Referat de aprobare
a proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relațiile cu instituţiile
prefectului
Urmare intervenirii unor modificări privind structura organizatorică a Ministerului Afacerilor
Interne, precum și schimbării, cu acest prilej, a denumirii direcției generale, s-a identificat necesitatea
redefinirii atribuțiilor acestei structuri.
Astfel, având în vedere faptul că noua denumire a direcției generale reflectă cu mai multă exactitate
relațiile stabilite cu instituțiile prefectului, care nu se rezumă la îndrumarea metodologică a activităţii
prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului, ci reprezintă relații de
autoritate funcțională, respectiv de coordonare în diferite domenii, se consideră că principalele
activități ale direcției generale sunt:
a) monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a instituţiilor prefectului, cu privire la
exercitarea atribuţiilor prevăzute în acte normative și coordonarea modului de desfășurarea a activității
în anumite domenii;
b) prelucrarea informațiilor referitoare la modul de gestionare a problematicilor din diferite sectoare
de activitate ale instituţiilor prefectului;
c) îndrumarea metodologică prin asigurarea cadrului de referință corespunzător aplicării legislației
specifice într-un mod coerent și unitar la nivelul instituțiilor prefectului, precum și prin întocmirea și
transmiterea de circulare către instituţiile prefectului pentru stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea
aplicării unitare a unor hotărâri sau decizii guvernamentale;
d) identificarea problemelor specifice gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului sau al
municipiului București, a căror soluţionare este în competenţa ministerelor ori a altor organe ale
administraţiei publice centrale;
e) pregătirea, elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului, precum și asigurarea evidenței
actelor administrative referitoare la numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a
subprefecţilor, precum şi pentru modificarea raporturilor de serviciu ale acestora;
h) implementarea activităților stabilite pentru ”partea A” din Proiectul privind Diminuarea
Riscurilor Producerii Calamităților Naturale și Pregătire pentru Situații de urgență, sprijinirea
implementării proiectelor realizate la nivelul direcției generale, precum și acordarea de consultanță
pentru proiectele cu finanțare externă derulate la nivelul instituțiilor prefectului.
În sensul celor de mai sus se propune un nou regulament de organizare şi funcţionare a direcției
generale, care va avea următoarea structură organizatorică:
a) Conducerea;
b) Compartimentul manageri publici;
c) Serviciul pentru îndrumare metodologică și coordonare;
d) Serviciul pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și a verificării legalității;
e) Compartimentul situații de urgență;
f) Compartimentul analize, sinteze și elaborare acte administrative;
g) Compartimentul suport decizional și documente clasificate;
h) Structura de securitate;
i) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă.
Față de cele menționate, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind
structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările
ulterioare, precum și în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de ordin.

