
 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne privind planificarea, 

desfășurarea și evaluarea pregătirii prin exerciții a personalului structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne 

 

În prezent, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cadrul normativ în ceea ce 

privește activitatea de pregătire prin exerciții a personalului structurilor MAI este 

reprezentat de Ordinul ministrului administrației și internelor nr.110/2010 pentru 

aprobarea Instrucțiunii privind planificarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea 

pregătirii prin exerciții a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Atât contextul transformărilor și schimbărilor mediului de securitate actual, intern și 

internațional, cât și apariția unor noi tipuri de amenințări, determină creșterea importanței 

flexibilității și calității acțiunii structurilor MAI. 

 

Totodată, în vederea asigurării interoperabilității structurilor MAI cu celelalte instituții din 

cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, respectiv 

cu organizațiile din care România face parte, este necesară actualizarea reglementării în 

domeniu, în corelare cu noile realități ale sistemului național de apărare, respectiv ale 

organizațiilor internaționale în cadrul cărora MAI participă cu personal. 

 

În acest context, prin proiect se propun, în principal, următoarele: 

-stabilirea unor aspecte ce țin de activitatea de pregătire prin exerciții a structurilor MAI 

în vederea asigurării interoperabilității acesteia cu cea similară desfășurată la nivelul 

statelor UE/NATO/ONU, respectiv uniformizarea reglementărilor interne cu documentele 

de planificare existente la nivelul acestor instituții; 

-actualizarea cadrului normativ în considerarea modificărilor organizatorice intervenite la 

nivelul MAI (cu titlu de exemplu, înființarea DSU) și cu aspectele constatate în urma 

desfășurării exercițiilor; 

-modificarea modului de clasificare a exercițiilor și a formelor de pregătire a acestora, 

respectiv:  

 exerciții de nivel strategic, operativ și tactic; 

 formele de pregătire a exercițiilor - de antrenament, de verificare, demonstrative, 

de evaluare, de alertare și de mobilizare. 

-modificarea modului de coordonare a participării structurilor MAI la exerciții, respectiv: 

 la activitățile de nivel strategic și operativ organizate de structurile MAI, DGMO și 

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) coordonează sau, după caz, 

participă și/sau cooperează la procesul de planificare și evaluare a exercițiului; 



 în cazurile justificate, DGMO/DSU poate delega competența de coordonare a 

activităților de pregătire către structura MAI cu rol de autoritate funcțională în 

domeniul vizat de obiectivele de pregătire a activității. 

-elaborarea de către DGMO, cu sprijinul Direcției Generale pentru Protecție Civilă din 

cadrul DSU, în luna decembrie a fiecărui an, a „Centralizatorului cu activităţile de 

pregătire prin exerciții de nivel strategic, operativ si de nivel tactic cu grad ridicat de 

complexitate planificate în anul următor”. -stabilirea unor noi denumiri privind funcțiile 

și structurile constituite pe timpul procesului de planificare și desfășurare a exercițiilor 

(ofițerul care planifică exercițiul - OSE, personalul responsabil cu controlul exercițiului - 

EXCON), respectiv a unor noi documente de conducere (specificațiile exercițiului – 

EXSPEC); 

-stabilirea documentelor ce trebuie elaborate pentru desfășurarea exercițiului, în funcție 

de nivelul acestuia; 

-stabilirea faptului că la elaborarea documentelor de analiză și evaluare se va ține cont de 

noile reglementări în ceea ce privește lecțiile identificate/învățate. 
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