HOTĂRÂRE nr. 969 din 22 august 2007 privind organizarea,
desfăşurarea şi conducerea pregătirii pentru apărare a
persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul
administraţiei publice, la nivel central şi local
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 alin. (2) din Legea nr.
446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Ministerul Apărării, prin Statul Major General, asigură organizarea, desfăşurarea şi
conducerea unitară a pregătirii specifice a miniştrilor şi celorlalţi demnitari cu rang
corespunzător acestora, secretarilor şi subsecretarilor de stat, precum şi prefecţilor,
subprefecţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor, secretarilor
municipiului Bucureşti şi ai judeţelor, secretarilor municipiilor, oraşelor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi ai comunelor, conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor
publice cu atribuţii la mobilizare şi pe timp de război.
(2)Persoanele care îndeplinesc mandatele sau funcţiile prevăzute la alin. (1) participă la
activităţile de pregătire stabilite, la datele şi în locurile aduse la cunoştinţă din timp de
autorităţile abilitate în acest sens prin prezenta hotărâre.

Art. 2

(1)Pregătirea specifică a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează, după caz,
prin participarea la următoarele forme de instruire:
a)convocări;
b)exerciţii şi antrenamente de mobilizare;
c)exerciţii de antrenament în teren sau exerciţii tactice de luptă;
d)alte activităţi organizate de Statul Major General, mari unităţi şi unităţi.
(2)Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit cursurile Colegiului Naţional de
Apărare, nu participă la convocările de pregătire.
(3)După încheierea formelor de pregătire prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanelor prevăzute
la art. 1 alin. (1) li se pot acorda grade militare în rezervă ori acestea pot fi înaintate la
gradul următor, potrivit legii.

Art. 3

(1)Miniştrii şi demnitarii cu rang corespunzător acestora, secretarii şi subsecretarii de stat,
prefecţii, subprefecţii, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti participă la o
convocare de pregătire cu durata de 8 ore, în primele 4 luni după depunerea jurământului,
respectiv după numirea în funcţie.
(2)Convocările de instruire sunt organizate şi conduse de Statul Major General.

Art. 4

(1)Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarii, secretarii municipiului
Bucureşti şi ai judeţelor, secretarii municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti
şi ai comunelor, conducătorii operatorilor economici şi instituţiilor publice cu atribuţii la
mobilizare şi pe timp de război participă la o convocare de pregătire cu durata de 8 ore, în
primele 3 luni după depunerea jurământului, respectiv după numirea în funcţie.
(2)Convocările de pregătire se pot desfăşura centralizat, în localităţile reşedinţă de judeţ,
respectiv în municipiul Bucureşti, sau pe grupuri de judeţe ori localităţi şi sunt organizate şi
conduse, după caz, de centrele militare zonale, judeţene sau ale sectoarelor municipiului
Bucureşti.

Art. 5

(1)Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea convocărilor
de pregătire cu personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului
Apărării.

(2)Cheltuielile de transport, cazare, masă şi diurnă pentru participanţii la convocare se
asigură de instituţiile publice şi operatorii economici din care aceştia fac parte.

Art. 6

(1)În termen de 30 de zile de la încheierea alegerilor generale sau locale ori de la numirea
în funcţie de către autorităţile abilitate, Secretariatul General al Guvernului va înainta
Ministerului Apărării tabelele nominale cu persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2)Prefecţii, prin structurile din teritoriu ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme
Speciale, au obligaţia de a transmite centrelor militare în termenul prevăzut la alin. (1)
tabelele nominale cu persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1).
(3)Autorităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transmite actualizări ale
tabelelor nominale ale titularilor funcţiilor prevăzute la art. 3 şi 4 în termen de 30 de zile de
la modificarea survenită.

Art. 7

În termen de 3 luni de la data desfăşurării convocărilor de pregătire a persoanelor prevăzute
la art. 1, ministrul apărării şi comandanţii centrelor militare prezintă Guvernului, respectiv
prefecţilor, informări privind concluziile rezultate şi propun măsurile ce se impun pentru
îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu.

Art. 8

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al
ministrului apărării, se stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a convocărilor de
pregătire.

Art. 9

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
203/1995 privind modul de organizare şi de participare la pregătirea persoanelor cu funcţii
de conducere în sistemul autorităţilor administraţiei publice, a conducătorilor agenţilor
economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor
ce le revin pe linia apărării naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
67 din 12 aprilie 1995, cu modificările ulterioare.
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