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1. INTRODUCERE. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de țara noastră în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord1, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost dispuse
măsuri pentru îndeplinirea următoarelor obiective strategice asumate pentru anul 2018:
 asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a patrimoniului;
 eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor;
 prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii;
 consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență și gestionarea eficientă a
evenimentelor publice majore;
 combaterea criminalității organizate transfrontaliere, a terorismului și fenomenului radicalizării,
migrației ilegale, a traficului de persoane și a altor riscuri cu impact în planul securității naționale;
 consolidarea rolului României la nivel internațional și ca stat membru al UE;
 eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare, în vederea creșterii
capacităţilor de răspuns la problemele gestionate la nivel instituțional.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, activităţile desfăşurate s-au concentrat pe implicarea
directă în susţinerea continuării reformelor în domeniile de interes strategic, având în vedere locul, rolul şi
importanţa instituției în arhitectura Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.
2. REALIZĂRI INSTITUȚIONALE
2.1. Siguranţa cetăţeanului și evoluția fenomenului infracțional
Anul 2018 a fost dedicat creşterii gradului de siguranță a cetățeanului, acesta fiind principalul
obiectiv strategic asumat de conducerea MAI.
La nivel naţional infracţionalitatea sesizată îşi menţine trendul descrescător început în anul 2012, fiind
înregistrate scăderi pentru al șaptelea an consecutiv (-2,4%), aspect ce confirmă viabilitatea strategiilor
adoptate şi a măsurilor dispuse de structurile de aplicare a legii.
În perioada analizată au fost sesizate 531.402 fapte de natură penală, dintre care: economicofinanciare: 39.420 (-8,7%), judiciare: 353.010 (-1,9%), de altă natură: 138.974 (-1,5%).

1

Transpuse în documente de nivel strategic: Strategia Națională de Apărare a Țării 2015-2019, Programul de guvernare, Strategia Națională de Ordine și
Siguranță Publică 2015-2020 etc.
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2.1.1. Activități preventive și servirea comunității
Activitățile desfășurate în scop preventiv s-au concretizat în:
 500 proiecte şi campanii;
 organizarea a 391.417 patrule (medie zilnică: 1.072 patrule);
 derularea a 72.013 acţiuni cu efective mărite şi 669.946 controale directe, care au avut ca
rezultat constatarea a 85.651 infracțiuni, dintre care peste 70% în flagrant;
 desfășurarea de acțiuni pentru punerea în executare a 31.254 mandate de aducere;
 realizarea a 783.519 intervenţii la solicitări prin SNUAU 112, dintre care la 80,9% dintre acestea
timpul de intervenţie a fost mai mic de 10 minute.
2.1.2. Prevenirea criminalităţii stradale
S-a axat pe apropierea de comunitate, pregătirea antiinfracţională a cetăţenilor şi perfecţionarea
Sistemului de Ordine şi Siguranţă Publică, prin utilizarea unui sistem de management al alocării dinamice a
resurselor instituţionale.
În perioada supusă analizei au fost sesizate 29.856 infracţiuni, în scădere cu 2.291 fapte (-12%) faţă de
anul 2017. Pe acelaşi trend descrescător se înscriu şi tâlhăriile, care au înregistrat o scădere semnificativă
de 12,6%, în anul 2018 fiind comise 1.814 astfel de fapte.
În anul 2018, infracţionalitatea comisă în mediul stradal îşi păstrează trendul descrescător înregistrat în
ultimii 6 ani.

2.1.3. Prevenirea și combaterea infracționalității asociate violenței în familie
Violenţa intrafamilială reprezintă o formă a criminalităţii cu un puternic impact atât în plan fizic, dar şi
emoţional, fiind necesare eforturi instituţionale suplimentare pentru contracararea acestei tipologii
infracţionale ce se situează pe un trend crescător.
Pentru contracararea acestui fenomen, în cursul anului 2018 a fost introdus, în plan legislativ, un
nou concept, potrivit căruia polițiștii sunt abilitați să emită ordine de protecție provizorii, demers
concretizat prin adoptarea Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea și combaterea violenței în familie.
Astfel, pentru aplicarea legislaţiei s-a elaborat Ordinul comun al ministrului afacerilor interne
/ministrului muncii şi justiţiei sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică
de către poliţişti.
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În anul 2018 au fost constatate 38.445 de fapte, în creștere cu 6,1% față de anul precedent,
menținându-se trendul crescător din ultimii 5 ani. Astfel, relevante sunt următoarele date statistice:


creşterea numărului infracțiunilor de: nerespectare a ordinelor de protecție cu 40,9%, loviri sau alte
violențe cu 11,5%, nerespectarea măsurilor de încredințare a minorului cu 4,9% și amenințare - 4,5%;



scăderea numărului infracțiunilor de abandon de familie cu 7,6% și omor/tentativă de omor cu 6,4%.

Structurile de poliţie au desfăşurat activităţi specifice pe linia supravegherii modului de respectare a
hotărârilor judecătoreşti prin care s-au dispus 5.417 ordine de protecţie (+36,1%), dintre care 3.775 au fost
emise în perioada de referinţă (+30,4%).
2.1.4. Siguranța în școli
Asigurarea unui climat de liniște și siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ
reprezintă o prioritate şi un obiectiv strategic al Guvernului României, asumat prin Programul de
Guvernare 2018–2020. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, o importanță deosebită a fost acordată
activităților preventive, în zona unităților de învățământ fiind desfășurate:
 182.802 activităţi de patrulare;
 activități specifice pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe timpul desfăşurării, la nivel
naţional, a unor evenimente cu potențial de risc2.
În vederea creşterii gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice3, în zona adiacentă
unităților de învățământ preuniversitar au acţionat, în medie, 6.399 poliţişti, jandarmi și poliţişti locali.
2.1.5. Siguranţa rutieră și a transporturilor
La nivel naţional s-au desfăşurat acţiuni care au vizat combaterea principalelor cauze ale riscului
rutier, rezultatele acestor activităţi concretizându-se în:
 constatarea a 52.242 infracțiuni, dintre care 22.031 la regimul circulaţiei rutiere;
 aplicarea a 1.896.777 contravenţii privind circulaţia pe drumurile publice și 36.378 prevăzute de
alte acte normative;
 reţinerea a 168.442 permise de conducere şi a 61.124 certificate de înmatriculare.
La nivel național s-au înregistrat 8.559 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 1.861 persoane
şi rănirea gravă a altor 8.138, ceea ce, comparativ cu anul 2017, reprezintă scăderea tuturor indicatorilor
de analiză, respectiv: -87 accidente, -85 persoane decedate și -43 rănite grav.

2

Ex. Examenul Național de Bacalaureat pentru absolvenţii învăţământului liceal, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii claselor a VIII-a, începerea anului școlar,
concursul de rezidențiat.
3
în anul de învățământ 2017–2018.
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Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost reprezentate de: indisciplina
pietonală (18,99% din total), neacordarea priorității pietonilor și vehiculelor (18,17%), viteza excesivă
(17,62%), indisciplina bicicliștilor (9,28%) și nepăstrarea unei distanțe suficiente între vehicule (4,59%).
2.2. Combaterea criminalității
2.2.1. Combaterea criminalității organizate și a terorismului
Pentru contracararea criminalității organizate s-au desfășurat aproximativ 1.600 acțiuni operative,
dintre care 453 au avut un grad de complexitate ridicat, fiind destructurate 155 de grupuri infracționale
organizate, formate din 1.126 de persoane care au fost trimise în judecată.
Au fost înregistrate 12.483 sesizări, dintre care 6.613 infracţiuni au reprezentat fapte penale. De
asemenea, procurorii au emis 31.363 ordonanţe de delegare (+9,42%) în dosarele penale instrumentate.
Ca urmare a acţiunilor desfăşurate, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării: 16.918.518 lei,
8.892.777 euro, 65.550 USD şi 117.396 de alte valute (transformate în euro), 136,22 kg. de aur, bijuterii și
alte obiecte din aur, 318,76 kg. de droguri (dintre care 44,01 kg. de droguri de mare risc, 274,76 kg. de
droguri de risc) şi 295.456 de comprimate. Totodată, au fost instituite sechestre asiguratorii pentru 456
de imobile şi 318 autoturisme.
Pentru consolidarea structurilor de intervenție și a pregătirii personalului specializat, în scopul
dezvoltării calitative a intervenției profesioniste pe palierul antiterorist și acțiunilor speciale, s-au organizat
şi desfășurat exerciții naționale/internaționale4 cu tematică specifică.
2.2.2. Infracţionalitatea gravă, săvârșită cu violență
Pe acest palier infracţional s-a înregistrat o ușoară creștere a sesizărilor penale cu +0,6%.
Eficienţa activităților derulate de Poliţia Română şi buna colaborare cu unităţile de parchet s-au
concretizat în înregistrarea unui procent de soluţionare a dosarelor penale de omor de 98,7%.

2.2.3. Criminalitatea contra patrimoniului
Numărul infracţiunilor contra patrimoniului a continuat trendul descendent al ultimilor 4 ani (-4,5%), fiind
sesizate 228.840 fapte (43% din totalul infracţiunilor sesizate).
Per total, infracţiunile de furt se menţin, în continuare, pe un trend descrescător, fiind sesizate 143.421
fapte (-4,8%). Acestea reprezintă 62,7% din infracţiunile contra patrimoniului, 40,6% din cele judiciare şi
27% din totalul sesizărilor.
Evoluţia infracţiunilor de furt, pe principalele genuri, se prezintă astfel: furt din locuinţe: -3,3%; furt din
societăţi comerciale: -1,6%; furt din auto: -7,1%; furt de auto: -4,7%.
4

Ex. ”OLEUM 18”, ”ATLAS COMMON CHALLENGE - ACC II 2018”, Exercițiul SRI-Tarom-MAI – OTOPENI, ”MANHATTAN” – EXFT.
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Un aspect pozitiv îl regăsim şi în cazul infracţiunilor de tâlhărie, acestea situându-se pe un trend
descrescător (-11,7%), în anul 2018 fiind sesizate 3.221 tâlhării. Meţionăm faptul că aceasta este cea mai
mică valoare înregistrată în ultimii 11 ani.
2.2.4. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a altor forme ale criminalității economicofinanciare
Principalele repere ale combaterii criminalităţii economico-financiare:
 20.487 infracţiuni de natură economico-financiară constatate;
 15.568 persoane cercetate pentru infracţiuni economico-financiare;
 2.328 dosare soluționate prin referat de terminare a urmăririi penale;
 1.635 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției emise de către unitățile de parchet;
 327.112.070 lei a fost valoarea prejudiciului recuperat la emiterea rechizitoriului.
Activităţile desfăşurate în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale au avut ca rezultate:
 continuarea urmăririi penale față de 5.091 suspecți;
 instrumentarea a 201 cauze penale în care sunt implicate grupuri infracţionale și alte 371 cauze
complexe;
 dispunerea de măsuri preventive față de 1.167 persoane, dintre care 120 arestate preventiv, 539
persoane aflate sub control judiciar și 38 persoane arestate la domiciliu;
 instituirea măsurilor asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor în valoare de 779.505.683 lei;
 emiterea a 993 rechizitorii și 69 acorduri de recunoaștere a vinovăției.
În urma acțiunilor desfășurate la nivelul structurilor MAI pe linia descoperirii activităților ilegale privind
producerea, contrafacerea, contrabanda, traficul și comercializarea țigaretelor și produselor din tutun,
în cursul anului 2018 au fost înregistrate 4.317 dosare penale, în care sunt cercetate 5.059 de persoane.
Totodată, au fost depistate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 133.697.378 țigarete, precum
și cantitatea de 48.999 kg. de tutun vrac. Din punct de vedere contravențional, în anul precedent au
fost aplicate 4.736 sancțiuni, în valoare totală de 6.126.891 lei.

2.2.5. Criminalitatea transfrontalieră/consolidarea frontierei de stat

Supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, combaterea
infracţionalităţii transfrontaliere

România și, implicit, MAI, acționează consecvent pentru implementarea progresivă a măsurilor
necesare atingerii unui înalt nivel de securitate a frontierelor, cu accent pe frontierele externe ale UE.
Valorile traficului persoanelor înregistrate în Punctele de Control Trecere Frontieră au înregistrat o
creștere cu 5,6% (63.044.794 treceri persoane), iar cele privind mijloacele de transport au fost cu 2,8%
mai mari (16.596.623 treceri ale mijloacelor de transport).
Numărul faptelor ilegale a crescut cu 7,8% față de perioada similară (2017), înregistrându-se:
creșteri semnificative pe linia traficului internațional cu auto furate - de la 55 în anul 2017, la 282 în anul
2018 și a dreptului de proprietate intelectuală - de la 182 infracțiuni în 2017, la 377 în anul 2018 (+107,1%).
În anul 2018:
 au fost depistate 17.883 fapte ilegale: 7.524 infracţiuni (-10,8%) şi 10.359 contravenţii (+27%).
 s-a luat măsura nepermiterii intrării în țară față de 7.388 cetățeni străini (+35,2%);
 au fost depistate 6.642 persoane în trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei (-2,5%);
 polițiștii de frontieră, independent sau în colaborare cu lucrători ai structurilor cu competențe pe
linia combaterii traficului ilegal de droguri și substanțe interzise, au depistat: 19,057 kg. canabis, 26,691 kg.
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cocaină, 6,208 kg. heroină, 390 grame hașiș, 118 grame marijuana, 5.045 litri și 1,2 kg. precursori, 960 buc.
și 30 fiole anabolizante, 6,73 kg. și 683 buc. alte stupefiante, 1.199 buc., 5 fiole și 7,154 kg. substanțe
psihotrope, 5,724 kg. și 45 buc. amfetamine;
 au fost reţinute bunuri în valoare de aproximativ 152,5 milioane lei, au fost constatate 1.131
infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală, 68 infracţiuni de natură economico-financiară și au fost
depistate 399 persoane în tentativă de trecere ilegală a frontierei (neavând legătură cu migraţia ilegală)
asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri;
 au fost reținute, în vederea confiscării, 4.779.494 pachete ţigări cu o valoare de 41.556.988 lei,
183,3 kg. tutun, 1.223 kg. tutun narghilea şi au fost identificate şi destructurate 18 grupuri organizate, în
vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost identificate 160 persoane.
2.2.6. Migraţie și azil

Realizarea unui management eficient în domeniul implementării
politicilor referitoare la migraţie şi azil

Migrația ilegală la frontiera României
În cursul anului 2018, migrația ilegală s-a caracterizat prin valori mai reduse, scăzând semnificativ
atât numărul trecerilor ilegale (-51,5%), cât și al cazurilor de prevenire a intrării ilegale (-68,8%), comparativ
cu perioada similară a anului 2017.
Comparativ cu perioada similară a anului 2017, în anul 2018 se constată:
 scăderea trecerilor ilegale la frontiera verde cu 52,9% pe sensul de intrare și cu 80,2% pe sensul
de ieșire;
 creșterea numărului de persoane depistate cu pașapoarte false/falsificate cu 4,3% pe sensul de
intrare și creșterea cu 72,3% pe sensul de ieșire;
 scăderea numărului de infracțiuni înregistrate la frontiera cu Serbia cu 58,5%, cu Ungaria cu
30,3% şi la cea portuară cu 43,6%;
 creșterea de 4 ori a numărului de persoane depistate ascunse în mijloace de transport pe sensul
de intrare în țară (+309,3%) și cu peste 25% pe sensul de ieșire;
 creșterea cu 35,3% a cetăţenilor străini cărora nu le-a fost permisă intrarea în România.
La nivelul celor 6 centre regionale de cazare şi proceduri de azil există o capacitate de cazare de 900
locuri, gradul mediu de ocupare pe parcursul anului 2018 a fost de 49,04%.
În perioada analizată, au fost înregistrate 2.138 cereri de azil, cu aproximativ 125,4% mai puține
faţă de perioada similară a anului trecut.
Pentru combaterea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul național, precum și pentru prevenirea și
combaterea muncii ilegale a străinilor, s-au organizat şi desfăşurat 8.698 acţiuni şi controale cu forţe
proprii sau în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, cu următoarele rezultate:
 depistarea a 2.716 străini cu şedere ilegală;
 emiterea a 1.715 decizii de returnare pentru străinii depistați în situaţii ilegale sau care nu mai
întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere;
 depistarea a 473 străini care desfășurau activități lucrative fără forme legale;
 aplicarea a 1.375 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 4.494.600 lei.
În perioada de referință au fost îndepărtaţi sub escortă, de pe teritoriul României, 374 străini,
comparativ cu 502 străini returnați în anul 2017.
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2.2.7. Prevenirea consumului de droguri şi a traficului de persoane
Implementarea măsurilor corespunzătoare politicilor antidrog
și traficului de persoane

Modalitatea cea mai eficientă de a diminua fenomenul criminalităţii organizate şi violenţa asociată
traficului ilicit de droguri este prevenţia primară, la care se adaugă tratamentul şi reabilitarea, completate
cu măsuri eficiente de reducere a ofertei.
În acest context, au fost continuate eforturile instituţionale pentru implementarea Programului
naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în
perioada 2015 – 2018 şi Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi
socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018 (aprobate prin HG nr. 292/2018).
În ceea ce privește prevenirea consumului de substanţe psihotrope în școală, la nivel național au
fost derulate nouă proiecte/campanii5, având aproximativ 240.000 de beneficiari.
În domeniul prevenirii traficului de persoane s-a urmărit acoperirea principalelor forme de
manifestare a acestui fenomen (exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie) şi
concentrarea mesajului transmis pentru conştientizarea riscurilor asociate traficului de fiinţe umane. De
asemenea, scopul principal al activităților de prevenire a urmărit transmiterea către grupurile țintă a
informațiilor necesare reducerii riscurilor și gestionării adecvate a vulnerabilităților.
În acest context, acțiunile de prevenire a traficului de persoane au fost planificate „în cascadă”,
pentru a întări mesajele antitrafic anterioare. Au fost implementate 36 campanii de prevenire și au fost
desfășurate 1.864 activităţi preventive, fiind instruiți peste 122.000 beneficiari direcți.
Au fost desfășurate 163 acţiuni operative, fiind destructurate 51 grupuri infracționale şi au fost
repatriate 19 persoane, români identificați în străinătate ca victime ale traficului de persoane.
Totodată, au primit asistență specializată de la instituțiile de stat6 166 de victime ale traficului de
persoane, iar 103 de la ONG7. Programul de coordonare a participării victimelor în procesul penal a
continuat și în anul precedent. Astfel, 349 de victime, identificate în perioada analizată, au beneficiat de
diferite servicii, numărul total al victimelor care au primit sprijin, în acest context, fiind de 738.
2.3.

Managementul integrat al acţiunilor complexe
Asigurarea suportului decizional pentru executarea misiunilor din
competență, în situaţii speciale şi de criză

Evoluţia mediului de securitate regional/internaţional şi implicaţiile acestuia asupra României au
fost permanent monitorizate, fiind asigurată, prin intermediul produselor informaţionale de nivel strategic
şi operaţional, fundamentarea unor decizii cu caracter predictiv/anticipativ din domeniul situațiilor speciale
şi de criză.
5

„Cum să creștem sănătoși” – 24.142 beneficiari; „ABC-ul emoțiilor” – 21.633 beneficiari; „Necenzurat” – 9.279 beneficiari; „Fred Goes Net – intervenții timpurii
pentru consumatorii de droguri care au fost identificați/depistați pentru prima oară” – 839 beneficiari; „Mesajul meu antidrog” – 3.500 beneficiari; Campania
Națională media de prevenire a consumului de canabis „Pot altfel” – 49.595 beneficiari; Campania Națională pentru marcarea „Zilei mondiale fără tutun”, cu
tema „Tutunul și bolile cardiovasculare” – 79.077 beneficiari; Campania Națională pentru marcarea „Zilei internaționale de luptă împotriva traficului și
consumului ilicit de droguri” – 35.060 beneficiari; Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor - 2018” – 16.614 beneficiari.
6
Tipuri de servicii de asistență primită de la instituțiile statului: recalificare profesională, adăpost, asistență medicală, consiliere psihologică, ajutor financiar,
ajutor material, asistență juridică, reintegrare școlară, consiliere profesională, reintegrare în muncă.
7
Tipuri de servicii de asistență primită de la ONG: recalificare profesională, adăpost, asistență medicală, consiliere psihologică, ajutor financiar, ajutor material,
asistență juridică, reintegrare școlară, consiliere profesională, reintegrare în muncă.
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Astfel, au fost monitorizate 18.550 de evenimente și 8.470 de manifestări publice, 21.567
radiograme și 866 informări de la atașații de afaceri interne, fiind analizate 35.454 lucrări.
Pentru protecția participanților, a infrastructurii și prevenirea tulburării ordinii și siguranței publice
pe timpul desfășurării adunărilor publice, în perioada de referință, au fost executate 33.566 de misiuni de
asigurare a ordinii publice.
Structurile de ordine publică au executat 20.645 de misiuni de intervenție.
Pe timpul misiunilor de ordine publică au fost constatate 15.165 infracțiuni, au fost identificați
15.975 autori și au fost aplicate 130.255 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.389.764 lei.
De asemenea, s-a asigurat coordonarea integrată a activităților desfășurate pentru gestionarea
situațiilor de urgență determinate de manifestarea unor efecte negative ale fenomenelor meteorologice
periculoase.
2.4 Managementul situațiilor de urgență
Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de răspuns
în situaţii de urgenţă

A fost îmbunătățit cadrul integrat de acțiune al structurilor care constituie Sistemul de
management al situațiilor de urgență: DSU, IGSU, SMURD, Ambulanță, UPU, Salvamont și cele care asigură
funcțiile de sprijin (Poliție, Jandarmerie, Poliție de Frontieră etc.).
Activitatea desfășurată în plan operațional a condus la obţinerea următoarelor rezultate:
 Operaționalizarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență compus din ISU
SMURD, operatorii 112 STS, Serviciul de ambulanță București-Ilfov;
 Extinderea conceptului de intervenție cu motociclete în municipiile Timișoara și Iași;
 Operaționalizarea a 2 centre mobile de pregătire a paramedicilor și a serviciilor de ambulanță, în
București și Târgu–Mureș;
 Avizarea Concepțiilor de răspuns la inundații și incendii de pădure.
Pentru consolidarea rezilienței naționale în domeniu, DSU prin IGSU a achiziționat 22 tabere mobile
pentru persoane sinistrate/evacuate și containere de iluminat de mare putere. A fost achiziționată tehnică
de intervenție atât pentru structurile IGSU, cât și pentru serviciile de ambulanță, pornind de la autospeciale
de intervenție la înălțime, containere cu generatoare de curent și 300 de ambulanțe.
Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” a fost implementat pe
teritoriul României de către MAI, prin DSU și IGSU și cu suportul tehnic al STS. Acesta permite transmiterea
mesajelor de tip Cell Broadcast destinate avertizării și alarmării populației în situații de urgență.
Platforma Fiipregătit.ro a fost lansată pe 1 martie 2018 și cuprinde: ghiduri informative pentru
situații de urgență; afișarea dinamică a conținutului în funcție de localizarea geografică a utilizatorului;
planul personal – plan detaliat cu recomandări pentru situații de supraviețuire, informații utile pentru cele
mai comune cazuri de urgență și prim-ajutor; prezentarea campaniilor DSU derulate în mass-media.
În plan operativ, unităților subordonate IGSU le-au fost atribuite, prin SNUAU 112, peste 1.100.000
apeluri de urgență, cu o medie de 3.092 apeluri/zi, ceea ce reprezintă peste 16% din totalul apelurilor8
reale transferate agențiilor specializate de intervenție.

8

5.748.787.
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În asigurarea intervenției de urgenţă, la nivel național sunt operaţionalizate 197 de subunități
specializate, 86 gărzi de intervenție independente și 81 puncte de lucru, iar pentru reducerea timpului de
răspuns şi încadrarea în criteriile operaționale în anul 2018 au fost înființate 8 puncte de lucru.
La nivel naţional s-au desfăşurat peste 436.000 intervenţii în situaţii de urgenţă, în medie 1.195/zi:






359.305 cazuri de urgenţă asistate de SMURD (82,5%);
28.468 incendii şi incendii de vegetaţie uscată (6,5%);
15.366 alte situaţii de urgenţă (3,5%);
12.846 acţiuni asistenţă persoane (2,9%);
20.016 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (4,6%).

În anul 2018 s-au produs 28.468 incendii, cu o medie zilnică de 78 evenimente, ceea ce reprezintă
6,5% din totalul situațiilor de urgență generate de manifestarea tipurilor de risc la nivel național. În urma
incendiilor au decedat 292 persoane, iar alte 663 au suferit diferite traume.
În ceea ce privește intervenția SMURD, timpul mediul de răspuns este de 12 minute, rămânând
constant faţă de anul 2017. Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare a intervenit la 359.305
cazuri, în medie la 985 cazuri/zi, acordând prim-ajutor pentru 335.221 adulţi şi 32.152 copii.
Referitor la tipul acţiunilor SMURD, 96,7% din total îl reprezintă primul-ajutor medical calificat,
1,7% asistenţă persoane, 1% descarcerări și 0,6% alte intervenții.
Faţă de anul 2017, au crescut cu 3,6% numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele
SMURD, iar numărul persoanelor asistate a crescut cu 4%.
În vederea eficientizării acţiunilor de intervenţie au fost planificate, organizate şi desfăşurate 3.410
exerciţii cu forțe în teren, de conducere și combinate.
În domeniul preventiv, au fost efectuate 40.031 controale, fiind identificate 147.704 deficienţe,
dintre care 22.163 au fost înlăturate pe timpul derulării acţiunilor. Pentru încălcarea normelor au fost
aplicate 103.968 sancțiuni în cuantum de 41.401.549 lei, cu peste 86% mai mult față de anul 2017.
În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare, la nivel național, au fost înregistrate 34.160
cereri pentru avizele și autorizații de securitate la incendiu, fiind emise 6.857 avize și 3.155 autorizații.
2.5 Suportul aerian al misiunilor
Asigurarea mobilităţii şi rapidităţii în intervenţie
a structurilor operative ale MAI

Au fost întreprinse măsuri pentru crearea cadrului de reglementare și procedural în domeniul
situațiilor/stărilor excepționale, cât și pentru creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor
de ordine și siguranță publică, prin utilizarea resursei de aviație, în vederea asigurării unei reacții rapide și
eficiente în cazul producerii unor situații de criză.
În ceea ce priveşte dotarea cu aeronave, la debutul aplicării Strategiei Dezvoltării Aviaţiei MAI
2010 – 2020, IGAv dispunea doar de 12 elicoptere9. În prezent, numărul acestora a crescut, iar gradul de
asigurare cu aeronave este de 20 elicoptere şi 2 avioane, din necesarul de 39 aeronave10 şi 2 UAV.

9

10 pentru misiunile MAI şi 2 pentru SMURD.
30 pentru nevoile MAI și 9 elicoptere pentru asigurarea/deservirea Punctelor de Operare Aeromedicală/SMURD.

10
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3 SUPORT DECIZIONAL
3.1 Audit public intern
Asigurarea eficienţei sistemului de conducere, prin gestiunea riscului
şi îmbunătăţirea proceselor de administrare
Au fost planificate 125 misiuni de audit public intern și realizate 129 misiuni, după cum urmează:
 112 misiuni de asigurare, dintre care 79 misiuni de audit de regularitate, 22 misiuni de audit de
sistem și 11 misiuni de audit al performanței;
 7 misiuni de consiliere formalizată;
 3 misiuni de evaluare la nivelul structurilor teritoriale ale DAPI;
 3 misiuni deevaluare a modului de implementare al recomandărilor în misiunile anterioare;
Auditorii au formulat în conținutul rapoartelor de audit public intern 3.094 de recomandări.
3.2 Inspecții și controale
Evaluarea corectă a funcționalității structurilor,
în scopul creșterii eficienței și eficacității
Activitatea din domeniu s-a concentrat, în principal, pe realizarea de controale, verificarea
aspectelor semnalate de către cetățeni, precum și de către cadre ale MAI prin memorii și petiții adresate
conducerii ministerului, efectuarea activităților de cercetare prealabilă și cercetare penală specială, din
dispoziția procurorului, în dosarele penale, efectuarea de cercetări administrative în legătură cu pagubele
aduse patrimoniului instituţiei, precum și pe verificarea modului în care prefecții exercită controlul de
legalitate asupra actelor emise sau adoptate de autoritățile publice locale și de îndeplinire a mandatului de
reprezentare dat de Guvern.
În acest context, s-au efectuat 13 controale tematice, 6 cercetări prealabile, 1 inspecție, 8 controale
inopinate, 15 cercetări prealabile, 64 cercetări administrative și 73 verificări/lucrări complexe.
Astfel, în domeniul de competență au fost soluționate 41 dosare penale privind infracțiuni săvârșite
de lucrători ai MAI.
4

PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Consolidarea mediului de integritate şi asigurarea suportului
probator pe parcursul instrumentării dosarelor penale
În scop preventiv, la nivelul structurilor ministerului s-au organizat 4.424 (+14%) sesiuni de
informare şi instruire anticorupție la care au participat 68.109 (+18%) angajaţi ai MAI11.
Drept urmare, au fost consemnate 193 de situaţii (+22%) în care funcţionarii ministerului au sesizat
DGA atunci când li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii ori au denunţat cazuri
în care colegii lor au fost implicaţi în comiterea unor fapte de corupţie. Totodată, au fost efectuate 132

11

reprezentând peste 53% din totalul personalului MAI, dintre care 10.626 cu funcții de conducere și 57.483 cu funcții de execuție.
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teste de integritate profesională (+76%) dintre care 121 cu rezultat pozitiv, în sensul că lucrătorii MAI
testaţi au dat dovadă de integritate și 11 cu rezultat negativ.
Numărul incidentelor de integritate a înregistrat o scădere cu19%, iar numărul angajaților MAI care
fac obiectul acestora s-a redus cu 9%.
În perioada analizată s-au efectuat cercetări și au fost înaintate la parchete 2.381 de dosare penale,
dintre care 1.059 inițiate din sesizare proprie, iar 1.322 au fost primite de la diferite structuri de parchet.
Activitățile procedurale realizate de lucrătorii DGA s-au desfășurat în baza a 4.008 ordonanțe de
delegare ale unităților de parchet, dintre care 411 de către DNA, 236 de la DIICOT şi 3.361 de la structuri
ale PÎCCJ.
Ca urmare a activităților procedurale derulate de polițiștii DGA, procurorii de caz au emis
rechizitorii în 287 dosare și au încheiat 109 acorduri de recunoaștere a vinovăției (+24%).
Cu ocazia activităţilor procedurale derulate au fost efectuate cercetări cu privire la 1.495 de
suspecţi, dintre care 174 lucrători ai MAI – 24 cu funcţii de conducere şi 150 funcţii de execuţie. Au fost
inculpate 884 persoane, dintre care 115 lucrători ai MAI – 15 cu funcţii de conducere şi 100 de execuţie.
5 COORDONAREA INSTITUȚIILOR PREFECTULUI

Îndrumarea metodologică și coordonarea activității prefectului,
subprefectului și a personalului din cadrul instituțiilor prefectului
Activitatea derulată a fost orientată preponderent pe îndrumarea și coordonarea activității
Instituțiilor Prefectului și identificarea celor mai eficiente modalități pentru sprijinirea activității acestora
pentru asigurarea îndeplinirii cu succes a rolului prefecților și subprefecților în calitate de reprezentanți ai
Guvernului în teritoriu.
Pentru buna desfășurare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7
octombrie 2018 au fost derulate activități12 la nivelul Instituțiilor Prefectului.
6

SERVICII PUBLICE COMUNITARE

Creşterea calităţii serviciului public prestat către cetăţeni,
reducerea birocrației și simplificarea procedurilor administrative
Principalul obiectiv strategic al MAI pe acest segment de activitate a constat în reducerea timpului
de aşteptare la ghişee prin identificarea unor soluţii eficiente destinate reducerii birocraţiei şi scurtarea
timpilor de aşteptare, sens în care exemplificăm: operaţionalizarea unor noi sedii 13 , adaptarea
programului de lucru (prin introducerea serviciului în schimburi şi suprapunerea acestora în intervalele
critice), utilizarea serviciului de curierat al Poştei Române pentru transmiterea unor documente (ex.
permise de conducere), suplimentarea numărului de poliţişti examinatori, reducerea termenului de

12

elaborarea, împreună cu AEP, a proiectelor de HG pentru stabilirea datei şi pentru aprobarea programului calendaristic; întocmirea Notei-raport privind
achiziția materialelor necesare desfăşurării referendumului; demersuri privind constituirea și convocarea ședințelor Comisiei tehnice centrale pentru
coordonarea activităţilor de organizare a Referendumului, precum și asigurarea secretariatului acesteia; asigurarea personalului tehnic auxiliar al Biroului
Electoral Central etc.
13
Serviciul de Paşapoarte Bucureşti-Ilfov din centrul comercial ParkLake.
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eliberare a paşapoartelor simple electronice de la 30 la 15 zile lucrătoare, extinderea14 termenului de
valabilitate al paşapoartelor.
6.1 Evidența persoanelor
 au fost eliberate 2.118.569 cărți de identitate și 113.228 cărți de identitate provizorii;
 au fost înregistrate în RNEP15 356.583 persoane, dintre care 206.151 la naştere şi 150.432 ca
urmare a dobândirii cetăţeniei române, a schimbării domiciliului din străinătate în România, a transcrierii
certificatelor de naştere în registrele de stare civilă române, ori ca urmare a altor situaţii;
6.2 Înmatriculări auto și permise de conducere
La sfârşitul anului 2018, numărul total de vehicule înmatriculate era de 8.222.643 unităţi,
înregistrându-se o creştere a parcului auto naţional cu 568.512 unităţi faţă de începutul anului (+7,4%), iar
numărul deținătorilor de permis de conducere era de 7.732.597 faţă de 7.554.785 în anul 2017.
 au fost emise 1.540.421 certificate de înmatriculare (+8,5%), 714.895 autorizaţii de circulaţie
provizorii (-12,1%) și s-au efectuat 175.666 radieri (+47,6%);
 au fost eliberate 1.045.219 permise de conducere (-0,94%).
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor, s-a realizat prin:
 operaționalizarea serviciul de programare on-line;
 reducerea timpului de așteptare între probele de examen prin atestarea a 135 de noi
examinatori, ajungând la un total de 495 examinatori la nivel național.
 organizarea în mod unitar a ghișeelor de preluare a cererilor depuse on-line;
 îmbunătățirea cadrului normativ și metodologic, precum și eficientizarea schimbului de date
aferente sistemelor EUCARIS și PRUM și, de asemenea, între autoritățile române implicate în proces.
6.3 Eliberarea și evidența paşapoartelor
 au fost emise 1.738.183 pașapoarte dintre care 1.345.400 pașapoarte simple electronice și
392.783 pașapoarte simple temporare; 27.845 cereri au fost preluate la punctele mobile;
 au fost personalizate 1.368.212 paşapoarte simple, 1.442 paşapoarte electronice diplomatice,
4.162 paşapoarte electronice de serviciu, 38.670 permise de şedere pentru cetăţenii străini, 409.221
carduri de sănătate și 6.386 permise de mic trafic de frontieră;
Pentru diminuarea birocrației și îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice:
 a fost extins la 10 ani termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru
persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani;
 a fost optimizată activitatea de primire a cererilor prin operaționalizarea unui nou punct de
lucru comun SPCEEPS al București și al județului Ilfov situat în Centrul Comercial Park Lake România.
Astfel, începând cu data de 16.07.2018, în locația menționată sunt funcționale 14 ghișee de preluare
cereri de eliberare pașapoarte simple temporare și simple electronice și 4 ghișee de eliberare;
 s-a finalizat operaționalizarea platformei pentru programarea online a cetățenilor în vederea
depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor, disponibilă la adresa www.epasapoarte.ro;

14

de la 5 la 10 ani, în cazul persoanelor cu vârsta peste 25 de ani şi de la 3 la 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 şi 25 de ani.
Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

15
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 a fost implementată facilitatea ca solicitanții de pașapoarte electronice să poată verifica
statusul cererii depuse, în timp real, astfel încât să poată intra în posesia documentului de călătorie în cel
mai scurt timp de la recepția acestuia la SPCEEPS;
7 COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
7.1

Cooperare internaţională

Îndeplinirea obligaţiilor de stat membru şi asigurarea reprezentării
intereselor în faţa instituţiilor şi organismelor europene şi internaţionale

7.1.1 Afaceri europene
În contextul unor evenimente în derulare sau prefigurate a se desfășura, anul 2018 s-a caracterizat
prin intensificarea agendei externe.
În acest context, asigurarea securităţii interne a Uniunii Europene, gestionarea crizei migraţiei şi
întărirea capacităţii de răspuns la ameninţările privind siguranţa cetăţenilor din spaţiul comunitar, au
constituit repere fundamentale ale activităţii în domeniu.
Activități desfășurate în perspectiva exercitării Președinției Consiliului JAI – secțiunea afaceri
interne:
 au fost elaborate și transmise la MAE documente de nivel strategic, respectiv: secțiunea afaceri
interne din proiectul Programului național PRES RO 16 ; prioritățile MAI pe perioada PRES RO fiind
prezentate cu ocazia Consiliului JAI din 6 decembrie 2018; tema Europa siguranței propusă de MAI, parte a
documentului intitulat Prima contribuție a României la Programul de lucru al Consiliului UE pentru 18 luni
Trio de Preşedinţii România – Finlanda – Croaţia; contribuții pe documentele privind narativul PRES RO
2019, livrabilele și beneficiile pentru cetățean;
 au fost elaborate agendele preliminare ale reuniunilor Consiliului JAI și au fost actualizate,
săptămânal, fișele aferente dosarelor aflate în negociere;
 au avut loc mai multe întâlniri atât la nivel tehnic, cât și la nivel de ministru cu reprezentanții
Croației și Finlandei, în vederea abordării priorităților și dosarelor trio, precum și a aspectelor de organizare
a PRES RO;
 au avut loc întâlniri de lucru cu președinții și vicepreședinții grupurilor de lucru aflate în
coordonare, precum și cu reprezentanți ai Secretariatului General al Consiliului, Parlamentului European și
Comisiei Europene, pentru discutarea unor aspecte organizatorice, de pregătire, dosare etc.
7.1.2 Relaţii internaționale
În primul semestru al anului 2018, România a asigurat Președinția Forumului Salzburg17, activitatea
concentrându-se pe domenii prioritare: migrație și politica de azil; frontiera – Schengen; securitatea
internă. Momentul de vârf al Președinției române a Forumului a fost Conferința Ministerială a Forumului
Salzburg, având ca teme: implementarea conceptului de management integrat al frontierei, consolidarea
securităţii frontierei externe şi a cooperării în regiune, precum și migraţia ilegală în Balcanii de Vest.

16

Programul de lucru al PRES RO a fost aprobat în ședința de Guvern din 9 noiembrie 2018.
Forumul Salzburg reprezintă o formă de cooperare pe probleme de securitate între Ministerele de Interne regionale ale statelor membre (Austria, Bulgaria,
Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Croaţia).
17
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7.1.3 Reprezentare externă și misiuni internaționale
Reprezentarea externă a MAI, prin ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, a fost asigurată
de 29 cadre (28 de poliţişti şi 1 militar), precum și de 1 ofiţer detașat la Interpol. În cadrul instituţiilor şi
organismelor UE a cunoscut o dinamică accentuată în anul 2018, în prezent fiind detaşate 37 de cadre MAI.
MAI a fost reprezentat în misiuni și operații în afara teritoriului statului român cu un efectiv de 133
de cadre, după cum urmează: 59 cadre în misiunile de menținere a păcii ONU (polițiști și jandarmi); 24
cadre în misiunile de menținere a păcii UE (polițiști și jandarmi); 16 reprezentanți în cadrul misiunii OSCE
(30 polițiști); 7 cadre în structuri centrale ale organizațiilor internaționale – ONU, FJE; 27 cadre în misiunea
NATO RSM Afganistan (jandarmi).
8 ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Dezvoltarea capacității administrative și operaționale, îmbunătățirea
proceselor decizionale prin creșterea capacității de absorbție a
fondurilor externe nerambursabile
Anul 2018 s-a remarcat ca un an al investițiilor din fonduri externe nerambursabile. Acestea au
asigurat aproximativ 80% din sursele de finanțare pentru investițiile realizate în ultimii 5 ani.
În cadrul financiar 2007-2013, s-au atras fonduri externe nerambursabile în valoare de 0,6 miliarde
euro, iar pe cadrul financiar 2014-2020, se intenționează atragerea a aproximativ 1,2 miliarde de euro.
Investițiile au vizat reabilitarea de sedii, achiziționarea de echipamente pentru activități operative și
administrative, nave și ambarcațiuni, platforme IT, autovehicule și alte mijloace de mobilitate, inclusiv
pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate, precum și servicii de asistență socială, consiliere juridică,
asistență medicală pentru solicitanții de azil, campanii de prevenire a traficului de persoane.
La nivelul MAI se află în implementare 225 proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile, în valoare de 283.532.318 euro. Totodată, s-au depus 99 cereri de finanțare, aflate încă
în etapă de evaluare, în valoare totală de 216.381.790 euro.
În anul 2018 a reprezentat o perioadă foarte importantă de accesare a surselor de finanţare
disponibile, structurile MAI asigurând depunerea unui număr însemnat de proiecte, unele dintre acestea
de importanţă strategică pentru MAI, care asigură, în mare parte, necesarul cheltuielilor de investiţii,
existent la nivelul ministerului.
9 COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE A ECONOMIEI NAȚIONALE ŞI TERITORIULUI
PENTRU APĂRARE. GESTIONAREA PROBLEMATICII INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Administrarea rezervelor de stat, acordarea de ajutoare umanitare
de urgenţă și controlul armamentelor
În baza Planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare
prin exerciții și antrenamente de mobilizare în perioada 01.01-31.12.2018, la nivelul MAI, s-a asigurat
organizarea, participarea și coordonarea a 6 exerciții de mobilizare, astfel: 3 exerciţii de mobilizare pentru
verificarea stadiului pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare: „MOBEX MS-18”,
„MOBEX GL-18”, „MOBEX TM-18”, 2 exerciţii de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii
populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare: „MOBEX NT-18” și „MOBEX HD-18” și 1 exercițiu
pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare „MOBEX BN-CJ-18”.
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10. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
Asigurarea accesului la informații de interes public şi relația cu
mass-media, în scopul prezentării activităților desfășurate

Anul 2018 a fost marcat de sărbătorirea, la nivel național, a Centenarului Marii Uniri, context în
care s-au desfășurat activități specifice pentru promovarea acestui eveniment, numeroase activități de
informare și relații publice, tradiții sau cultură (ex. Campania „O viață cât un Centenar” s-a înscris în cadrul
activităților menite să marcheze împlinirea a 100 de ani de la realizarea Marii Uniri a României).
Activitatea de relații publice a fost reflectată în cele aproximativ de 126.000 referiri la activitatea
MAI, în creștere cu 14% față de anul anterior.
În ceea ce privește vizibilitatea instituțională au fost susţinute 46 conferinţe, briefinguri de presă și
videoconferințe, evenimente la care au participat 593 jurnaliști.
Au fost elaborate și transmise mass-media 291 comunicate referitoare la activitatea MAI și a
angajaților acestuia, precum și pentru promovarea unor proiecte de acte normative importante.
Pe reţeaua de socializare Facebook au fost realizate peste 400 de postări, pagina înregistrând o
creștere substanțială de 147.628 de aprecieri, valoarea fiind aproape dublă față de anul anterior.
Clipul realizat în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României și a Centenarului Marii Uniri a
reprezentat cea mai de impact postare, care a avut 3,1 milioane vizualizări și a avut peste 24.000 share-uri.
Pe reţeaua de socializare Twitter au fost postate 181 materiale. În marja deținerii de către România
a Președinției Consiliului Uniunii Europene, activitatea pe această rețea de socializare a fost intensificată,
realizându-se inclusiv postări în limba engleză, pentru informarea oportună a jurnaliștilor străini sau a
cetățenilor Uniunii Europene.
În intervalul de referință, MAI a realizat, prin structura specializată, 52 ediţii a emisiunii „SedLex” și
52 ediţii ale emisiunii „MAI aproape de tine”.
De asemenea, s-a realizat un spot video pentru susținerea campaniei de informare a MAI: „TU
VOTEZI! MAI TE INFORMEAZĂ!” desfășurată cu ocazia Referendumului.
11. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
Asigurarea suportului decizional în domeniul resurselor instituționale,
prin continuarea procesului de modernizare și
eficientizare a structurilor MAI
11.1 Modernizare și eficientizare structurală
Au fost elaborate 102 proiecte de OMAI, care au vizat organizarea/reorganizarea unor structuri,
suplimentarea numărului de posturi în vederea constituirii de noi structuri sau dezvoltării celor existente,
echivalări de funcţii pentru recalcularea pensiilor militare de stat, precum şi pentru modificarea
parametrilor unor funcţii, în vederea asigurării condiţiilor de încadrare/promovare a personalului.
Ca urmare a procesului de analiză şi evaluare structurală s-au efectuat modificări organizatorice la nivelul
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a 12 unităţi ale Aparatului central și la 12 structuri subordonate18, precum şi reorganizarea Spitalului de
Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București.
Totodată, au fost suplimentate 664 posturi, la nivelul MAI, dintre care 2 la nivelul Aparatului
central, 136 la nivelul structurilor subordonate nemijlocit Aparatului central şi 526 la structurile
subordonate MAI (inspectorate generale/similare).
11.2 Resurse umane
Corelarea eficientă a resursei umane cu atribuțiile și
misiunile specifice instituției
Anul 2018 a constituit un an al redresării dinamicii de personal. Pentru prima dată din anul 2012, la
nivelul ansamblului instituției, balanța dintre intrările și ieșirile de personal din sistem a fost pozitivă la
finele anului 2018, cu un câștig de 4.833 de posturi încadrate.
Situația încadrărilor și pierderilor în / din MAI, în perioada 2012-2018
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În anul 2018, ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 90/201719, prin memorandumuri, Guvernul
României a aprobat deblocarea a 3.491 posturi vacante. Astfel, au fost demarate proceduri în vederea
ocupării posturilor vacante prin trecerea agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor în corpul
ofițerilor de poliție/ofițerilor, reîncadrare ca polițist, rechemare în activitate a cadrelor militare sau
încadrare directă, la finele anului instituția înregistrând, astfel, un plus de 1.516 noi încadrări.
Situaţia comparativă referitoare la stadiul încadrării posturilor MAI pentru anii 2016, 2017 şi 2018:
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Vârsta medie a personalului este de 41,91 ani (poliţişti: 42,40 ani; militari: 40,77 ani; funcţionari
publici: 47,66 ani; personal contractual: 49,96 ani).

18

Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcţia
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Administraţia Naţională a Resurselor de Stat şi Probleme Speciale, Inspectoratul General pentru
Imigrări, Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Psihosociologie al MAI, Institutul de Studii pentru Ordine Publică și Arhivele Naționale.
19
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, până la data de 31 decembrie 2018, a fost
suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante la nivelul instituției.
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11.3 Resurse financiare
Asigurarea și gestionarea judicioasă a fondurilor
necesare desfăşurării activităţii
Limitele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea priorităţilor stabilite la nivelul
conducerii ministerului, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru
instituţiile aflate în subordinea/coordonarea MAI.
MAI a beneficiat de resurse bugetare în sumă totală de 15.223,8 milioane lei.
Pentru activitatea de ordine publică, MAI a beneficiat de un buget în sumă totală de 15.004,9
milioane lei.
În ceea ce priveşte instituţiile prefectului20, acestea au primit de fonduri în sumă totală de 218,9
milioane lei, din care s-au deschis credite în sumă de 217,7 milioane lei.
Pe lângă fondurile alocate de la bugetul de stat, MAI a mai beneficiat de venituri proprii în sumă
totală de 332,7 milioane lei, lăsate la dispoziţia sa conform prevederilor legale în vigoare.
Totodată, s-a desfăşurat Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie
2018, pentru a cărui organizare şi desfăşurare au fost asigurate fonduri suplimentare în valoare de 134,5
milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.
Au fost derulate proiecte aprobate în Programul privind Centenarul României, fondurile utilizate,
în acest sens, fiind în sumă totală de 2,5 milioane lei.
11.4 Resurse logistice
Realizarea unui sistem de înzestrare modern adaptat
conceptual, structural și operativ, misiunilor specifice
Asigurarea mobilității
În anul 2018, cele 3.054 mijloace de transport recepţionate au fost repartizate următoarelor
structuri MAI: IGPR - 1.642, IGJR - 639, IGSU - 344, IGPF - 225, DGPI - 57, DALI21- 5, Instituțiile Prefectului 42, alte structuri22- 100.
La această cantitate se adaugă 232 autovehicule preluate prin transfer fără plată de la alte
instituţii publice.
În aceste condiţii, gradul de asigurare a crescut faţă de 2017 cu aproximativ 6,5% (de la 52,4% la
58,9%).
Analiza punctuală a parcului autoexistent la structurile ministerului evidențiază următoarele aspecte:
 71% din parcul Jandarmeriei Române are o vechime în exploatare de peste 10 ani;
 24,3% din parcul ANRSPS înregistrează rulaje de peste 250 mii km, urmat în succesiunea datelor
de Instituţiile Prefectului -23,9%, IGPR -12,7% și IGAv -12,2%.
 gradul de înzestrare navală este de 40%;
 în ceea ce privește situația mijloacelor de mobilitate aeriană, în dotarea MAI se află 14
elicoptere ușoare23, 6 elicoptere medii/ grele, 2 avioane (pentru misiuni SMURD) și 8 sisteme UAV.
20

a căror activitate, conform prevederilor art.1 alin.(2) din OUG nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Afacerilor Interne.
21
Direcția Asigurare Logistică Integrată din cadrul Direcției Generale Logistice.
22
IGI, DGA, DEPABD, DRPCIV, APAIC, ANRSPS şi CMDTA Oradea.
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Evoluția gradului de înzestrare cu mijloace de mobilitate terestră a structurilor MAI, în perioada 2017-2018

Reglementări şi contencios
Asigurarea legalităţii actelor administrative emise, apărarea intereselor
ministerului, reprezentarea acestuia în faţa instanţelor de judecată
şi a altor organe de jurisdicţie
Principalele activități desfășurate au constat în:
 elaborarea a 330 proiecte de acte normative de nivel superior – 56 proiecte de legi, 27 de OUG și
247 de HG;
 analizarea și avizarea a 138 proiecte de acte normative de nivel superior elaborate de alte
autorităţi publice centrale, care au vizat atribuţiile şi competenţele MAI;
 analizarea a 2.168 materiale înscrise pe ordinea de zi a celor 53 de şedinţe de Guvern care au
vizat competența Ministerului Afacerilor Interne;
 fundamentarea pentru susținerea în procedură parlamentară a 54 proiecte de lege și analiza a
284 propuneri legislative iniţiate de parlamentari, care vizează competenţele MAI;
 pregătirea documentelor necesare pentru participarea la 485 şedinţe ale comisiilor de
specialitate ale celor două Camere, a 811 proiecte de lege şi propuneri legislative care vizează
competenţele MAI, precum şi a 84 de proiecte de comunicări ale Parlamentului European;
 apărarea intereselor ministerului în faţa instanțelor de judecată, în 3.899 dosare aflate în lucru,
din care: 790 soluţionate definitiv de către instanţă, din care 712 cu soluţii favorabile MAI, ceea ce
reprezintă un procent de 90,13%;
 avizarea a 612 contracte de achiziţii publice şi alte contracte, pentru asigurarea legalității în
procedurile de achiziţie publică iniţiate de către minister.

23

dintre care 4 pentru misiuni MAI și 10 elicoptere EC 135 pentru misiuni SMURD.
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12. OBIECTIVE 2019

Asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, precum și
consolidarea capacității instituționale, prin îndeplinirea obiectivelor strategice
derivate din Programul de Guvernare
și documentele programatice

 Creşterea gradului de siguranţă și protecție a cetăţeanului;
 Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază
bugetul consolidat al statului (evaziune fiscală, contrabandă, corupţie, spălare a banilor, contrafacere de
mărfuri, criminalitate specifică achiziţiilor publice);

 Combaterea

criminalității organizate transfrontaliere, a terorismului și fenomenului
radicalizării, migrației ilegale, a traficului de persoane și a altor riscuri cu impact asupra siguranței
naționale;

 Consolidarea sistemului național integrat pentru situații de urgență și gestionarea eficientă a
evenimentelor publice majore;

 Consolidarea

rolului României ca stat membru al UE, precum și la nivel internațional
(participarea activă în procesul decizional la nivel comunitar, intensificarea cooperării cu partenerii
internaționali, gestionarea eficientă a evenimentelor subsumate președinției Consiliului UE, Campionatului
european de Fotbal ”Euro 2020” etc.);

 Asigurarea securității evenimentelor cu ocazia desfășurării alegerilor europarlamentare,
prezidențiale, Summit-ului UE și vizitei Papei Francisc în România;
 Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare, în vederea creșterii
capacităţilor de răspuns la problemele gestionate la nivel instituțional.
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