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Așadar, scopul exerci-
ţiului de mobilizare a con-
stat în verificarea/evalua-
rea stadiului de realizare a 
măsurilor și acţiunilor care 
se desfășoară în vederea 
creării condiţiilor necesare 
pentru punerea în aplica-
re a planului de mobiliza-
re, precum și a modului în 
care sunt îndeplinite obli-
gaţiile ce revin instituţiilor, 
celorlalte autorităţi ale ad-
ministraţiei publice și ope-
ratorilor economici, pe li-
nia pregătirii economiei 
naţionale și a teritoriului 
pentru apărare.

Exerciţiul a avut loc 
după o perioadă de 12 
ani de la ultimul de acest 
tip, care oricum, la acel 
moment, nu s-a deru-
lat la un asemenea nivel, 
și s-a desfășurat sub for-
mă de aplicaţie metodică, 
pe baza unui scenariu se-

mi-fictiv, adecvat îndepli-
nirii obiectivelor exerciti-
ului. Organizatorii au fă-
cut menţiunea că eveni-
mentele derulate în cadrul 
exerciţiului nu au avut nici 
o legătură cu situaţia geo-
strategică actuală și nu au 
lezat și nu lezează demni-
tatea nici unuia dintre sta-
tele vecine sau din proxi-
mitatea României.

În cadrul scenariu-
lui s-a simulat declararea 
stării de mobilizare parţi-
ală și punerea în aplica-
re a Planului de mobiliza-
re a economiei naţiona-
le pentru apărare, a Pro-
gramului cu obiectivele 
de pregătire operativă a 
teritoriului pentru apăra-
re, a Sistemului de prio-
rităţi și alocare a resurse-
lor pentru apărare, a Pla-
nului de rechiziţii de bu-
nuri și prestări de servicii 

în interes public, a execu-
ţiei bugetului de stat pen-
tru război, precum și în-
deplinirea funcţiilor de 
sprijin pe timpul situaţii-
lor de urgenţă civilă în ju-
deţul Ilfov. Au fost evalu-
ate posibilităţile unor in-
stituţii publice și operatori 
economici de a asigura, 
în caz de mobilizare sau 
război, produse și servicii 
specifice domeniului lor 
de activitate, posibilita-
tea continuării activităţilor 
economico-sociale și s-a 
încercat identificarea ope-
ratorilor economici poten-
ţiali furnizori de produse 
și servicii pentru apărare.

S-au verificat o serie 
de elemente, precum:
 posibilităţi de rea-

lizare a sarcinilor stabilite 
în Planul de mobilizare la 
unii operatori economici, 
instituţii și autorităţi pu-
blice din judeţ;
 gradul de viabilita-

te a documentelor de mo-
bilizare întocmite la nive-
lul judeţului și a modului 
de cooperare între institu-
ţiile cu responsabilităţi în 
domeniu;
 potenţialul econo-

mic și uman, care poate fi 
utilizat pentru susţinerea 
efortului de apărare prin 
simularea punerii în apli-
care a Planului de mobili-
zare la nivelul judeţului și 

pe anumite ramuri econo-
mice;
 modul în care au 

fost îndeplinite obligaţi-
ile ce revin, potrivit le-
gii, instituţiilor, autorităţi-
lor administraţiei publice 
și operatorilor economici 
din judeţ, pe linia pregăti-
rii economiei și a teritoriu-
lui pentru apărare;
 modul de organi-

zare și pregătire a rechi-
ziţiilor de bunuri și prestă-
rilor de servicii în interes 
public, la nivel judeţean;
 modul de aloca-

re a resurselor planificate 
pentru consumul raţiona-
lizat al populaţiei;
 măsurile întreprin-

se și documentele elabo-
rate în scopul asigurării 
forţei de muncă necesa-
re realizării sarcinilor pre-
văzute în Planul de mobi-
lizare;
 activitatea speci-

fică a Comisiilor pentru 
probleme de apărare.

”Pentru fiecare dome-
niu în parte, respectiv - 
administraţia publică loca-
lă și pregătirea teritoriului 
pentru apărare, industrie, 
transporturi, comunicaţii 
și tehnologia informaţiei, 
sănătate, agricultură, ali-
mentaţie și protecţie sani-
tar-veterinară, finanţe pu-
blice și asigurarea forţei 
de muncă sau rechiziţia 

de bunuri și prestările de 
servicii s-au format echi-
pe de observare-evaluare, 
constituite conform do-
meniilor de responsabili-
tate specifice exerciţiului, 
conduse de ofiţeri/consi-
lieri din cadrul ANRSPS și 
având în compunere atât 
reprezentanţi ai MApN, 
cât și reprezentanţi ai mi-
nisterelor de resort. Pen-
tru toate aceste dome-
nii, la nivelul judeţului Il-
fov au fost stabilite UAT-
uri, instituţii publice de-
concentrate și opera-
tori economici care au 
fost evaluaţi. Potrivit ra-
portului de primă im-
presie, întocmit în urma 
desfășurării exerciţiului, 
echipa de evaluare a con-
statat că instituţiile pu-
blice și operatorii econo-
mici verificaţi sunt în mă-

sură să își îndeplineas-
că atribuţiile ce le re-
vin; operatorii economici 
identificaţi ca potenţiali 
furnizori de produse și 
servicii pentru apăra-
re dispun de capacităţi și 
utilaje de producţie, ca-
re pot fi folosite în sco-
pul susţinerii efortului 
naţional de apărare și pot 
asigura unele cereri de 
produse și servicii solici-
tate de către forţele sis-
temului naţional de apă-
rare; judeţul Ilfov este în 
măsură să susţină efor-
tul naţional de apărare 
prin punerea în aplicare 
a planurilor specifice din 
domeniul pregătirii eco-
nomiei naţionale și a te-
ritoriului pentru apărare”, 
ne-a declarat col. Costel 
Cristi Tudosie. Acesta a 
menţionat la final că, deși 
instituţia pe care o repre-
zintă la nivel judeţean 
poate că nu este chiar vi-
zibilă în toate situaţiile, 
este una foarte utilă. 
”Planurile și situaţiile pe 
care le întocmim trebuie 
să aibă la bază date rea-
le din toate domeniile de 
activitate, pentru că, pâ-
nă la mobilizare și război 
ne putem lovi de situaţiii 
de urgenţă, calamităţi, 
iar ANRSPS intervine și în 
astfel de situaţii”, a mai 
spus col. Tudosie.
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Județul Ilfov este în 
măsură să susțină efortul 
național de apărare

 Într-un 
secenariu semi-

fictiv de declarare 
a stării de 

mobilizare parţială 
instituțiile publice 

și operatorii 
economici din 

Ilfov au dovedit că 
sunt în măsură să 
își îndeplinească 
atribuțiile ce le 

revin
Săptămâna trecută, pentru câteva zile a avut 
loc, în Ilfov (și în județul Călărași), exercițiul 
de mobilizare “MOBEX IF - CL - 21”, menit să 
verifice stadiului pregătirii populației, economiei 
și a teritoriului pentru apărare. Exercițiul a 
fost organizat de Administrația Națională a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, iar la 
finalul acestuia, vineri, 16 aprilie, col. Costel Cristi 
Tudosie, șeful Structurii Teritoriale Probleme 
Speciale Ilfov a prezentat câteva aspecte, care au 
putut fi făcute publice, din bilanțul exercițiului.
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