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ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE 

Nr._________din__________ 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor               

nr. 94/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare 

a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor 

Interne 

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul afacerilor interne emite următorul: 

 

O R D I N 

 

Art. I – Articolul 3 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 94/2010 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, 

cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 20 aprilie 2010, cu modificările și 

completările ulterioare, se abrogă. 

 
 

ART. II. Normele metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, 

cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin 

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 255 din 20 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 2, literele g) şi h) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„g) misiuni de cooperare - ansamblul de activități efectuate pentru organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea misiunilor ce presupun activităţi aeronautice, executate în baza planului-cadru, 

planurilor de cooperare sau dispoziţiei secretarului de stat, şef al Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare D.S.U. şi/sau, în funcţie de specificul misiunii, 

dispoziţiei secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică; 

h) situații deosebite - stările determinate de evenimente care, prin efectele sau amploarea lor, 

impun intervenţia aeriană cu mijloacele şi aeronavele aflate în dotarea Inspectoratului General 

de Aviaţie al M.A.I., pentru asigurarea cu operativitate a misiunilor în domeniul ordinii şi 

siguranţei publice, precum şi pentru protecţia mediului înconjurător.” 
 

2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins: 

„i) zbor de intervenţie în situaţii de urgenţă – zbor efectuat cu o aeronavă de stat, de către un 

operator aerian certificat pentru astfel de zboruri, în conformitate cu reglementările specifice 

aplicabile, al cărui scop este să faciliteze acordarea de asistenţă medicală de urgenţă şi/sau 

salvarea unor persoane aflate în pericol, a căror localizare este deja stabilită, sau intervenţia în 

zone de calamitate.” 
 

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(1) În funcţie de specificul misiunii, D.S.U./Direcţia Generală Management Operaţional, 

denumită în continuare D.G.M.O., asigură, potrivit domeniului de competenţă, suportul 

decizional, necesar conducerii M.A.I., în acord cu legislaţia incidentă, în vederea dispunerii 

măsurilor optime pentru îndeplinirea misiunilor de zbor din competență.” 
 

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Planul-cadru se întocmește până la data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul 

următor, se semnează de beneficiarii resursei de aviație, se avizează de Direcția Generală 

Urgențe Medicale, denumită în continuare D.G.U.M., Direcția Generală pentru Protecție 

Civilă, denumită în continuare D.G.P.C., precum și de către D.G.M.O. și D.G.L., şi se aprobă 

de secretarul de stat, şef al D.S.U. și secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică.” 
 

5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Structurile operative ale M.A.I. cuprinse în planul-cadru, transmit I.G.Av. 

necesarul privind resursa de aviaţie, în scris, astfel: 

a) cu minim 10 zile lucrătoare înainte de începere, pentru exercițiile planificate; 

b) cu minim 3 zile lucrătoare înainte de începere, pentru restul misiunilor, cu excepția celor 

urgente, neprevăzute; 

(2) Pentru misiunile neprevăzute, structurile operative solicită I.G.Av. necesarul privind 

resursa de aviaţie, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea misiunii.”  
 

6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu 

următorul cuprins: 

(21) Solicitările prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit prin orice mijloc de comunicare și 

cuprind: scopul activității, data, ora, numărul persoanelor participante, durata de timp estimată, 

locurile de desfășurare a activităților, aeroporturile/terenurile de decolare-aterizare, precum și 

alte date necesare pregătirii misiunii de zbor. Datele necunoscute până la ora solicitării nu se 

estimează și se stabilesc, în dinamică, prin coordonare cu reprezentanții I.G.Av. 

„(22) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situații deosebite sau de urgenţă structurile 

operative informează telefonic I.G.Av., cu cel puțin 15 minute înainte de începerea misiunii, cu 

privire la necesitatea alocării resursei de aviaţie. Ulterior informării, solicitarea se formulează 

în scris, în condiţiile alin. (21), fără a se depăşi 3 ore de la începerea misiunii.” 
 

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. Structurile/instituţiile operative ale M.A.I. care nu sunt cuprinse în planul-cadru pot 

solicita, în scris, secretarului de stat, şef al D.S.U., resursă de aviaţie din rezerva la dispoziţia 

I.G.Av., pentru executarea unor misiuni specifice. Detaliile privind realizarea acestora şi 

modul de cooperare se stabilesc în acord cu prevederile prezentelor norme metodologice.” 
 

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. (1) Solicitările beneficiarilor resursei de aviaţie, alții decât structurile/instituţiile 

operative ale M.A.I., se adresează, secretarului de stat, şef al D.S.U. 

(2) Solicitările primite direct de I.G.Av. se transmit, în funcţie de natura lor, în termen de cel 

mult 24 de ore de la primire, la D.G.U.M. sau, după caz, D.G.P.C. 

(3) Solicitările transmise în condiţiile alin. (1) şi (2) se analizează de D.G.U.M. şi/sau 

D.G.P.C., care formulează propuneri şi, după caz, elaborează dispoziţia secretarului de stat, şef 

al D.S.U. Conținutul şi structura dispoziţiei privind executarea misiunilor sunt prevăzute în 

anexa nr. 2. 

(4) În situații deosebite sau de urgență, când se impune utilizarea de aeronave de capacitate 

mare, D.G.U.M. sau, după caz, D.G.P.C. solicită intervenția în aceste condiții inspectorului 

general al I.G.Av. sau, după caz, comandanților structurilor din subordine care, potrivit 

reglementărilor incidente în materie, dispun executarea misiunilor de zbor și au obligația de a 

raporta ierarhic realizarea intervenției.” 
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9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. (1) I.G.Av. informează zilnic, în scris, D.G.U.M. şi D.G.P.C., cu privire la resursa de 

aviaţie utilizată, misiunile executate, cele planificate pentru ziua următoare şi disponibilitatea 

tehnică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.  

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se comunică secretarului de stat, şef al D.S.U., iar pentru 

misiunile sau activităţile temporare dispuse de conducerea M.A.I., în domeniul ordinii și 

siguranței publice se comunică spre informare secretarului de stat pentru ordine și siguranță 

publică. 

(3) I.G.Av. transmite, lunar sau la cerere, D.G.U.M. și D.G.P.C. situaţii referitoare la misiunile 

efectuate, nivelul de pregătire şi calificare a personalului aeronautic, consumul de resursă de 

aviaţie, precum și alte date solicitate.” 
 

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Raportările realizate potrivit art. 8 alin. (3), precum și stadiul îndeplinirii 

misiunilor cuprinse în planul-cadru se analizează semestrial sau atunci când situaţia o impune 

de către D.G.U.M., D.G.P.C. şi I.G.Av. care, în funcţie de misiunile executate, fondurile 

financiare aflate la dispoziţie, resursa existentă/utilizată, înaintează propuneri corespunzătoare 

secretarului de stat, şef al D.S.U. şi secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică. 

(2) Raportările și stadiul îndeplinirii misiunilor prevăzute la alin. (1), precum şi propunerile 

identificate, se transmit, spre informare, D.G.M.O.” 
 

11. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Secretarul de stat, șef al D.S.U. aprobă, în condițiile legii, participarea structurilor MAI la 

misiunile de zbor din afara teritoriului național care presupun activități aeronautice de cooperare 

operativă cu privire la gestionarea situațiilor de urgență, în baza notei-raport elaborate de către I.G.Av., 

avizată de D.G.U.M. și/sau D.G.P.C., respectiv Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și 

Relații Internaționale.” 
 

12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 
 

Art. III  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 

 


