează periodic capabilitățile agențiilor și reprezentanților societății civile în 

cadrul efortului comun de creștere a gradului de reziliență; 

h) asigură participarea agențiilor și reprezentanților societății civile cu care sunt încheiate 

protocoale la exerciții și alte forme de pregătire comună specifice domeniului protecției civile; 

i) participă, prin personalul desemnat și în limitele mandatelor acordate de șeful Departamentului/ 

direcției generale la activități internaționale organizate de instituții și organizații similare în domeniul 

rezilienței; 

j) promovează programe de pregătire în domeniul rezilienței în scopul creșterii capacității de 

răspuns și refacere a agențiilor și reprezentanților societății civile; 
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k) asigură monitorizarea funcționării și actualizării datelor din platformele și instrumentele digitale 

specifice domeniilor din competență, inclusiv inovare și dezvoltare de noi inițiative; 

l) monitorizează actualizarea resurselor și capabilităților la nivelul agențiilor și reprezentanților 

societății civile; 

m) pune la dispoziția celorlalte structuri cu atribuții în domeniu aflate în coordonarea/ coordonarea 

operațională a Departamentului, registrul resurselor și capabilităților identificate la nivelul agențiilor și 

reprezentanților societății civile; 

n) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

o) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

p) întocmește și prezintă periodic rapoarte, sinteze și analize cu privire la stadiul implementării 

cerințelor de reziliență la nivelul organismelor organizațiilor și reprezentanților societății civile; 

q) participă cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă la care Departamentul sau 

structurile aflate în coordonare sunt parte, pe domeniul de competență; 

r) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

s) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității. 

 

Art.16 – (1) 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 Departamentului, 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. 

(2) Structurile din componența Serviciului coordonare formare profesională în protecție civilă sunt: 

Compartimentul instituții de învățământ și Compartimentul formare personal propriu și structuri în 

coordonare. 

(3) Compartimentul instituții de învățământ îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

 a) asigură coordonarea procesului de planificare și organizare a programelor de pregătire în 

domeniul protecției civile; 

 b) asigură implementarea politicilor educaționale și de dezvoltare instituțională, potrivit normelor 

stabilite de conducerea ministerului și în baza mandatului încredințat de șeful Departamentului; 

 c) analizează și propune actualizarea/revizuirea standardelor ocupaționale, a standardelor de 

pregătire profesională și a curriculumului prin  corelarea acestuia cu cerințele domeniilor de activitate și 

atribuțiile ce revin structurilor aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului;  

 d) analizează și face propuneri privind activitățile de proiectare, planificare, organizare, 

desfășurare, evaluare, control și evidență a procesului de instruire, formare, specializare și perfecționare a 

personalului din cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI care asigură formarea profesională în domeniul 

protecției civile;  

 e) participă la elaborarea regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea pregătirii în 

domeniul protecției civile a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și 

superior; 

 f) analizează și face propuneri privind procesul de elaborare și actualizare a strategiilor, metodelor, 

mijloacelor și materialelor cu caracter de instruire și educare în domeniul protecției civile; 

 g) participă la elaborarea programei de pregătire în domeniul protecției civile a reprezentanților 

instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, servicii 

descentralizate și deconcentrate și formulează propuneri privind avizarea/aprobarea documentului; 

 h) participă la procesul de elaborare și actualizare a standardelor ocupaționale ale ocupațiilor din 

domeniul de reglementare al structurilor aflate în coordonarea Departamentului;  

 i) participă la elaborarea și actualizarea strategiilor din domeniul protecției civile; 

j) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

k) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 
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 l) participă, prin personalul desemnat și în limitele mandatelor acordate de șeful Departamentului/ 

direcției generale la activități internaționale organizate de instituții și organizații similare în domeniul de 

competență; 

 m) elaborează rapoarte, informări, analize și materiale-sinteză privind starea  și calitatea procesului 

de instruire în instituțiile de învățământ ale MAI, specifice domeniului protecției civile; 

n) efectuează controale și verificări privind modul de desfășurare a activității de formare 

profesională în domeniul protecției civile la structurile aflate în coordonarea Departamentului;  

 o) acordă asistență tehnică de specialitate privind aplicarea legislației specifice formării 

profesionale și educației continue în domeniul protecției civile; 

 p) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

 q) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității. 

(4) Compartimentul formare personal propriu și structuri în coordonare îndeplinește 

următoarele atribuții specifice: 

a) colaborează cu instituțiile abilitate în asigurarea coordonării metodologice și evaluării 

activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul intervențiilor de salvare montană 

și în mediul subteran speologic, precum și a activităților de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor 

de urgență; 

b) coordonează procesul de proiectare, planificare și organizare, în condițiile legii, a programelor 

de formare profesională continuă a personalului în domeniul  specific situațiilor de urgență; 

c) participă la elaborarea și actualizarea metodologiilor, procedurilor și ghidurilor specifice 

pentru certificarea, atestarea și/sau brevetarea personalului în domeniile din competența structurilor aflate 

în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

d) asigură coordonarea procesului de proiectare și planificare a cursurilor în domeniul protecției 

civile pentru formarea, evaluarea și certificarea competențelor profesionale ale personalului din structurile 

aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

e) coordonează activitatea de pregătire în domeniul protecției civile a personalului operativ, 

precum și a voluntarilor din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului; 

f) planifică și organizează periodic activități de pregătire în parteneriat cu instituții publice, 

structuri ale administrației publice, organisme și organizații neguvernamentale, reprezentanți ai societății 

civile și operatorilor economici, la nivel național și internațional; 

g) elaborează anual și ori de câte ori este nevoie, analiza privind gradul de pregătire în domeniul 

protecției civile și propune conducerii Departamentului măsuri pentru îmbunătățirea și eficientizarea 

acestei activități; 

h) desfășoară prin personalul compartimentului, activități de formare profesională (expuneri 

tehnice, prezentări demonstrative, dezbateri, exerciții practice), angrenând, după caz, și alți specialiști din 

domeniul protecției civile, în funcție de nevoile de pregătire; 

i) monitorizează parcurgerea programelor de pregătire în domeniul protecției civile de la nivelul 

structurilor din coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

j) analizează periodic, împreună cu celelalte componente ale Departamentului, performanțele 

personalului care a parcurs programe de pregătire și/sau formare profesională; 

k) analizează și avizează propunerile de dezvoltare și modernizare a centrelor de formare și 

pregătire în domeniul protecției civile din cadrul structurilor din coordonarea/ coordonarea operațională a 

Departamentului în raport cu cerințele profesionale actuale și bunele practici educaționale; 

l) participă la procesul de standardizare în scopul realizării și menținerii nivelului de 

interoperabilitate asumat, prin implementarea la nivel național a curriculumului de formare specific 

domeniului protecției civile; 

m) centralizează și valorifică evidența privind formatorii acreditați pe diferite categorii de formare 

profesională în domeniul protecției civile; 

n) centralizează și valorifică evidența privind experții NATO/UE și personalul modulelor 

specializate de protecție civilă, de la nivel național; 

o) efectuează controale și verificări la structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională 

a Departamentului privind modul de desfășurare a activității de formare profesională în domeniul 

protecției civile; 
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p) analizează și avizează, împreună cu celelalte structuri competente, participarea personalului 

la procesul de selecție pentru detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, 

cu respectarea prevederilor Legii nr.105/2012 privind detașarea experților naționali detașați la instituțiile 

și organismele UE și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 8/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru stabilirea atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării 

Legii nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene; 

q)  participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

r) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

s) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității; 

t) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă. 

 

Art.17 – (1) 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 activităților de acordare, solicitare și/sau primire a asistenței/sprijinului 

internațional în cazul situațiilor de urgență de amploare. 

(2) Serviciul politici UE-NATO și parteneriate strategice în domeniul protecției civile îndeplinește 

următoarele atribuții specifice: 

a)  reprezintă Departamentul în relațiile cu organismele și organizațiile internaționale 

guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în domeniul protecției civile, precum și cu 

structurile specializate similare din alte state; 

b)  elaborează politicile și obiectivele specifice ale Departamentului, pe domeniul de competență, 

pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și din instrumentele juridice 

internaționale la care România este parte;  

c)  elaborează și înaintează conducerii Departamentului, propuneri de politici și strategii 

internaționale specifice domeniului protecției civile; 

d) avizează și propune spre aprobare, în cooperare cu Direcția Generală Afaceri Europene, 

Schengen și Relații Internaționale, conducerii Departamentului, planuri de cooperare cu structuri sau 

organizații internaționale, în vederea îmbunătățirii managementului situațiilor de urgență; 

e) fundamentează, în cooperare cu structurile aflate în coordonarea și coordonarea operațională a 

Departamentului și cu Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, 

oportunitatea de a deveni parte la o organizație, convenție internațională sau parteneriat cu 

instituții/organisme internaționale din domeniul protecției civile, ale mediului academic și comunității 

internaționale; 

f)  planifică și participă în delegațiile ministerului și ale altor ministere, la activitățile de negociere 

și încheiere a acordurilor internaționale, de cooperare și ajutor reciproc în cazul producerii dezastrelor; 

g) participă la planificarea și coordonarea activităților de asistență internațională în domeniul 

protecției civile în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate la nivelul Guvernului; 

h) sprijină structurile specializate din compunerea, coordonarea și coordonarea operațională a 

Departamentului, în elaborarea proiectelor de acorduri de cooperare în domeniul specific cu alte state, 

respectiv monitorizează modul de implementare a celor încheiate; 

i)  coordonează în colaborare cu Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații 

Internaționale activitatea de reprezentare a României de către structurile din coordonarea și coordonarea 

operațională a Departamentului, în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei 

Europene și ale altor instituții europene, NATO, ONU, inițiative regionale și bilaterale, pentru domeniile 

de competență ale Departamentului și ține evidența acțiunilor desfășurate și a rezultatelor obținute; 

j) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea prevederilor în domeniul 

relațiilor internaționale la structurile aflate în coordonarea Departamentului; 

k) participă, potrivit competențelor specifice, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu 

caracter operativ în domeniul protecției civile; 

l) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/directia-generala-afaceri-europene-schengen-si-relatii-internationale/
https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/directia-generala-afaceri-europene-schengen-si-relatii-internationale/
https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/directia-generala-afaceri-europene-schengen-si-relatii-internationale/
https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/directia-generala-afaceri-europene-schengen-si-relatii-internationale/
https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/directia-generala-afaceri-europene-schengen-si-relatii-internationale/
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m)  monitorizează modul de valorificare de către structurile din compunerea, coordonarea și 

coordonarea operațională a Departamentului, a experienței acumulate pe timpul activităților de relații 

internaționale, efectuate în țară și în străinătate, precum și a materialelor aduse/ primite cu aceste ocazii; 

n) analizează și propune spre avizare șefului Departamentului, contribuțiile structurilor din 

compunerea, coordonarea și coordonarea operațională a Departamentului la solicitările instituțiilor și 

organizațiilor internaționale pe domeniul de competență; 

o) ține permanent evidența activităților de cooperare internațională efectuate la nivelul conducerii 

Departamentului și a structurilor din coordonarea și coordonarea operațională a Departamentului; 

p) participă nemijlocit la acțiuni și manifestări în domeniul cooperării internaționale, precum 

reuniuni, conferințe, seminare, vizite, sesiuni ale comisiilor mixte, ale grupurilor de lucru, activități 

organizate în cadrul unor proiecte, cursuri de pregătire, desfășurate pe domeniul de competență, cu 

respectarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activitățile de relații 

internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare; 

q)  centralizează propunerile structurilor din compunerea Departamentului, elaborează și 

înaintează spre avizare/aprobare proiecția Planului de relații internaționale și afaceri europene și ulterior 

Planul de relații internaționale și afaceri europene, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului 

afacerilor interne nr. 143/2015; 

r) analizează și propune spre avizare proiecția și, ulterior Planul de relații internaționale și afaceri 

europene întocmit de către structurile din coordonarea și coordonarea operațională a Departamentului, cu 

respectarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015; 

s)  participă cu personal în echipele de proiecte cu finanțare externă sub egida Mecanismului de 

Protecție Civilă al Uniunii la care Departamentul sau structurile aflate în coordonare sunt parte, pe 

domeniul de competență al Serviciului; 

t) analizează și avizează, împreună cu celelalte structuri competente, participarea personalului la 

procesul de selecție pentru detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, 

cu respectarea prevederilor Legii nr.105/2012 privind detașarea experților naționali detașați la instituțiile 

și organismele UE și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 8/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru stabilirea atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării 

Legii nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene; 

u) planifică, coordonează și monitorizează activitatea de pregătire a personalului din structurile 

aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului, precum și a experților desemnați de 

la nivelul ministerelor cu atribuții în domeniului protecției civile, în vederea îndeplinirii misiunilor 

specifice desfășurate sub auspiciile Mecanismului de protecției civilă al Uniunii; 

v) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

  w) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității. 

 

Art.18 – (1) Biroul 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 Departamentului.  

(2) Biroul îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a) elaborează și propune spre avizare documentele specifice continuității operațiunilor;  

b) participă la lucrările subgrupului de lucru aferent cerinței nr. 1 „asigurarea continuității 

guvernării și a serviciilor guvernamentale critice” în cadrul Grupului Interministerial Strategic privind 

prezența Aliată Înaintată în România (GISIR); 

c) face propuneri de actualizare, completare și modificare a cadrului legal privind 

implementarea cerinței NATO de reziliență nr. 1 „asigurarea continuității guvernării și a serviciilor 

guvernamentale critice”; 

d) elaborează și actualizează documentele specifice continuității operațiunilor la nivelul 

Departamentului; 

e) urmărește întocmirea și propune spre avizare documentele specifice continuității 

operațiunilor aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

f) acordă sprijin de specialitate în asigurarea întocmirii documentelor specifice continuității 

operațiunilor; 
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g) analizează și propune spre aprobare planificarea exercițiilor de testare a planurilor la nivelul 

structurilor aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

h) urmărește implementarea măsurilor de planificare a continuității operațiunilor la nivelul 

instituțiilor/ operatorilor cu responsabilități în domeniile specifice celor șapte cerințe de reziliență NATO 

în cooperare cu structurile de specialitate din MAI; 

i) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

j) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

k) participă, prin personalul desemnat și în limitele mandatelor acordate de șeful 

Departamentului/ direcției generale la activități internaționale organizate de instituții și organizații 

similare în domeniul planificării continuității operațiunilor; 

l) propune și promovează programe de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul 

asigurării continuității operațiunilor; 

m)  participă la actualizarea, planificarea și implementarea Planului realizării capacității 

operaționale al Departamentului;  

n)  întocmește și prezintă periodic rapoarte, sinteze și analize cu privire la stadiul asigurării 

planificării continuității operațiunilor; 

o) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea prevederilor în domeniul 

continuității operațiilor la structurile aflate în coordonarea Departamentului; 

p) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

q) asigură îndeplinirea responsabilităților specifice în domeniul managementului calității. 

 

Art. 19 – (1) 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. 

(2) Biroul îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a) coordonează procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Departamentului și asigură 

monitorizarea modului de implementare a acesteia; 

b) formulează împreună cu structurile aflate în coordonare, propuneri de măsuri și acțiuni 

concrete ce revin Departamentului pentru implementarea direcțiilor de acțiune cuprinse în programul de 

guvernare 

c) monitorizează și raportează periodic stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de 

implementare al programului de guvernare;  

d) participă la elaborarea cererilor de finanțare și la implementarea proiectelor cu fonduri 

europene / externe în domeniul protecției civile;  

e) participă la elaborarea/actualizarea documentelor și planurilor strategice instituționale ale 

ministerului în domeniul protecției civile; 

f) asigură, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, funcția de Secretariat 

al Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre; 

g) participă la procesul de elaborare a studiilor, analizelor, documentațiilor și evaluărilor în 

domeniul protecției civile;  

h) face propuneri privind îmbunătățirea/actualizarea cadrului legal în domeniul protecției civile, 

asigurând corelarea între obiectivele, strategiile, planurile și programele adoptate la nivel național și cele 

adoptate la nivel internațional și al Uniunii Europene pe domeniul protecției civile; 

i) participă la procesul de elaborare a Strategiei de Reducere a Riscurilor la Dezastre și la 

implementarea planului de măsuri aferent; 

j) asigură împreună cu structurile din coordonarea Departamentului asistența tehnică în 

domeniul protecției civile, ministerelor și altor instituții publice centrale, ambasadelor și consulatelor;  

k) participă la procesul de elaborare, documentare și analiză tehnică a acordurilor bi sau multi-

laterale pe domeniul protecției civile, la care România este parte; 

l) participă la elaborarea planurilor și programelor privind reducerea riscurilor la dezastre 

derulate la nivelul MAI; 

m) elaborează puncte de vedere cu privire la proiecte de acte normative în domeniul protecției 

civile; 
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n) colaborează cu organisme internaționale de specialitate pe linie de protecție civilă;  

o) participă la elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare a SNMSU și monitorizează 

progresele înregistrate pe direcțiile de activitate specifice; 

p) centralizează și înaintează propunerile Departamentului privind întocmirea/actualizarea 

Planului de lucru al Guvernului; 

q) organizează ședințe de lucru cu factorii implicați în procesul de formulare, implementare, 

monitorizare, evaluare și actualizare a documentelor strategice; 

r) asigură monitorizarea măsurilor stabilite prin Hotărârile CSAT în domeniul de competență;   

s) participă, la ordin, prin personalul desemnat, la misiuni cu caracter operativ în domeniul 

protecției civile; 

t) asigură, la nevoie, completarea cu personal a CNCCI; 

u) efectuează, la ordin, controale și verificări privind respectarea legislației în domeniul specific, 

la structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operațională a Departamentului; 

v) întocmește și prezintă periodic rapoarte, sinteze și analize cu privire la activitatea desfășurată 

de structurile aflate în coordonare; 

w) asigură scăderea, clasarea, îndosarierea și arhivarea corespondenței, precum și predarea 

dosarelor de arhivă; 

x) centralizează și valorifică rezultatele misiunilor executate în afara țării, cu impact în 

dezvoltarea Departamentului și structurilor aflate în coordonare. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 

 

 

Art.20 – Activitățile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate și sarcinile concrete ce revin personalului 

direcției generale se stabilesc prin dispoziții, proceduri și fișele posturilor. 
 

Art.21 – Personalul direcției generale este obligat să cunoască, în părțile ce îl privesc, și să aplice întocmai 

prevederile prezentului regulament, potrivit atribuțiilor specifice. 
 

Art.22 – Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 


