
1 

 
 

 
 

PLANUL STRATEGIC DE  
DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 
A INSPECTORATULUI GENERAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
PE PERIOADA 2012 – 2016 
 

Viziunea: „O naţiune pregătită” 

 

I.G
.S.U

.



2 

 
 

Viziunea: „O naţiune pregătită” 
 
 

 
 
 
 

Misiunea 
Misiunea IGSU, în acest  context, va fi, aceea  de a sprijini comunităţile, cetăţenii şi 

echipele de răspuns în demersul acestora de a construi, susţine şi perfecţiona capacităţile 

necesare protecţiei şi intervenţiei, de a se pregăti pentru,  proteja împotriva, răspunde la 

şi recupera după consecinţele tuturor tipurilor de dezastre şi a reduce, pe cât posibil 

vulnerabilitatea comunităţilor la riscurile la care sunt expuse.  

IGSU va sprijini şi implica toţi partenerii sociali (autorităţi, instituţii, operatori 

economici, populaţie) pentru realizarea, susţinerea şi dezvoltarea acelor capabilităţi 

necesare pregătirii răspunsului şi refacerii după producerea unor situaţii de urgenţă de 

mare amploare şi intensitate. 

IGSU va deveni elementul de bază al SNMSU şi punctul naţional focal în relaţia cu 

mediul internaţional. Obiectivele care sunt propuse prin planul strategic vor face din IGSU 

o instituţie mai flexibilă, capabilă să răspundă noilor provocări capitalizând oportunităţile 

existente şi adaptându-se rapid la schimbările mediului în care operează. 
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Obiective 

1. O abordare cuprinzătoare a managementului situaţiilor de urgenţă, la nivel naţional, 
regional şi local; 

2. Modernizarea structurilor IGSU, ca element de bază al SNMSU; 
3. Construirea capacităţii SNSMU de a  stabiliza situaţia în maxim 72 de ore de la

producerea unui eveniment catastrofal; 
4. Creşterea capacităţii IGSU de a învăţa şi de a inova ca organizaţie; 
5. Consolidarea poziţiei României / MAI / IGSU în interiorul NATO şi continuarea clară a 

contribuţiei noastre ca stat furnizor de asistenţă în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

 
Valori centrale  Principii 

Curaj 

Devotament 

Echitate 

Empatie 

Discreţie 

Integritate 

Respect 

 Munca în echipă 
Implicare 

Activitate bazată pe rezultate 
Pregătire 

Putere 
Flexibilitate 

Responsabilitate 
Disponibilitate 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Comunitatea de management a 

urgenţelor s-a constituit recent în ţara noastră şi 
s-a confruntat imediat, cu condiţii şi provocări 
semnificative, în momentul de faţă fiind 
necesară reevaluarea abordărilor strategice şi 
operaţionale cu privire la îndeplinirea misiunilor 
de management a situaţiilor de urgenţă. Pentru 
a identifica soluţii viabile la noile provocări, 
IGSU admite că este necesară o abordare inter-
instituţională, multidezastru şi munca în echipă. 

Misiunea IGSU, în acest  context, va fi, 
aceea  de a sprijini comunităţile, cetăţenii şi  
echipele de răspuns în demersul acestora de a 
construi, susţine şi perfecţiona capacităţile 
necesare protecţiei şi intervenţiei, de a se 
pregăti pentru, proteja împotriva, răspunde la şi 
recupera după consecinţele tuturor tipurilor de 
dezastre şi a reduce, pe cât posibil 
vulnerabilitatea comunităţilor la riscurile la care 
sunt expuse. IGSU, chiar dacă reprezintă 
scheletul  Sistemului Naţional de Management a 
Situaţiilor de Urgenţă (SNMSU), este doar o 
componentă a acestuia, a unei echipe naţionale 
extinse. Această echipă extinsă mai cuprinde 
administraţia centrală, administraţiile  judeţene 
şi locale,  sectorul privat, ONG-uri, organizaţii 
religioase, comunităţile locale şi nu în ultimul 
rând cetăţeanul. 

Este evident că ritmul rapid al 
schimbărilor din întreaga lume, de la cele 
climatice la cele economice, au un impact 
deosebit asupra activităţii SNMSU şi, implicit 
asupra instituţiei noastre, şi impun o adaptare 
permanentă a tehnicilor de management a 
situaţiilor de urgenţă, dar şi a metodelor de 
intervenţie. 

Este, deci crucial pentru instituţia 
noastră să identifice tendinţele de manifestare a 
dezastrelor şi a catastrofelor, a modului de 
manifestare a riscurilor la care sunt expuse 
comunităţile şi cetăţenii de evoluţie a societăţii 
şi a impactului acestei evoluţii asupra securităţii 
cetăţeanului. Aceasta presupune că IGSU va 
trebui să conlucreze cu toate nivelurile 
societăţii, dar mai ales cu cetăţenii -  partenerii 
noştri cei mai importanţi. Va trebui  să realizăm 
un parteneriat naţional, o platformă naţională  
pentru a inova şi testa noi modalităţi de a 

asigura un răspuns rapid şi eficient la 
producerea unor situaţii de urgenţă  care să 
implice protecţie suficientă, participare extinsă, 
rezultate palpabile şi eficienţă în utilizarea 
resurselor. 

Acest plan strategic a fost dezvoltat 
înţelegând şi adaptând practicile contemporane 
existente la nivelul UE,  NATO şi a altor state, 
luând în considerare lecţiile învăţate, 
experienţele trecute şi prognozând ceea ce 
poate aduce viitorul, respectând  locul şi rolul 
fiecărui element al SNMSU. Iniţiativele pe care 
IGSU le propune pentru intervalul 2012-2016 
sunt menite să facă această instituţie  mai 
flexibilă şi adaptabilă, capabilă să răspundă unor 
situaţii şi provocări noi, capitalizând noile 
oportunităţi şi ajustându-şi rapid structura şi 
misiunea la schimbările curente. 

Iniţiativele propuse  necesită o implicare 
mai mare din partea comunităţilor,  unificarea 
obiectivelor tuturor elementelor SNMSU cu 
scopul de a se atinge rezultate mai eficiente 
pentru Naţiune. 

 

 
OBIECTIVELE IGSU 2012-2016 

 
1.  O abordare cuprinzătoare a manage-

mentului situaţiilor de urgenţă la nivel 
naţional, regional şi local; 

2. Modernizarea IGSU ca instituţie ; 
3. Realizarea, la nivelul SNSMU, a unor 

capabilităţi care să permită  
stabilizarea situaţiei şi asigurarea 
managementului consecinţelor în 
maxim 72 de ore de la producerea 
unui eveniment catastrofal; 

4. Extinderea abilităţii IGSU de a învăţa şi 
inova ca instituţie ;  

5. Creşterea vizibilităţii internaţionale a 
IGSU şi consolidarea poziţiei României 
/MAI/IGSU în interiorul UE şi NATO şi 
conturarea clară a contribuţiei noastre 
ca stat furnizor de asistenţă în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
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SĂ  ÎNŢELEGEM  VIITOARELE  NEVOI DE 
ORDIN STRATEGIC 

 
Pentru a înţelege mai bine modul în care 

poate fi afectat managementul urgenţelor 
de schimbările mondiale viitoare,  IGSU a 
luat în calcul nouă direcţii de manifestare a 
schimbării, care pot afecta managementul 
urgenţelor: 

• rolul individului; 
• schimbările climatice; 
• infrastructura critică; 
• ameninţările teroriste; 
• interdependenţele globale; 
• bugetele guvernamentale; 
• inovaţia şi dependenţa de 

tehnologie; 
• accesul universal la informaţie; 
• schimbările demografice. 

MEDIUL STRATEGIC VIITOR ŞI 
ABORDAREA IGSU 

 
O evaluare a condiţiilor care vor forma 

contextul socio – economic al următorilor 10-20 
ani este necesară pentru a putea identifica atât 
provocările la adresa IGSU şi a comunităţii de 
management a urgenţelor, cât şi oportunităţile 
ce pot fi valorificate în scopul unei protecţii mai 
bune a comunităţilor şi cetăţenilor. 

Pe lângă problemele deja identificate 
cărora ţara noastră va trebui să le facă faţă, apar 
noi subiecte care vor impacta foarte mult 
abordările şi activitatea IGSU şi a celorlalte 
elemente ale IGSU: inovaţiile rapide în domeniu 
conferă tot mai multă putere indivizilor  
(internet, media socială, etc.), mediul de 
securitate tot mai volatil şi în continuă evoluţie, 
schimbările demografice şi de mediu tot mai 
mari şi cu evoluţie rapidă. 

Inovaţiile rapide în domeniul tehnologic, 
transformarea mediului informaţional şi 
impactul acestor evoluţii asupra modului în care 
indivizii se relaţionează cu societatea (în 
general) şi cu guvernele (în particular) vor 
reprezenta deopotrivă provocări şi oportunităţi 
pentru managementul  situaţiilor de urgenţă. 
Tot mai des indivizi aflaţi la faţa locului sau în 
vecinătatea unui eveniment „raportează 
spontan” despre aceasta prin postarea unor 
filme,  imagini sau mesaje utilizând propriile 
mijloace de comunicaţii. Informaţiile primite 
prin „raportările spontane”, prin integrarea cu 
cele primite prin canalele de comunicare ale 
instituţiilor guvernamentale,  au potenţialul de a 
asigura o informare rapidă şi o cunoaştere mai 
bună a situaţiei de la locul producerii unui 
eveniment dar, în egală măsură vor pune o 
mare presiune pe instituţiile abilitate cu 
conducerea şi coordonarea acţiunilor de 
răspuns privind modul în care acestea reuşesc 
să folosească aceste informaţii pentru a scurta 
durata, a eficientiza şi îmbunătăţi acţiunile de 
răspuns. Tehnologia modernă şi tot mai variată 
are de asemenea potenţialul de a crea confuzie 
în rândul decidenţilor în timpul unei situaţii de 
urgenţă dacă informaţiile vehiculate prin 
aceasta sunt prost înţelese sau neactualizate. 
Creşterea disponibilităţii informaţiilor pe tot mai 
multe surse (radio, tv, internet, media socială) 
va reprezenta o provocare la adresa abilităţii 

reprezentanţilor guvernelor de a comunica, pe 
de o parte prin canalele de comunicaţii 
tradiţionale (sigure şi de încredere) ţinând cont 
însă de necesitatea de a valorifica avalanşa de 
informaţii ce se primesc prin surse deschise 
neverificate. 

Aceste tendinţe alături de cele legate de 
dezvoltarea  comunităţilor virtuale, geografice, 
instituţionale, religioase ori bazate pe diverse 
alte interese vor determina mutarea centrului 
de greutate dinspre sfera formală, instituţională 
bazată pe guvernare, către sfera mai flexibilă, 
orientată spre indivizi şi grupuri. 

Criza economică actuală cu care se 
confruntă atât ţara noastră, cât şi întreaga 
comunitate internaţională este una profundă 
manifestată pe mai multe paliere, cu putere şi 
mari implicaţii, mai ales, datorită inter-
dependenţelor şi procesului de globalizare. În 
aceste condiţii, guvernele şi comunităţile locale 
vor fi foarte atente cu cheltuirea banului  public, 
cu programele şi proiectele pe care le vor 
finanţa. Acest lucru va afecta şi resursele 
alocate domeniului managementului situaţiilor 
de urgenţă ceea ce va forţa comunităţile           
să includă în planurile lor de protecţie şi 
intervenţie toate resursele  disponibile, să 
integreze răspunsul prin stabilirea unor 
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obiective clare, bine cunoscute şi acceptate de 
către toţi partenerii sociali. 

Ameninţarea teroristă aflată în continuă 
evoluţie, combinată cu interdependenţele 
globale, apartenenţa statelor la alianţe sau 
grupuri de interese va crea o situaţie 
internaţională instabilă care poate afecta şi ţara 
noastră.  Diminuarea resurselor de energie şi 
materii prime, vulnerabilitatea rutelor globale 
de aprovizionare cu acestea,  dinamica politică 
şi  de putere economică, dependenţa economiei 
naţionale de unele din aceste resurse pot 
determina ca evenimente catastrofice care se 
produc în străinătate   să aibă un impact foarte 
mare pe piaţa internă. 

Disponibilitatea extraordinară a 
diverselor cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice în 
mediul virtual reprezintă un uriaş potenţial de 
informare ce va permite transformarea şi 
evoluţia capabilităţilor teroriste şi contra-
teroriste. Mediul informaţional se modifică şi se 
extinde rapid, dând ocazia indivizilor  de a 
identifica şi a se asocia cu grupuri extremiste. 
Încrederea într-o reţea de furnizare a securităţii 
globale (care devine din ce în ce mai 
vulnerabilă), se diminuează tot mai mult iar 
schimbările în dinamica puterii politico-
economice  poate  face ca  evenimente din afara 
graniţelor ţării să afecteze dramatic stabilitatea 
naţională. 

Modificările demografice determină 
modificarea hărţii  vulnerabilităţilor. Mult mai 
mulţi oameni locuiesc şi vor locui în zone cu un 
risc ridicat , va creşte mult numărul persoanelor 
de peste 60 ani, iar populaţia ţării va continua să 
se diversifice. Zonele populate care se extind cel 
mai rapid şi care vor deveni mai vulnerabile sunt 
zonele metropolitane,  în timp ce zonele rurale 

vor fi izolate şi obligate să identifice metode şi 
resurse de a face faţă singure noilor provocări. 

O mare parte din infrastructura critică 
actuală se apropie de sfârşitul ciclului de 
folosinţă, devenind astfel imperative cheltuieli 
de înlocuire pentru a preveni o criză. 

 
Însumate, toate schimbările economice, 

de mediu, climatice, sociale, demografice, 
ameninţările la adresa securităţii naţionale, la 
adresa infrastructurii critice pot conduce la o 
faţă cu totul nouă a impactului dezastrelor 
naturale şi antropice asupra Naţiunii. 

Pe măsură ce instituţia va continua  să se  
adapteze şi să dezvolte modalităţi inovatoare de 
a asigura o intervenţie operativă şi servicii mai 
bune de management a urgenţelor, va trebui 
totodată să adopte şi  să rămână loială unui set 
de valori (onoare, onestitate, curaj, 
devotament, disciplină. Principii etice ale 
personalului din cadrul structurilor pentru 
situaţii de urgenţă (altruism, , eficienţă, 
integritate şi respect, discreţie) şi a unor  
principii de activitate (lucrul în echipă, implicare, 
muncă bazată pe obţinerea de rezultate, putere, 
flexibilitate, responsabilitate, disponibilitate), pe 
care le evidenţiem prin acest document şi  care 
vor trebui să se permanentizeze în activitatea sa 
viitoare. 

Acest plan strategic îşi propune să 
potenţeze valorile personalului IGSU şi a IGSU ca 
instituţie, să determine aplicarea unui set de 
practici, care să se concentreze pe atingerea 
rezultatelor în zonele prioritare. 

Pe baza valorilor de bază şi principiilor 
călăuzitoare a activităţii instituţiei (fig. 1), a 
consultării celorlalte elemente ale SNMSU, 
conducerea IGSU  a stabilit cinci priorităţi 
destinate să permită abordarea provocărilor  
prezente şi viitoare la adresa  instituţiei. 
Conducerea IGSU  va stabili la nivel central un  
nucleu operaţional şi strategic care va stabili 
direcţiile strategice de acţiune, în timp ce la 
nivelul judeţelor,  inspectoratele judeţene vor 
gestiona resursele şi vor asigura implementarea 
direcţiilor strategice convenite. 
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Priorităţile, stabilite pentru perioada 

2012-2016, perpetuează conceptul responsa-
bilităţii locale şi a autonomiei operaţionale a  
inspectoratelor judeţene. 

 
• În primul rând, IGSU trebuie  să 

determine toate structurile SNMSU să se implice 
în întărirea nivelului de rezilienţă al Naţiunii în 
faţa consecinţelor dezastrelor. IGSU va trebui să 
ofere, din această perspectivă, indivizilor, 
cetăţenilor şi comunităţilor posibilitatea de a 
face faţă situaţiilor anormale care apar în situaţii 
de urgenţă, să poată absorbi  sau suporta cu 
uşurinţă  modificările produse de evenimente 
de intensitate mică şi medie, să acţioneze 
eficient într-o situaţie de urgenţă majoră sau 
criză, să se poată adapta la schimbări, 
fortificându-se în permanenţă. 

• În al doilea rând, IGSU va  trebui să 
unifice eforturile echipei naţionale extinse de 
management a urgenţelor (toate elementele 
Sistemului Naţional de Management a Situaţiilor 
de Urgenţă), prin roluri,  obiective şi 
responsabilităţi clar definite pentru comunităţi, 
indivizi, organele administraţiei publice locale şi 
sectorul privat,  prin asigurarea accesului la 
informaţie şi o înţelegere comună a modului în 
care riscurile sunt gestionate şi prioretizate. 

• În al treilea rând, IGSU va  trebui să 
acopere eficient nevoile supravieţuitorilor unui 
dezastru major,  să poată coordona şi susţine 
reconstrucţia, reabilitarea şi recuperarea 
comunităţilor afectate. 

• În al patrulea rând, IGSU va  trebui să 
conlucreze mai bine cu toţi partenerii,  în 
analizarea şi evaluarea celor mai semnificative 
riscuri. Acceptând că un risc nu poate fi eliminat 
în proporţie de 100%,  dezvoltarea unui sistem  
de înţelegere unitară a riscurilor şi 

vulnerabilităţilor este esenţială, la fel cum sunt 
şi planificarea, înţelegerea lacunelor de 
pregătire şi construirea capabilităţilor care să 
rezolve cele mai accentuate  necesităţi la 
manifestarea riscurilor respective. 

• În al cincilea rând, IGSU  trebuie să  
dezvolte, să susţină şi să îşi îmbunătăţească 
modalitatea de gestionare a resursei umane, 
pregătind, în acelaşi timp, toate categoriile de 
personal, de la cel destinat intervenţiei până la 
cel de conducere, prin proiectarea unui sistem 
de formare şi educare bazat pe necesităţi 
individuale şi nevoi instituţionale. Oamenii sunt 
„coloana vertebrală” a oricărei organizaţii, iar 
IGSU nu face excepţie. Personalul IGSU trebuie 
să fie „echipat” cu  instrumentele de cunoaştere 
şi abilităţile necesare îndeplinirii misiunilor. 
Capacitatea IGSU de a-şi dezvolta resursa 
umană este cel mai important aspect pentru 
succesul viitor al instituţiei. 

Planul Strategic al IGSU este parte a 
cadrului strategic naţional extins al MAI şi 
vizează întărirea securităţii naţionale a României 
prin acţiuni coordonate ale Guvernului. Această 
Strategie este interconectată cu demersurile 
celorlalţi actori din domeniul securităţii 
naţionale. Contextul strategic, aşa cum este el 
reflectat în Planul Strategic al IGSU, asigură 
alinierea acţiunilor instituţiei cu obiectivele 
strategice ale Cartei Albe a Securităţii. 

Iniţiativele strategice 2012-2016 
prezentate în acest plan au fost conturate de 
valorile centrale ale IGSU, de istoria noastră 
instituţională şi de o perspectivă pragmatică 
asupra a ceea ce poate aduce viitorul. Ele susţin 
şi integrează eforturile tuturor elementelor 
Sistemului Naţional de Management a Situaţiilor 
de Urgenţă  în efortul de a construi o naţiune 
sigură, şi rezilientă în faţa evenimentelor 
periculoase care se manifestă în fiecare zi, a 
efectelor distructive ale dezastrelor, 
calamităţilor, catastrofelor sau în situaţii de 
criză. 

Obiectivele stabilite pentru intervalul de 
referinţă 2012-2016 îşi au sursa în contextul 
politic şi socio-economic actual, ce impune  
necesitatea ca IGSU să determine comunităţile 
să adopte o abordare cuprinzătoare a rezilienţei 
acestora în faţa riscurilor la care sunt expuse 
prin implicarea administraţiei, a domeniului 
economic de stat, privat şi al cetăţenilor, prin 
promovarea unui sistem de management al 
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urgenţelor pro-activ şi vizionar, prin 
eficientizarea intervenţiei structurilor de 
specialitate existente la nivel naţional. 
Realizarea capabilităţilor necesare pentru a face 
faţă dezastrelor  atât la nivelul comunităţilor, 
cât şi la nivel naţional, precum şi crearea unui 
context legislativ unificat de înţelegere şi 
abordare a riscului va reprezenta o prioritate. 

Prin iniţiativele şi obiectivele propuse, 
IGSU va acţiona atât pentru modernizarea 
sistemului naţional de management a situaţiilor 
de urgenţă în ansamblul său, cât mai ales asupra 
propriilor sale structuri.  Iniţiativele şi 
obiectivele strategice propuse vor fi analizate, 
revizuite şi adaptate anual în funcţie de nivelul 
de implementare şi evoluţia contextului 
strategic. 

 

OBIECTIVUL 1 
 
O abordare cuprinzătoare, integralistă a 

comunităţilor în managementul situaţiilor de 
urgenţă 

Criza actuală a generat o reconsiderare a 
resurselor de orice fel de care dispun 
comunităţile pentru a face faţă provocărilor 
legate de asigurarea unui management eficient 
al consecinţelor provocate de dezastre. 

Datorită aceleiaşi cauze, statul nu mai 
poate  asigura finanţarea unor structuri de 
intervenţie numeroase (atât sub aspectul  
resurselor umane, cât şi sub aspectul tehnicii şi 
echipamentelor de intervenţie). 

În actualul sistem de prevenire,  
pregătire şi răspuns al comunităţilor pentru 
situaţii de urgenţă, mediul de afaceri nu este 
foarte bine reprezentat. Datorită faptului că 
societăţile comerciale sunt  cele care contribuie 
în cea mai mare măsură la realizarea bugetelor 

locale şi bugetului de stat, se consideră că e 
prea mult să li ceară să mai participe la 
eforturile comunităţilor în acţiunile de prevenire 
şi diminuare a riscurilor la care acestea sunt 
expuse. Din aceleaşi considerente, acestora nu 
le sunt repartizate responsabilităţi în acţiunile 
de răspuns şi intervenţie. 

În societatea civilă de  azi, datorită 
gradului mare de implicare al cetăţenilor, există 
o paletă largă şi un număr mare  de organizaţii 
neguvernamentale cu diverse domenii de 
activitate multe dintre acestea cu o reală 
utilitate pentru comunităţi în situaţii de urgenţă. 
Chiar dacă reprezentanţii organelor 
administraţiei locale dezvoltă  relaţii de 
colaborare cu o parte din acestea, potenţialul 
oferit de această resursă nu este suficient 
exploatat, fiind necesară o abordare mai 
eficientă, în beneficiul ambelor părţi. 

Experienţa ultimilor ani a evidenţiat 
faptul  că în situaţii de urgenţă, cetăţenii, 
aşteaptă să le fie salvate bunurile şi chiar vieţile,  
solicitând în mod imperativ membrilor echipelor 
de salvare acest lucru. Atitudinea refractară, 
ezitantă sau indiferentă faţă de eforturile 
echipelor de salvare sau solicitările autorităţilor 
de a se implica, participa sau angaja în acţiunile 
de prevenire şi protecţie iniţiate de  acestea, fac 
din cetăţeni mai degrabă  o problemă în sine 
decât o soluţie la problema pe care o constituie 
situaţia de urgenţă respectivă., Abordarea IGSU 
în implicarea cuprinzătoare a comunităţilor în 
managementul situaţiilor de urgenţă vizează: 

• Schimbarea sistemului de pregătire 
a personalului din administraţia publică 

• Cu responsabilităţi în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă prin: 

Ø Modificarea programelor de 
pregătire; 

Ø Elaborarea ghidului adminis-
traţiei publice destinat prefecţilor, 
preşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

Ø Stabilirea unor echipe de contact, 
care să desfăşoare activitatea de pregătire  la 
nivelul judeţelor. 

• Campanii de informare şi pregătire a 
populaţiei pentru situaţii de urgenţă; 

• Simplificarea procesului de planificare a 
activităţilor a comunităţilor pentru 
situaţii de urgenţă; 
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• Elaborarea cadrului legislativ care să 
permită includerea mediului de afaceri 
în eforturile comunităţilor de diminuare 
a riscurilor şi desfăşurarea acţiunilor de 
intervenţie; 

• Revizuirea şi implementarea unui nou 
sistem de voluntariat la nivelul 
comunităţilor; 

• Elaborarea şi aplicarea conceptului 
„Echipelor de Răspuns la Situaţii de 
Urgenţă” la nivelul comunităţilor; 

• Promovarea spiritului de într-ajutorare, 
atât la nivelul comunităţilor cât şi al 
cetăţeanului, prin programe de educare 
centrate pe spiritul civic şi al bunei 
vecinătăţi; 

• Stabilirea unei platforme naţionale de 
colaborare şi cooperare cu societatea 
civilă şi organizaţiile neguverna-
mentale prin stabilirea modalităţilor 
concrete care să ofere posibilitatea 
angrenării şi participării acestora la 
acţiuni preventive şi de intervenţie; 

• Simplificarea modalităţilor de accesare 
a resurselor financiare de către 
comunităţi pe timpul situaţilor de 
urgenţă, de achiziţionare sau 
rechiziţionare de bunuri şi servicii 
necesare asigurării managementului 
situaţiilor de urgenţă (măsuri de 
prevenire, asigurare sinistraţi, 
evacuare, etc.). 

Realizarea acestor obiective ar permite o 
planificare mai bună a comunităţilor pentru 
situaţii de urgenţă, o gestionare eficientă a 
resurselor disponibile în cadrul acestora, o 
motivare  şi implicare crescută a fiecărui 
cetăţean, creşterea coeziunii comunităţilor şi 
rezilienţă în faţa riscurilor la care acestea sunt 
expuse. 

 

OBIECTIVUL 2 
 
Modernizarea structurilor IGSU, ca 

element de bază al SNMSU. 
 
IGSU este o instituţie „tânără” dar 

puternică şi solidă care, în foarte puţin timp de 
la înfiinţare datorită profesionalismului şi 

dedicaţiei personalului a reuşit să se claseze pe 
locul I în preferinţele cetăţenilor. De la înfiinţare 
şi până în prezent instituţia a fost supusă unor 
adevărate „teste” care au dovedit nu doar 
soliditatea structurii şi justeţea realizării ei 
(intervenţiile în cazul inundaţiilor de mare 
amploare, alunecărilor de teren, incendiilor de 
pădure) ci şi o serie de deficienţe cum ar fi: o 
elaborare conceptuală sumară,  o 
fundamentare şi acoperire lacunară a unor acte 
normative, tehnici şi proceduri insuficient 
elaborate, structuri organizatorice care nu 
corespund realităţilor situaţiilor cărora trebuie 
să le facă faţă, o dotare necorespunzătoare sub 
aspectul duratei de funcţionare şi a 
performanţelor tehnice. 

Realizarea IGSU a presupus derularea 
unui proces rapid de profesionalizare.  Deşi a 
fost o etapă absolut necesară în evoluţia 
instituţiei, rezultatele nu au fost pe măsura 
aşteptărilor atât datorită presiunii timpului cât şi 
lipsei . 

Trecerea, relativ rapidă, la un sistem 
profesionist nu a permis realizarea în acelaşi 
timp a unui sistem de formare şi pregătire a 
resursei umane, adaptat necesităţilor de 
performanţă şi competitivitate specifice unei 
structuri profesionale piramidale reale. 

Setul de regulamente existent în 
momentul de faţă la nivelul IGSU (specific 
funcţionării instituţiei, instrucţiei şi intervenţiei) 
este foarte vechi (1982 pentru intervenţia în 
cazul stingerii incendiilor) şi chiar inexistent 
pentru alte tipuri de intervenţii, ceea ce a 
determinat dezvoltarea în timp a unor proceduri 
de intervenţie inconsistente, nesistematizate şi 
neverificate în practică. Tacticile şi tehnicile de 
intervenţie sunt de asemenea vechi şi tributare 
unei tehnici de intervenţie anacronice 
(autospeciale construite în urmă cu 25-35 de 
ani). Introducerea în exploatare a unor categorii 
noi de tehnică de intervenţie, cu echipamente 
ale căror principii de funcţionare şi performanţe 
diferă total de cele ale tehnicii vechi, a necesitat 
improvizarea unor instrucţiuni de exploatare a 
tehnicii precum şi metode de intervenţie 
stabilite ad-hoc. Acest lucru a dus la o 
specializare a personalului doar pe o anumită 
categorie de tehnică,  diminuându-se abilităţile 
personalului de a deservii mai multe categorii de 
autospeciale şi, implicit, reducerea gradului de 
inter-operabilitate a unităţilor de intervenţie. 
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Noua misiune stabilită prin lege, de 
asigurare a asistenţei medicale de urgenţă şi 
prim ajutor calificat precum şi operaţionalizarea 
serviciului SMURD la nivelul tuturor judeţelor şi 
chiar la nivelul tuturor subunităţilor impun cu 
necesitate o poli-calificare, fiecare pompier 
trebuind în viitor să poată să îndeplinească atât 
atribuţiile specifice funcţiei de paramedic cât şi 
pe cele de pompier. 

Toate aceste aspecte impun derularea 
unui amplu proces de modernizare atât sub 
aspect conceptual, cât şi organizaţional şi 
procedural. 

 
Modernizarea IGSU sub aspect 

conceptual ar presupune: 
• Revizuirea responsabilităţilor în 

domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă cu 
scopul primordial de întărire a autorităţii 
statului (elaborarea şi aprobarea legii securităţii 
civile); 

• Definirea clară a rolului IGSU şi a 
celorlalte elemente ale SNMSU prin stabilirea 
unor obiective şi funcţiuni concrete, în deplină 
concordanţă cu specificul activităţilor 
instituţionale şi capabilităţile deţinute. 
Reducerea numărului funcţiilor de sprijin şi 
ameliorarea matricei cu atribuţiile şi 
responsabilităţile instituţiilor ce asigură aceste 
funcţii; 

• Îmbunătăţirea sistemului de 
planificare pentru situaţii de urgenţă. Actualul 
sistem presupune elaborarea a câte unui plan 
pentru fiecare tip de risc. O analiză atentă a 
acestor planuri evidenţiază că peste 85% din 
conţinutul lor este comun. Ar fi deci  mai 
potrivit, din raţiuni de economicitate, 
rigurozitate şi eficienţă, elaborarea unui plan 
unic care să conţină toate elementele comune 
acţiunilor de intervenţie indiferent de natura 
situaţiei de urgenţă căreia trebuie să i se 
răspundă şi care ulterior poate fi particularizat 
în funcţie de tipul de risc pentru care urmează 
să fie aplicat. 

• Asumarea unor criterii de 
performanţă operative (timp  de răspuns / tip 
de intervenţie) şi asigurarea distribuiri 
geografice a resurselor în consecinţă. IGSU îşi 
propune ca până la finele anului 2016, printr-o 
distribuire judicioasă a unităţilor de intervenţie 
în teritoriu, să asigure intervenţia,  indiferent de 

natura ei în 8 minute de la primirea apelului prin 
numărul unic de urgenţă 112 în mediul urban în 
90% din cazuri şi 20 de minute de la primirea 
apelului prin numărul unic de apel 112 în 75% 
din cazuri în mediul rural . 

• Redefinirea sistemului de „evoluţie 
în carieră” şi a sistemului de „formare continuă” 
pentru personalul IGSU. Elaborarea unui ghid al 
carierei bazat pe  responsabilitatea fiecărui 
individ faţă de propria carieră, prin separarea 
evoluţiei în cariera militară faţă de cariera 
profesională având la bază atât aspiraţiile 
fiecărui individ cât şi necesităţile instituţiei. 
Modernizarea sistemului de formare se va 
realiza prin promovarea competiţiei, motivării, 
principialităţii într-un sistem piramidal ce 
presupune obligatoriu evoluţia de jos în sus. 

• Elaborarea cadru legislativ care să 
permită implicarea în mai mare măsură a 
comunităţilor locale în sprijinirea dezvoltării şi 
susţinerii structurilor IGSU. 

Măsuri în domeniul  modernizării 
structurale a IGSU: 

• Realizarea unor unităţi de 
intervenţie suple şi adaptate specificului 
dezvoltării societăţii şi tipurilor de risc cărora 
trebuie să le facă faţă comunităţile. Trecerea de 
la subunităţile cu un număr mare de 
autospeciale de intervenţie la cele  mici, bine 
distribuite în teritoriu, pentru reducerea 
timpului de răspuns şi asigurarea intervenţiei 
atât pentru riscurile curente, cât şi pentru 
riscurile particulare (altele decât incendiile şi 
urgenţele medicale). Continuare dezvoltării 
SMURD şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
medicale şi de prim ajutor calificat oferite 
cetăţenilor în colaborare cu serviciile de 
ambulanţă. Extinderea sistemului de tele-
medicină (inclusiv transmisii video) pentru cât 
mai multe din ambulanţele din dotare; 

• Redefinirea structurilor de 
intervenţie, în funcţie de parametrii 
autospecialelor care urmează să fie 
achiziţionate. Acest proces va presupune şi 
actualizarea schemelor de încadrare cu efective 
şi va determina eficientizarea capacităţii de 
intervenţie pentru fiecare structură; 

• Achiziţionarea de tehnică de 
intervenţie pe baza unei abordări multi-
dezastru, în concordanţă cu paleta  de misiuni 
care trebuie îndeplinite  de subunităţile IGSU 
(căutare salvare, salvare de la înălţime, salvare 
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din mediul acvatic, intervenţie CBRN, 
descarcerare grea, prim ajutor medical calificat 
şi triaj evacuare, pompe de mare capacitate, 
etc.). 

Modernizarea instituţiei sub aspect 
procedural: 

• Elaborarea noilor regulamente de 
intervenţie specifice fiecărui tip de misiune 
(stingerea incendiilor,  prim ajutor calificat, 
salvare din mediul acvatic, de la înălţimi, 
intervenţie în medii contaminate, CBRN, etc.); 

• Elaborarea unor manuale de tactică 
care să reflecte întreaga plajă de misiuni ale 
unităţilor de intervenţie şi să asigure 
conducerea unităţilor în situaţii multi-dezastru şi 
într-un mediu „multi-agenţii”. 

• Standardizarea procedurilor pentru 
domeniile  de intervenţie care nu pot fi 
reglementate prin regulamente; 

• Elaborarea unui manual de 
proceduri pentru tipurile de intervenţii care nu 
pot fi standardizate prin regulamente; 

• Stabilirea, de comun acord cu 
celelalte servicii de urgenţă, a unui sistem 
integrat, flexibil şi scalabil de conducere a 
intervenţiilor, organizat pe trei niveluri 
(strategic – AUR, tactic – ARGINT, operaţional – 
BRONZ) care să permită coordonarea şi 
utilizarea eficientă a resurselor, printr-o mai 
bună planificare zonală a intervenţiei, o mai 
bună definire a rolurilor şi responsabilităţilor, 
respectiv a principiilor de conducere, 
coordonare şi comunicare; 

• Elaborarea concepţiilor şi a 
manualului de întrebuinţare pentru tehnica de  
intervenţie achiziţionată recent (puncte de 
comandă mobile, autospecialele CBRN, punctele 
medicale de triaj evacuare, descarcerare grea, 
etc.); 

• Adaptarea acţiunilor preventive la 
situaţia operativă şi tipurile de risc inventariate 
la nivelul fiecărei structuri administrativ 
teritoriale. Aceasta presupune o înţelegere 
unitară a riscurilor plecând de la comunitate şi 
ajungând până la structurile specializate de 
intervenţie, standardizarea metodelor de 
analiză şi evaluare, promovarea inovaţiei 
tehnologice în aceasta activitate, elaborarea 
hărţilor de risc ca „limbaj unic” în activităţile de 
prevenire şi planificare spaţială a dezvoltării 
comunităţilor pentru intervenţie. 

 

OBIECTIVUL 3 
 
Realizarea, la nivelul SNSMU, a unor 

capabilităţi care să permită  stabilizarea 
situaţiei şi asigurarea managementului 
consecinţelor în maxim 72 de ore de la 
producerea unui eveniment catastrofal 

 
SNMSU funcţionează eficient pentru 

orice eveniment de amploare şi intensitate 
medie care nu reclamă un mare număr de 
resurse şi nu afectează o mare parte a 
teritoriului naţional. Provocările reale le 
reprezintă însă situaţiile de urgenţă de mare 
amploare şi intensitate care determină 
afectarea gravă a funcţionării instituţiilor 
statului, a mediului economic şi societăţii în 
ansamblu, întreruperea asigurării unor servicii 
de bază către populaţie. O proastă gestionare a 
unor asemenea situaţii de urgenţă poate duce la 
manifestarea unor crize care pot afecta grav 
societatea. Viteza de reacţie a instituţiilor 
statului, nivelul de cooperare între acestea, 
calitatea şi volumul acţiunilor de intervenţie, 
coerenţa măsurilor care se implementează încă 
de la primele momente de după producerea 
situaţiilor de urgenţă sunt cruciale pentru 
reuşita controlului situaţiei. Pentru aceasta este 

necesară elaborarea din timp a unui sistem de 
asigurarea a continuităţii guvernării, pregătirea 
unor sisteme viabile de evaluare a situaţiei, 
realizarea unui sistem rezilient de conducere, 
elaborarea unor strategii alternative de 
intervenţie şi de menţinere a ordinii publice şi o 
pregătire continuă a tuturor structurilor şi 
persoanelor responsabile cu managementul 
unui asemenea eveniment. Dacă comunitatea 
de management a situaţiilor de urgenţă nu va 
reuşi mobilizarea resurselor din cadrul 
sectorului guvernamental, privat şi  civil din 
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interiorul şi exteriorul zonei afectate, într-o 
manieră coordonată şi rapidă atunci este 
evident că naţiunea nu va răspunde situaţiei 
respective de o manieră efectivă. Primele 72 de 
ore de după producerea unei situaţii de urgenţă 
cu consecinţe catastrofale sunt critice şi 
abilitatea IGSU şi a celorlalte elemente ale 
SNMSU de a stabiliza zonele afectate este cheia 
acţiunilor de salvare şi susţinere a vieţii 
omeneşti şi de a face posibile acţiuni de 
intervenţie eficiente. 

După terminarea operaţiunilor de 
salvare este foarte importantă restaurarea vieţii 
comunităţilor şi a serviciilor de bază ale 
acestora. Din această perspectivă, toţi actorii 
implicaţi în acţiunile de restabilire şi refacere 
trebuie să opereze de o manieră colaborativă şi 
unificată care să permită restaurarea, 
redezvoltarea şi revitalizarea mediului natural, 
economic, social şi a sistemelor structurale ale 
societăţii. 

Aceasta va presupune realizarea unor 
capabilităţi de bază care să : 

• Permită activarea răspunsului: 
Ø Evaluarea situaţiei; 
Ø Informare publică; 
Ø Conducere, control, coordonare; 
Ø Asigurarea comunicaţiilor critice; 
Ø Siguranţa transporturilor critice; 
Ø Prezervarea mediului. 

• Asigure necesităţile supravie-
ţuitorilor: 

Ø Siguranţă şi protecţie în zona 
afectată; 

Ø Operaţiuni de ajutor, evacuare şi 
căutare – salvare de mare amploare; 

Ø Tratament şi ajutor medical; 
Ø Asistenţa sinistraţilor,  cazare – 

hrănire; 
Ø Refacerea infrastructurii critice; 
Ø Managementul fatalităţilor 

(decedaţilor). 
• Permită refacerea: 
Ø Serviciilor esenţiale pentru 

populaţie; 
Ø Utilităţilor publice; 
Ø Căilor de comunicaţii; 
Ø Şcolilor; 
Ø Serviciilor comerciale; 
Ø Serviciilor administrative de stat. 

 

Pentru a putea asigura stabilizarea 
zonelor afectate în 72 de ore de la producerea 
unor situaţii de urgenţă cu consecinţe 
catastrofale ar fi necesare realizarea unor 
capabilităţi care să permită: 

• Asigurarea îngrijirii unui număr de 
peste 100.000 persoane sinistrate; 

• Realizarea sau identificarea unor 
capabilităţi care să poată asigura transportul în 
zonele afectate a materialelor, hranei şi 
bunurilor de primă necesitate pentru mai mult 
de 500.000 persoane; 

• Realizarea unui sistem logistic al 
IGSU care să permită susţinerea operaţiunilor 
proprii de intervenţie complexe şi de lungă 
durată pentru 3000 salvatori pe o durată mai 
mare de 30 zile; 

• Realizarea unor capabilităţi 
naţionale care să poată asigura refacerea şi 
susţinerea serviciilor de bază ale unor 
comunităţi pentru mai mult de  500.000 de 
persoane afectate pe  o perioadă de 60 de zile; 

• Realizarea unui sistem de pregătire 
pentru personalul IGSU şi a altor elemente ale 
SNMSU care participă la activităţi de reabilitare 
şi refacere şi operaţionalizarea unor structuri 
specializate pentru astfel de misiuni; 

• Perfecţionarea cadrului legislativ şi 
organizatoric pentru derularea activităţilor de 
reabilitare şi refacere post-dezastru; 

• Perfecţionarea şi simplificarea 
cadrului legislativ care reglementează rechiziţiile 
şi achiziţionarea de servicii vitale pentru 
populaţie în situaţii de urgenţă. 
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OBIECTIVUL 4 
 
Creşterea capacităţii IGSU de a învăţa şi 

de a inova ca organizaţie 
 
Realităţile operaţionale ale unei situaţii 

de urgenţă fac imposibil de prezis cu certitudine 
„cine  va fi ce, ce va face, de ce, cum şi când”. 
Această impune ca IGSU, element de bază al 
SNMSU, să îşi dezvolte continuu capacitatea de 
a învăţa din experienţele trecutului, de a 
identifica şi orienta rapid activitatea viitoare 
prin implementarea învăţămintelor desprinse, 
adaptarea permanentă a metodelor şi tehnicilor 
de management la condiţiile mereu schim-
bătoare ale manifestării situaţiilor de urgenţă în 
scopul îmbunătăţirii performanţelor  şi 
întrebuinţării resurselor. IGSU poate facilita o 
asemenea dezvoltare instituţională prin 
îmbunătăţirea propriului sistem de evaluare 
internă a performanţei, atât pe timpul 
intervenţiilor reale, cât şi pe timpul exerciţiilor. 

IGSU va implementa un sistem de analiză 
şi evaluare post-eveniment a activităţilor de 
intervenţie şi a exerciţiilor care va avea ca scop 
identificarea disfuncţionalităţilor, a cauzelor 
care le generează şi a bunelor practici. În acest 
sens este necesară elaborarea unor metodologii 
specifice bazate pe rezultate şi performanţă. 
Sistemul ar trebui să constituie o bază de 
plecare pentru auditarea şi a celorlalte 
elemente ale SNMSU, după modelul altor state 
europene sau membre ale NATO. Aceasta ar 
determina, în final, nu doar îmbunătăţirea 
activităţii IGSU ci a SNMSU în ansamblu. 

Sistemul va trebui să permită trans-
cenderea experienţei dinspre particular spre 
general şi îmbunătăţirea abordării generale, la 
nivelul SNMSU, a aspectelor comune 
managementului situaţiilor de urgenţă. 

Realizarea unei baze de date cu bunele 
practici identificate de la nivelul comunităţilor şi 
până la nivelurile naţionale şi asigurarea 
accesibilităţii la aceasta, va permite nu numai 
îmbunătăţirea activităţilor din domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă ci şi 
facilitarea şi identificarea unor disfuncţionalităţi 
cu caracter general şi, în consecinţă, iniţierea 
unor dezbateri care să determine demersuri în 
vederea înlăturării acestora. 

Centrele de pregătire şi formare ale 
IGSU, prin catedrele de specialitate, vor deveni 

„vectori” ai diseminării învăţămintelor şi 
bunelor practici rezultate din activitatea 
elementelor SNMSU. 

 
În acest domeniu se vor realiza: 
• Organizarea la nivelul IGSU a  unei 

structuri dedicate de analiză, evaluare şi 
promovare a învăţămintelor şi bunelor practici; 

• Promovarea unei gândiri 
inovatoare, „outside the box”, prin stimularea 
implicării personalului instituţiei în procesul de 
modernizare şi  reformă (consultări, dezbateri, 
grupuri de lucru, ateliere de lucru, seminarii, 
etc.); 

• Elaborarea unei metodologii de 
culegere, prelucrare, analiză şi diseminare a 
informaţiilor referitoare la învăţăminte şi bune 
practici desprinse în urma desfăşurării acţiunilor 
de intervenţie sau participării la exerciţii; 

• Folosirea datelor desprinse din 
participarea la intervenţii şi exerciţii ca pârghii 
de îmbunătăţire ale proceselor de formare şi 
planificare; 

• Organizarea unor ateliere de lucru 
pe tema inovării, modernizării, reformei  şi 
evoluţiei instituţionale a IGSU; 

• Creşterea rolului instituţiilor proprii 
de formare şi educare în procesul de diseminare 
şi aplicare a lecţiilor învăţate şi bunelor practici; 

• Organizarea unor schimburi de 
experienţă cu persoane  şi organizaţii 
neimplicate în managementul situaţiilor de 
urgenţă în scopul obţinerii unor puncte de 
vedere alternative; 

• Folosirea experienţei internaţionale 
(NATO, UE) în acest domeniu. 

 
 
OBIECTIVUL 5 
 
Consolidarea poziţiei României 

/MAI/IGSU în interiorul UE şi NATO şi 
conturarea clară a contribuţiei noastre ca stat 
furnizor de asistenţă în domeniul situaţiilor de 
urgenţă 

 
Intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona a introdus noi oportunităţi de acţiune 
pentru Uniunea Europeană şi statele membre 
atât la nivelul politicilor comunitare, cât şi al 
relaţiilor externe ale Uniunii. În acest context, 
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având în vedere apartenenţa României la 
Alianţa Nord-Atlantică, care pe timpul summit-
ului de la Lisabona a adoptat Noul concept 
Strategic, IGSU îşi propune configurarea unui 
profil solid şi vizibil al României la nivel global, în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Deşi este evident că responsabilitatea 
managementului situaţiilor de urgenţă este în 
primul rând una naţională, de multe ori 
dimensiunile şi gravitatea dezastrelor, fie ele 
naturale sau tehnologice, cu care se poate 
confrunta la un moment dat un stat, obligă 
autorităţile acestuia să solicite/acorde ajutorul 
familiei europene ori euro-atlantice – ajutor 
care este întotdeauna acordat în mod oportun, 
după cum arată experienţa anilor anteriori de 
funcţionare a mecanismelor UE şi NATO. 

Solidaritatea europeană şi euro-atlantică 
obligă statele, moral şi nu numai, să fie în egală 
măsură pregătite şi capabile să ofere şi să 
acorde asistenţă internaţională. 

Este un aspect ce ţine de moralitate, 
umanitate şi nu în ultimul rând de obligaţiile 
asumate prin aderarea la principalele acestor 
organizaţii internaţionale. Obligaţiile, la rândul 
lor, impun anumite standarde recunoscute şi 
acceptate de toţi ceilalţi parteneri, fapt ce 
necesită o adaptare corespunzătoare a 
politicilor şi resurselor dedicate acestui scop. 
Eforturile unui stat de a se adapta şi de a 
respecta nivelul standardelor, atât în cazul 
primirii cât şi al acordării de asistenţă interna-
ţională la dezastre, nu sunt niciodată suficiente 
– acestea trebuie să fie continue şi să conveargă 
spre crearea unui mecanism naţional eficient, 
rapid şi flexibil şi, nu în ultimul rând, armonizat 
cu mecanisme similare internaţionale. 

Dezastrele fără precedent ce au afectat 
România în ultimii ani au determinat autorităţile 
naţionale să solicite asistenţă internaţională, 
atât în context bilateral, cât şi european şi euro 
– atlantic. Acţiunea s-a înscris într-un cadru 
european de manifestare a solidarităţii statelor 
membre în cazul producerii unui dezastru pe 
teritoriul altei ţări, România fiind în egală 
măsură un stat ce a beneficiat de sprijin 
internaţional, dar a şi oferit asistenţă celorlalte 
state afectate de dezastre. Perfecţionarea 
mecanismelor de gestionare a situaţiilor de 
urgenţă reprezintă, în acest context, un 
deziderat major al securităţii interne, menţionat 

atât în documentele programatice ale României, 
cât şi în cele europene şi euro-atlantice. 

Având în vedere că demersurile care se 
fac în momentul de faţă, atât la nivelul Comisiei 
Europene, cât şi prin coordonarea cu acţiunile 
de la nivelul Consiliului U.E. vizează crearea unei 
„Capacităţi Europene de Răspuns la Dezastre”, 
folosind capabilităţi pre-angajate ale statelor 
membre, menţinute în „stand – by” (poziţie de 
aşteptare) la nivel naţional, care prin stabilirea 
unor aranjamente operaţionale, logistice şi de 
coordonare între Comisia Europeană şi statele 
membre, să poată fi trimise rapid la locul 
dezastrului, devine evidentă necesitatea 
finalizării procesului de identificare, constituire şi 
operaţionalizare a unei echipe naţionale de 
căutare-salvare urbană conform standardelor 
internaţionale precum şi a unor module de 
protecţie civilă (din tipurile de module 
predefinite la nivelul UE ), având ca scop 
întărirea răspunsului European la dezastrele 
naturale şi antropice. 

În domeniul relaţiilor externe şi  
afacerilor europene IGSU îşi stabileşte 
următoarele direcţii de acţiune: 

a. IGSU să devină un  furnizor de 
asistenţă umanitară şi  contribuitor la 
managementul consecinţelor situaţiilor de 
urgenţă la nivel mondial prin constituirea şi 
atestarea INSARAG a echipei naţionale de  
căutare salvare RO-SAR şi  realizarea modulelor 
de intervenţie pentru Mecanismul de Protecţie 
Civilă European (căutare-salvare, pompieri, 
medicină de urgenţă, CBRN, etc.); 

b. Crearea unui mecanism naţional 
eficient, rapid, şi flexibil  de implementare a 
managementului integrat al asistenţei 
internaţionale la nivel naţional şi local, 
armonizat cu mecanisme similare internaţionale 
care să permită: 

Ø Reducerea timpului necesar pentru 
aprobarea cererilor sau solicitărilor 
de asistenţă internaţională 
transmise / primite prin intermediul 
mecanismelor existente la nivelul 
NATO şi UE prin elaborarea unor noi 
proceduri naţionale interne; 

Ø Asigurarea resurselor necesare 
pregătirii şi trimiterii în intervenţie a 
echipelor naţionale; 

Ø Realizarea unor planuri de 
contingenţă pentru diverse situaţii 
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de primire sau acordare a asistenţei 
umanitare internaţionale; 

Ø Implementarea reglementărilor 
NATO / UE cu privire la sprijinul 
naţiunii gazdă atunci când ţara 
noastră solicită asistenţă umani-tară 
internaţională; 

Ø Asigurarea pregătirii personalului 
din cadrul echipelor naţionale prin 
participarea la exerciţiile interna-
ţionale organizate de NATO şi UE şi 
trimiterea acestora în misiuni de 
asistenţă internaţională; 

Ø Creşterea capacităţii ţării noastre de 
a contribui la dezvoltarea 
capabilităţilor europene de ges-
tionare a situaţiilor de urgenţă; 

Ø Implementarea standardelor 
mondiale (ONU) şi europene de 
pregătire a forţelor de intervenţie ca 
standarde naţionale de pregătire; 

Ø Atestarea INSRAG a echipei SAR  de 
nivel mediu (Search and Rescue) din 
cadrul Unităţii Speciale de 
Intervenţie în anul 2013 pentru 
operaţiuni de căutare urbană; 
activitatea se va derula împreună cu 
parteneri din cadrul organizaţiei 
germane THW; 

c. IGSU furnizor de pregătire la nivel 
european şi Euro-Atlantic:  Realizarea centrului 
de formare  pentru managementul 
consecinţelor evenimentelor cu victime multiple 
şi în medii contaminate cu agenţi CBRN: 

1. Centrul va avea misiunea de a 
determina eficientizarea acţiunilor 
de răspuns în cazul evenimentelor 
soldate cu victime multiple, prin 
realizarea unei platforme 
educaţionale de ultimă generaţie (e-
learning, centru mobil de simulare, 
laboratoare, etc.); 

2. Centrul va fi dedicat pregătirii 
resursei umane naţionale dar va fi 
deschis şi personalului din statele 
membre NATO şi UE; Programa de 
pregătire din cadrul centrului va 
permite integrarea răspunsului 
formaţiunilor medicale şi CBRN în 
acţiuni de intervenţie în mediu 
contaminat chimic, biologic sau 
radiologic. Realizarea unor proceduri 

standard operaţionale pentru acest 
tip de intervenţii; 

3. Formarea competenţelor pentru 
luarea  deciziilor în cadrul unor 
echipe trans-profesionale, civil 
militare; 

d. Implementarea “Abordării 
Cuprinzătoare” a NATO, prin derularea de 
programe de formare şi instruirea comune, civil-
militare, a personalului  MAN şi MAI ce urmează  
să participe în misiuni ale Alianţei; 

e. Creşterea numărului de experţi 
civili în baza de date a Comitetului NATO pentru 
Planificarea Urgenţelor Civile; 

f. Continuarea dezvoltării relaţiilor 
de cooperare internaţională semnarea 
acordurilor guvernamentale pentru acordarea 
asistenţei mutuale în caz de dezastre cu statele 
vecine (Serbia, Ucraina, Moldova). 
 

CONCLUZII 
 

IGSU  reprezintă  în momentul de faţă o 
instituţie solidă care a reuşit prin 
profesionalismul şi calitatea personalului să 
câştige peste 94% din încrederea populaţiei.  

Este însă evidentă o nevoie de 
modernizare instituţională care să pună de 
acord calitatea resursei umane cu tehnica şi 
procedurile de intervenţie, care să permită o 
mai bună  integrare a activităţii structurilor 
proprii cu cele ale celorlalte elemente ale 
SNMSU, o creştere a eficienţei acţiunilor de 
prevenire şi intervenţie în scopul asigurării unui 
grad mai mare de securitate pentru cetăţean, 
bunurile materiale şi mediul înconjurător. 

Planul pe care îl propunem spre 
dezbatere adresează un set de măsuri care pot 
determina creşterea eficienţei activităţii IGSU 
fără implicaţii financiare prea mari. 

Personalul IGSU este chemat să se 
alăture demersului şi să contribuie la 
perfecţionarea acestui document programatic. 
După validarea acestuia va fi elaborat un plan 
minuţios de implementare cu elemente 
concrete, comensurabile pentru fiecare obiectiv 
în parte. 

 
PREVENIM – PROTEJĂM – SALVĂM! 

 
CLIC AICI PENTRU PROPUNERI / OBSERVAŢII 
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