
 
LISTA 

documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Aparatului central al 
Ministerului Afacerilor Interne 

• Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea M.A.I., precum şi a 
structurilor Aparatului central al acestuia; 

• Structura organizatorică, atribuţiile direcţiilor şi direcţiilor generale din Aparatul 
central al M.A.I., programul de funcţionare şi programul de audienţe; 

• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea M.A.I. şi structurilor Aparatului 
central, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice; 

• Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 
telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

• Programul de audienţe al conducerii M.A.I.; 
• Strategia naţională în domeniul ordinii şi siguranţei publice; 
• Strategia națională privind protecția infrastructurilor critice; 
• Strategia națională privind imigrația; 
• Strategia națională antidrog; 
• Strategia Arhivelor Naționale; 
• Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de M.A.I.; 
• Sinteza bugetului MAI, pe surse de finanţare; 
• Situaţia plăţilor efectuate; 
• Situaţia cheltuielilor salariale; 
• Situaţia financiară anuală centralizată; 
• Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de 

învăţământ ale M.A.I.; 
• Documente de politici publice circumscrise domeniului resurselor umane; 
• Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din M.A.I.; 
• Politica de securitate şi sănătate ocupaţională a M.A.I.; 
• Documentaţia aferentă desfăşurării concursurilor/examenelor pentru ocuparea 

posturilor vacante şi a funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din cadrul 
aparatului central al M.A.I., respectiv a celor de promovare, pentru care prevederile 
legale prevăd caracter public (anunţul privind organizarea concursurilor/examenelor, 
bibliografia şi tematica); 

• Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul 
Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice pentru examenul pentru obţinerea gradului 
profesional de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului militar de general de 
brigadă/general de flotilă aeriană în cadrul M.A.I. 

• Concepţia de formare profesională a personalului M.A.I.; 
• Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul M.A.I., 

conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele 
clasificate, potrivit legii; 

• Avize solicitate pentru autorizare în domeniul teritoriului și urbanismului; 



• Cerere pentru emiterea avizului de principiu în vederea autorizării executării lucrărilor 
de construcții în zonele în care s-a instituit un anumit regim de protecție; 

• Proiecte de acte normative iniţiate de M.A.I. şi supuse dezbaterii publice; 
• Lista privind tratatele internaţionale încheiate cu parteneri externi, potrivit specificului 

de activitate al M.A.I., în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind 
tratatele; 

• Documente privind relaţiile bilaterale, organizaţiile internaţionale şi cooperarea 
regională; 

• Materiale de informare privind consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie; 
• Materiale de sinteză din domeniul afacerilor europene; 
• Broşuri/materiale cu tematică specifică, pe linia afacerilor europene; 
• Materiale referitoare la procesul de aderare a României la spaţiul Schengen (broşuri de 

informare pentru fiecare domeniu de evaluare, informări asupra stadiului de aderare şi 
legislaţiei în domeniu, sinteze); 

• Materiale (prezentări, informări despre evenimentele desfășurate și legislația din 
domeniu) despre fondurile europene gestionate la nivelul Direcției Schengen (Granturi 
Norvegiene, Programul General Solid - Cadrul Financiar 2014 - 2020); 

• Informări privind drepturile asistaţilor la servicii medicale şi medicamente, prevăzute 
de legislaţia specifică; 

• Oportunităţi de pregătire profesională şi în sfera cercetării ştiinţifice în domeniu, pe 
componenta de securitate şi protecţia infrastructurilor critice; 

• Acordul încheiat între federațiile sindicale reprezentative la nivelul MAI pentru 
desemnarea reprezentanților în comisia paritară pentru funcționarii publici cu statut 
special-polițiști; 

• Actul administativ privind numirea membrilor, secretarului și supleanților acestora în 
comisia paritară organizată la nivelul MAI pentru funcționarii publici cu statut special-
polițiști; 

• Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut 
special-polițiști; 

• Informări privind activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor 
adresate conducerii unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi 
structurilor din subordinea/coordonarea ministerului, precum şi de primire în audienţă 
a cetăţenilor/personalului ministerului; 

• Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, 
afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei; 

• Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă; 
• Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică; 
• Seturi de date statistice referitoare la domeniile gestionate de către M.A.I.; 
• Declaraţii de avere şi interese. 

 


