
 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1.Titlul proiectului de act normativ    

 Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ        

Asigurarea cerinţei de coordonare directă pe linie de specialitate a structurilor din organigrama aparatului 

propriu al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin adaptarea acestora la modificările 

survenite în cadrul direcţiilor generale din Aparatul central al  Ministerului Afacerilor Interne.  

1. Descrierea situaţiei actuale  
        În aplicarea prevederilor HG nr.156/2013 pentru 

modificarea şi completarea HG nr.416/2007 privind 

structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor 

Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

începând cu data de 31.05.2013, la nivelul Aparatului 

Central al Ministerului Afacerilor Interne, responsabilităţile 

pe linia managementului organizatoric şi planificării 

structurale au trecut din sarcina Direcţiei Generale 

Management Operaţional în cea a Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane, prin preluarea structurii de 

specialitate în domeniu în compunerea celei din urmă. 

        Pentru a asigura cerinţa de coordonare pe verticală, de 

sus în jos, pe linie de specialitate la aparatul propriu al 

Inspectoratului General  pentru Situaţii de Urgenţă, 

transferul sarcinilor şi personalului ce asigură îndeplinirea 

atribuţiilor pe linie de organizare şi planificare structurală 

către structura de resurse umane este condiţionat de 

redenumirea Serviciului Organizare şi Completare Resurse, 

potrivit modificărilor ce survin asupra domeniilor de 

activitate aflate în responsabilitate şi, implicit, de 

modificarea anexei nr.1 la HG nr.1490/2004.  

        Hotărârea Guvernului nr.1490/2004 nu cuprinde nicio 

referire la atribuţiile ce revin Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă pe linia coordonării Serviciilor mobile de 

urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), stipulate în 

Titlul IV - Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă 

şi de prim ajutor calificat, din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în sănătate şi prin actele normative subsecvente de 

aplicare, la nivel de ordine comune ale ministrului sănătăţii 

şi ministrului afacerilor interne, conform prevederilor art.122 

din Legea nr.95/2006. 



        Pentru a asigura o corelare cât mai fidelă între atribuţiile 

şi responsabilităţile actuale ale structurii Direcţia Planificare 

şi Asigurare Tehnico-Materială se propune redenumirea 

acesteia în Direcţia Logistică, similar cu denumirea structurii 

de specialitate din aparatul central al Ministerului Afacerilor 

Interne.   

        Evaluarea psihologică şi asistenţa psihologică reprezintă 

două dintre cele mai importante componente ale activităţii de 

psihologie în Ministerul Afacerilor Interne.  

       La nivelul IGSU, responsabilităţile în domeniul 

asistenţei psihologice revin compartimentului Asistenţă 

psihologică din compunerea Centrului Operaţional Naţional, 

deşi acestea sunt mult reduse în raport cu activităţile de 

evaluare psihologică desfăşurate periodic şi diferenţiat cu 

personalul, în raport de condiţiile de solicitare psihică pe 

care le implică îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor specifice. 

       Întrucât îndeplinirea atribuţiilor pe cele două linii de 

muncă revine aceleiaşi persoane, iar în exercitarea profesiei 

psihologii sunt independenţi profesional, răspunderea pentru 

întreaga prestaţie de specialitate revenindu-le în totalitate, se 

impune ca activitatea psihologică să treacă în subordinea 

nemijlocită a inspectorului general al IGSU. 

        În vederea eficientizării activităţii de informare publică 

şi eliminării disfuncţionalităţilor/vulnerabilităţilor constatate 

pe linia informării instituţiilor societăţii civile şi populaţiei 

privind problemele de interes public apărute pe timpul 

manifestării situaţiilor de urgenţă de amploare şi 

complexitate ridicată, dar şi a uniformizării nivelului de 

reprezentare cu cel existent la structurile similare din 

celelalte inspectorate generale ale Ministerul Afacerilor 

Interne, este necesară transformarea compartimentului 

Informare şi relaţii publice în birou. 

        Experienţa ultimilor ani referitor la consultările 

interinstituţionale premergătoare şi acţiunile întreprinse în 

vederea asigurării unui răspuns prompt la diversele solicitări 

de asistenţă internaţională formulate de către statele UE sau 

non-UE afectate de dezastre, a evidenţiat necesitatea stabilirii 

prin actul normativ care reglementează organizarea şi 

funcţionarea proprie a nivelului/pragului la care se emite 

cererea de asistenţă internaţională, prin canalele şi 

mecanismele create în acest sens (UE–MIC, NATO–

EADRCC) sau încheiate bilateral, precum şi de a diferenţia 

asistenţa internaţională acordată de către IGSU de ajutorul 

umanitar acordat din fondurile asistenţei de dezvoltare, prin 

Ministerul Afacerilor Europene. 

2. Schimbări preconizate   Prezentul proiect de act normativ are în vedere:        

- redenumirea Serviciului Organizare şi Completare Resurse 

în Serviciul Mobilizare şi Programe de Dezvoltare 



Instituţională, respectiv a Direcţiei Planificare şi Asigurare 

Tehnico-Materială în Direcţia Logistică; 

- transferul compartimentului Asistenţă psihologică din 

componenţa Centrului Operaţional Naţional în subordinea 

nemijlocită a inspectorului general al IGSU şi redenumirea 

acestuia în Psihologie;  

 - prevederea în atribuţiile generale ale IGSU a 

responsabilităţilor ce revin instituţiei pe linia acordării 

primului-ajutor medical de urgenţă şi a descarcerării; 

- transformarea compartimentului Informare şi Relaţii 

Publice în Biroul Informare şi Relaţii Publice; 

- prevederea nivelului/pragului la care se emite cererea de 

asistenţă internaţională, prin canalele şi mecanismele create 

în acest sens şi diferenţierea asistenţei internaţionale acordate 

de către IGSU de ajutorul umanitar acordat prin MAE.    

 

3. Alte informaţii  Prin punerea în aplicare a modificărilor organizatorice, 

numărul de posturi prevăzut în statul de organizare al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă rămâne 

acelaşi  

 

Secţiunea a 3-a. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul 

3. Impactul social   Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) - mii lei – 

 

                                                                                                                                                      - mii lei – 

Indicatori 

 

 

Anul curent Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

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: 

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 Creşterea nivelului ierarhic al structurii de Informare şi Relaţii 

Publice din cadrul IGSU, de la compartiment la birou, va fi 

acoperită integral printr-un ansamblu de modificări 

organizatorice la nivelul instituţiei, astfel încât impactul 

financiar rezultat asupra cheltuielilor de personal să nu fie 

pozitiv  

 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. 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 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene  

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative  

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul 

 

5. Alte acte normative şi/ documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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 

Nu este cazul 

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 

Nu este cazul 

3. Consultări 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 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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 

 Transparenţa proiectului de act normativ a 

fost asigurată  conform dispoziţiilor Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 

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 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a. Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea  unor noi organisme sau 

extinderea  competenţelor instituţiilor existente 

        

          

 

       

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 



 

În forma prezentată proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a fost avizat de toate 

autorităţile abilitate. 
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