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Categorie de informatii Informatiile 

PROFIL ORGANIZAȚIONAL  

     De mai bine de un secol şi jumătate, Ministerul Afacerilor Interne este principalul garant al drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, apărător al ordinii publice şi al proprietăţii publice şi private. 

     Ca una dintre cele mai importante instituţii guvernamentale care contribuie la apărarea statului de drept, Ministerul 

Afacerilor Interne are atribuţii atât în domeniul luptei antiinfracţionale, al ordinii, siguranţei şi securităţii naţionale, cât şi în 

asigurarea de servicii publice pentru cetăţenii români, la standarde europene. 

    Astfel, Ministerul Afacerilor Interne elaborează obiectivele activităţii din domeniul afacerilor interne, potrivit Programului 

de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele strategice naţionale, precum şi din cele internaţionale la care România 

este parte, implementând măsurile necesare pentru atingerea lor. 

   În domeniul ordinii şi siguranţei publice, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii 

Europene în domeniul Justiţie şi Afaceri Interne, precum şi îndeplinirea activităţilor subordonate principiilor şi direcţiilor de 

acţiune ale politicii statului român, circumscrise priorităţilor şi obiectivelor strategice stabilite prin Programul de Guvernare. 

 

Adresă: Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti 

Telefoane:  

Centrala M.A.I.: 021/303.70.80 

Ghişeul Relaţii cu Publicul: 021/264.87.05 

Consiliere și Audienţe: 021/264.85.26; 021/264.88.17; 021/264.87.93 

Fax: Serviciul Relaţii cu Publicul: 021/264.86.77;  

E-mail: Serviciul Relații cu Publicul: petitii@mai.gov.ro 

POLITICI PUBLICE  

Informații privind rezultatele 

implementării Planului Strategic 

Instituțional (PSI).   

Acest document are o 

perspectivă de 3-4 ani – termen 

mediu – și trebuie să descrie 

mandatul, viziunea, obiectivul 

general, obiectivele specifice 

împreună cu programele 

bugetare pentru fiecare minister  

I. Informații privind rezultatele implementării Planului Strategic Instituțional 

 

Planul Strategic Instituțional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2018-2021 (PSI) urmărește o ierarhie 

logică a elementelor care ghidează activitatea ministerului. Astfel, la vârful piramidei, se regăsesc viziunea și misiunea, din 

care derivă obiectivele strategice care guvernează întreaga activitate a ministerului. La rândul lor, obiectivele sunt derivate în 

programe, care sunt declinate apoi în rezultate și măsuri, detaliate la nivel de indicatori de rezultat și indicatori de realizare 

imediată.  

Viziune La orizontul anului 2030, România va avea un sistem de ordine și siguranță publică performant, integrat și 

responsabil, construit în jurul nevoii de încredere, securitate și de protecție a cetățeanului și a comunității. 

Misiune Ministerul Afacerilor Interne are misiunea de a concepe și pune în practică politicile publice din domeniul afacerilor 

interne, de a coordona activitățile de menținere a unui climat de ordine, siguranță și încredere publică, de a preveni și 

gestiona situațiile de urgență, de a aplica politicile europene și de a îndeplini obligațiile din domeniul său de competență care 

revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al NATO. 

                                                           
1
 Anexa nr. 3 la HG nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 123/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 



Obiective strategice și programe 

Viziunea este urmărită prin intermediul următoarelor obiective strategice: 

- Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a patrimoniului; 

- Creșterea capacității MAI de gestionare a evenimentelor majore; 

- Creșterea eficienței și a capacității administrative a MAI. 

 

Misiunea este livrată prin implementarea următoarelor programe: 

- Ordine și siguranță publică; 

- Siguranța frontierei de stat, migrație, azil și integrare; 

- Protecție civilă și sprijin acordat comunității; 

- Servicii pentru cetățeni și persoane juridice; 

- Capacitate administrativă și sprijin operațional. 

 

Rezultate ale programelor pentru anul 2018 

Obiectivul strategic 1. ”Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a patrimoniului” este 

susținut de programul 1.1.”Ordine și siguranță publică” și de programul 1.2. ”Siguranța frontierei de stat, migrație, azil și 

integrare”.  

Programul 1.1 ”Ordine și siguranță publică” vizează ca până în 2021 să atingă următoarele rezultate:  

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor comise contra persoanei, a patrimoniului, precum și la regimul armelor, munițiilor, 

materialelor nucleare, al materiilor explozive și substanțelor periculoase; 

- Destructurarea grupărilor infracționale organizate; 

- Creșterea capacității de autoprotecție a populației împotriva victimizării și revictimizării prin trafic de persoane; 

- Reducerea cererii și ofertei de droguri; 

- Reducerea evaziunii fiscale și a altor forme ale criminalității economico-financiare; 

- Reducerea abaterilor și infracțiunilor care generează risc rutier, feroviar și naval; 

- Protecția patrimoniului cultural național și a ecosistemelor naturale naționale; 

- Extinderea cooperării cu partenerii externi în domeniile specifice IGPR; 

- Asigurarea resursei umane specializate - formarea inițială și continuă a personalului IGPR; 

- Menținerea unui procent ridicat al intervențiilor cu timp de răspuns sub 10 minute la apelurile SNUAU 112; 

- Reducerea incidentelor înregistrate la obiectivele, bunurile, valorile și transporturile din responsabilitatea Jandarmeriei 

Române; 

- Reducerea numărului de fapte antisociale comise în segmentul stradal; 

- Contribuție la menținerea amenințării teroriste la un nivel scăzut; 

- Extinderea cooperării cu partenerii externi în domeniile specifice IGJR; 

- Asigurarea resursei umane specializate - formare inițială și continuă a personalului  IGJR; 

- Asigurarea suportului decizional în activitatea de asigurare și restabilire a ordinii publice. 
 

 



Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2018, pentru atingerea fiecăruia dintre aceste rezultate au fost 

următoarele:  

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei;  

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului;  

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive, 

precum și al substanțelor periculoase;  

- Combaterea criminalității organizate pe linia traficului de persoane;  

- Combaterea criminalității organizate pe linia traficului de droguri; 

- Combaterea criminalității informatice;  

- Combaterea criminalității organizate pe linia finanțării terorismului și spălării banilor; 

- Prevenirea traficului de persoane;  

- Acordarea de sprijin victimelor traficului de persoane;  

- Prevenirea consumului de droguri;  

- Acordarea de asistență consumatorilor de droguri;  

- Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;  

- Prevenirea și combaterea contrabandei;  

- Prevenirea și combaterea criminalității în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;  

- Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere;  

- Prevenirea și combaterea abaterilor și infracțiunilor contra siguranței circulației pe căile ferate;  

- Prevenirea și combaterea  abaterilor și infracțiunilor la regimul transportului naval;  

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul protejării patrimoniului cultural național; 

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice; 

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura; 

- Participarea reprezentanților IGPR la misiuni și activități internaționale;  

- Desfășurarea formării profesionale inițială și continuă în cadrul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr”, Câmpina și a 

Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan”, Cluj –Napoca;  

- Desfășurarea formării continue a polițiștilor în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor  ”Nicolae 

Golescu” Slatina și a Centrului Chinologic “dr. Aurel Greblea” Sibiu;  

- Asigurarea unor intervenții operative la apelurile primite în centrele operaționale ale structurilor teritoriale ale MAI;  

- Asigurarea pazei, protecției, supravegherii și intervenției;  

- Desfășurarea de misiuni de menținere și asigurare a ordinii publice;  

- Prevenirea și combaterea terorismului;  

- Participarea reprezentanților IGJR la misiuni și activități internaționale; 

- Desfășurarea formării profesionale inițială și continuă în cadrul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi “Grigore 

Alexandru Ghica”, Drăgășani și a Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi, Fălticeni;  

- Desfășurarea formării continue a jandarmilor în cadrul Școlii de Aplicație pentru ofițeri ”Mihai Viteazul” București, 

Centrului de Pregătire și Perfecționare Gheorghieni, Centrului de Pregătire și Perfecționare Montan Sinaia și Centrului de 

Pregătire și Perfecționare Ochiuri;  

- Desfășurarea de activități informativ-operative pentru identificarea, prevenirea și contracararea amenințărilor, 

vulnerabilităților și a factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice.  

 



Programul 1.2. ”Siguranța frontierei de stat, migrație, azil și integrare” vizează ca până în 2021 să atingă următoarele 

rezultate:  

- Gestionarea procesului de trecere a  frontierei de stat; 

- Menținerea cooperării cu partenerii externi în domeniile specifice IGPF; 

- Asigurarea resursei umane specializate - formare inițială și continuă a personalului IGPF; 

- Reducerea numărului de resortisanți ai statelor terțe care locuiesc/muncesc fără forme legale pe teritoriul României; 

- Implementarea politicilor în domeniul protecției internaționale și integrării străinilor; 

- Admisia și șederea legală pe teritoriul României a resortisanților țărilor terțe. 

 

Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2018, pentru atingerea fiecăruia dintre aceste rezultate au fost 

următoarele:  

- Supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat;  

- Combaterea trecerii frauduloase a frontierei;  

- Combaterea traficului de migranți;  

- Participarea reprezentanților IGPF la misiuni și activități internaționale (exclusiv cele sub egida FRONTEX);  

- Participarea reprezentanților IGPF la operațiuni comune sub egida FRONTEX;  

- Participarea reprezentanților IGAv la acțiuni internaționale sub egida FRONTEX;  

- Formarea profesională inițială și continuă a agenților de poliție de frontieră la Școala de pregătire a agenților poliției de 

frontieră ”Avram Iancu” Oradea;  

- Desfășurarea formării continue a polițiștilor de frontieră în cadrul Centrelor de Pregătire ale Poliției de Frontieră din Iași, 

Drobeta Turnu Severin și Agigea;  

- Prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a resortisanților statelor terțe;  

- Acordarea de asistență pentru solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de protecție internațională;  

- Avizarea cererilor de viză și acordarea/prelungirea dreptului de ședere al resortisanților statelor terțe în România.  

 

Obiectivul strategic  2 ”Creșterea capacității MAI de gestionare a evenimentelor majore” este susținut de programul 2.1. 

”Protecție civilă și sprijin acordat comunității”.  

Programul 2.1.”Protecție civilă și sprijin acordat comunității” vizează ca până în 2021 să atingă următoarele rezultate:  

- Asigurarea protecției populației și diminuarea efectelor asociate situațiilor de urgență și dezastrelor; 

- Asigurarea resursei umane specializate - formare inițială și continuă a personalului propriu și a personalului cu atribuții în 

situații de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate. 

Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2018, pentru atingerea fiecăruia dintre aceste rezultate sunt 

următoarele:  

- Prevenirea riscurilor asociate situațiilor de urgență și dezastrelor și îmbunătățirea eficacității intervenției; 

- Acordarea de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență; 

- Pregătirea populației, economiei și a teritoriului pentru apărare și asigurarea rezervelor de stat; 

- Desfășurarea formării profesionale inițială și continuă în cadrul Școlii de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel 

Zăgănescu” Boldești; 



- Desfășurarea formării continue a pompierilor în cadrul Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii pentru 

Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani și a centrelor de pregătire/antrenament; 

- Pregătirea reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul 

situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate. 

 

Obiectivul strategic 3 ”Creșterea eficienței și a capacității administrative a MAI” este susținut de programul 3.1. ”Servicii 

pentru cetățeni și persoane juridice” și de programul 3.2.”Capacitate administrativă și sprijin operațional”. 

Programul 3.1. ”Servicii pentru cetățeni și persoane juridice” vizează ca până în 2021 să atingă următoarele rezultate: 

- Gestionarea procesului de eliberare a documentelor din competența DEPABD; 

- Gestionarea procesului de furnizare a serviciilor publice din competența DGP; 

- Gestionarea procesului de emitere a documentelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare din competența DRPCIV;  

- Gestionarea activității AN. 

 

Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2018, pentru atingerea fiecăruia dintre aceste rezultate sunt 

următoarele:  

- Eliberarea documentelor din competența DEPABD; 

- Eliberarea documentelor din competența DGP; 

- Emiterea permiselor de conducere și a documentelor de înmatriculare a vehiculelor; 

- Preluarea arhivelor de la terți; 

- Eliberarea documentelor din competența Arhivelor Naționale. 

 

Programul 3.2.”Capacitate administrativă și sprijin operațional” vizează ca până în 2021 să atingă următoarele rezultate: 

- Asigurarea respectării prevederilor legale în procesul de elaborare și promovare a documentelor de politici publice/acte 

normative; 

- Dezvoltarea capacității de control și audit la nivelul MAI; 

- Consolidarea capacității manageriale pentru gestionarea situațiilor speciale și de criză; 

- Asigurarea managementului resurselor financiare, logistice, TIC și umane; 

- Gestionarea acțiunilor/intervențiilor cu sprijin aerian; 

- Eficientizarea procesului de atragere a fondurilor nerambursabile; 

- Consolidarea mediului de integritate la nivelul MAI; 

- Eficientizarea comunicării publice a MAI cu privire la activitățile derulate de structurile MAI; 

- Creșterea calității actului educațional al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și Institutului de Studii pentru Ordine 

Publică; 

- Asigurarea coordonării unitare a activității instituțiilor prefectului; 

- Creșterea vizibilității MAI la nivel european și internațional; 

- Participarea activă a MAI la pregătirile pentru exercitarea în cele mai bune condiții de către România a Președinției 

Consiliului UE în semestrul I al anului 2019. 

 



Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2018, pentru atingerea fiecăruia dintre aceste rezultate au fost 

următoarele:  

- Respectarea prevederilor legale referitoare la promovarea proiectelor de documente de politici publice;  

- Respectarea prevederilor legale referitoare la promovarea proiectelor de acte normative;  

- Îmbunătățirea eficienței și eficacității actului de control la nivelul MAI;  

- Îmbunătățirea eficienței și eficacității auditului public intern la nivelul MAI;  

- Eficientizarea procesului de planificare, conducere și coordonare necesar răspunsului integrat în cazul apariției situațiilor 

speciale și de criză;  

- Gestionarea fondurilor alocate pentru a crea premisele desfășurării în condiții optime a activității structurilor ministerului;  

- Efectuarea plăţii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor Legii nr. 223/2015;  

- Gestionarea resurselor logistice necesare bunei funcționări a structurilor ministerului; 

- Perfecționarea sistemelor TIC și asigurarea mentenanței infrastructurii existente; 

- Gestionarea resurselor umane necesare bunei funcționări a structurilor ministerului;  

- Instruirea personalului MAI pentru dobândirea de expertiză în domenii specifice; 

- Asigurarea de sprijin aerian pentru restabilirea ordinii publice, supravegherea frontierei și intervenție în situații de urgență;  

- Accesarea de fonduri externe nerambursabile; 

- Prevenirea și combaterea corupției la nivelul MAI;  

- Informarea cu operativitate a mass-mediei și cetățenilor;  

- Formarea de specialiști cu pregătire universitară pentru structurile MAI;  

- Adaptarea programelor de formare în corelare cu evoluția fenomenelor din domeniul ordinii și siguranței publice;  

- Asigurarea suportului metodologic instituțiilor prefectului;  

- Asigurarea participării la Consiliile JAI, la misiuni de evaluare Schengen și la activități de cooperare internațională 

derulate în cadru bi și multilateral;  

- Dezvoltarea relațiilor de cooperare la nivel internațional în scopul realizării schimbului de date și informații cu privire la 

procesul de identificare și protecție a infrastructurilor critice naționale/europene;  

- Asigurarea participării personalului MAI la activități sportive internaționale,  

- Pregătirea personalului MAI implicat în organizarea și derularea PRES.  

 

II. Politicile publice și instituționale aflate în implementare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în anul 2018 

 

Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 779/2015 

Strategia națională de ordine și siguranță publică pentru perioada 2015-2020 vizează: 

 eficientizarea sistemului de ordine și siguranță publică printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile de securitate 

în serviciul cetățeanului;  

 asigurarea unui mediu caracterizat prin ordine, libertate și justiție.  

În scopul declarat, strategia propune soluții menite să eficientizeze măsurile pentru protejarea economiei naționale 

împotriva infiltrărilor de natură infracțională, a spațiului cibernetic, pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor, 

precum și pentru securizarea frontierelor, inclusiv a celor externe Uniunii Europene. 



Strategia națională de ordine și siguranță publică 2015-2020 urmărește atingerea următoarelor obiective generale: 

- Prevenirea şi combaterea criminalității organizate, transfrontaliere şi terorismului; 

- Prevenirea şi combaterea macrocriminalității, în special a criminalității economico-financiare şi corupției; 

- Creșterea gradului de siguranță şi protecție a cetățeanului; 

- Creşterea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice şi entităților statului în spațiul cibernetic; 

- Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migrației ilegale, azilului şi integrarea străinilor.  

Implementarea strategiei se realizează prin Planul de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobat prin Dispoziția 

secretarului de stat nr. 970/2016, actualizat cu modificări și completări, aprobate prin Dispoziția Secretarului de Stat pentru 

Ordine și Siguranță Publică nr. 1452/2018. 

 

Strategia Națională Antidrog pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013, cu 

modificările și completările ulterioare 

Strategia națională antidrog pentru perioada 2013-2020 urmărește să:  

 reducă nivelul consumului și dependenței de droguri, precum și consecințele generate de acestea la nivelul sănătății, 

ordinii și siguranței publice;  

 contribuie la reducerea disponibilității drogurilor pe piață;  

 promoveze cunoașterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendințelor și provocărilor din domeniul drogurilor, în 

vederea fundamentării răspunsului instituțiilor și structurilor societății civile;  

 asigure cadrul necesar dialogului și cooperării între instituțiile implicate și sectorul neguvernamental.  

Strategia abordează integrat reducerea cererii și ofertei de droguri, concomitent cu dezvoltarea coordonării, cooperării 

internaționale, cercetării, evaluării și informării în domeniu, vizând atingerea următoarelor obiective generale:  

- Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistență, în concordanţă cu 

evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de 

prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a 

consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;  

- Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor 

pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale 

de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în 

mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia; 

- Coordonarea în domeniul drogurilor, urmăreşte asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii 

drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a 

resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate;  

- În domeniul cooperării internaţionale, se urmăreşte reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele 

internaţionale şi prin cele bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener 

activ în efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a traficului de precursori;  

- Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin 

monitorizare, cercetare şi informare. 

Implementarea Strategiei naționale antidrog se realizează prin Planul de acțiune pentru perioada 2018-2020, aprobat 

prin H.G. nr. 853/2018, prin care sunt stabilite măsurile concrete de aducere la îndeplinire a obiectivelor și direcțiilor de 



acțiune din strategie.  

 

Strategia Națională privind Imigrația 2015-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015, cu modificările și 

completările ulterioare 

Strategia națională privind imigrația 2015-2018 vizează: 

 gestionarea eficientă a imigrației, sub  toate aspectele sale, respectiv prin abordarea lacunelor în materie de competențe 

specifice; 

 atragerea unor absolvenți de studii superioare specializate în vederea ocupării locurilor de muncă în domeniile în care se 

înregistrează un deficit; 

 o abordare mai robustă a imigrației ilegale și readmisie, inclusiv printr-o cooperare mai bună cu țările terțe și protejarea 

celor care au nevoie de ajutor. 

Strategia stabilește politicile directoare în domeniu, urmărind atingerea următoarelor obiective generale:  

- Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea românească, imigranţi şi statele lor de origine; 

- Întărirea controlului legalităţii şederii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României şi aplicarea corespunzătoare a 

măsurilor de îndepărtare şi a măsurilor restrictive; 

- Îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul eficientizării şi asigurării conformităţii cu standardele legale 

naţionale, europene şi internaţionale aplicabile; 

- Participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi statelor membre ale Uniunii Europene la 

identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională şi integrarea socială a 

cetăţenilor statelor terţe. 

Implementarea Strategiei naţionale privind imigrația s-a realizat în anul 2018, prin Planul de acțiune pentru anul 2018, 

aprobat prin H.G. nr. 829/2018, care a stabilit măsurile concrete de aducere la îndeplinire a obiectivelor strategiei.  

 

Strategia Națională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 861/2018 

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 are ca scop reducerea impactului şi a 

dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia. 

În scopul declarat, strategia urmărește atingerea următoarelor obiective generale:  

- Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane; 

- Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale;  

- Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori; 

- Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane; 

- Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta 

împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a 

traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţie.  

Implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 se realizează prin Planul 

național de acțiune 2018-2020, aprobat prin H.G. nr.861/2018, prin care sunt stabilite măsurile concrete de aducere la 

îndeplinire a obiectivelor și direcțiilor de acțiune din strategie. 

 



Strategia Națională de Management Integrat al Frontierei de Stat a României în perioada 2018-2020, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 486/2018 

Strategia națională de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020 vizează dezvoltarea 

conceptului de management integrat al frontierei de stat, având drept scop îmbunătăţirea capacităţii de a asigura un nivel înalt 

de securitate la frontiera externă a UE, precum şi adoptarea şi implementarea politicilor comune în domeniu. 

Obiectivele Strategiei naţionale sunt în acord cu prevederile Catalogului Schengen - Controlul la frontierele externe, 

returnarea şi readmisia, actualizat în anul 2009, reunind următoarele dimensiuni: 

 controlul şi supravegherea frontierelor, inclusiv analiza de risc; 

 depistarea şi investigarea criminalităţii transfrontaliere prin cooperarea tuturor autorităţilor de aplicare a legii; 

 modelul celor patru filtre (măsurile în ţările terţe, cooperarea cu ţările învecinate, controlul la frontiere, măsurile de 

control în spaţiul de liberă circulaţie, inclusiv returnarea); 

 cooperarea dintre agenţii pentru realizarea managementului integrat al frontierelor şi cooperarea internaţională; 

 coordonarea şi coerenţa activităţilor statelor membre UE, ale instituţiilor şi ale altor organisme ale UE. 

    Obiectivele specifice urmărite, în vederea asigurării implementării documentului programatic, în orizontul temporal 2018-

2020 sunt: 

- Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră şi în spaţiul de liberă circulaţie, inclusiv 

prin introducerea şi utilizarea unor tehnologii moderne, la nivelul standardelor europene, în funcţie de necesităţile 

operative; 

- Consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere; 

- Consolidarea cooperării la nivel naţional între instituţiile/ autorităţile cu competenţă în domeniul managementului 

frontierei pentru asigurarea unei coerenţe sporite în domeniul legislativ, operativ şi instituţional; 

- Consolidarea cooperării internaţionale dintre autorităţile române cu competenţă în domeniul managementului frontierei 

şi cele din statele membre ale UE, precum şi din ţări terţe; 

- Dezvoltarea contribuţiei României în cadrul iniţiativelor de cooperare locale, regionale şi internaţionale, în special în 

cadrul agenţiilor europene cu atribuţii în domeniul managementului frontierei, combaterea criminalităţii etc. 

(AGENŢIA, EUROPOL, BESA, CEPOL, EUBAM, SELEC); 

- Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei; 

- Dezvoltarea managementului resurselor umane, a competenţelor profesionale şi a pregătirii personalului instituţiilor 

implicate în managementul integrat al frontierei; 

- Asigurarea finanţării pentru dezvoltarea managementului integrat al frontierei. 

Principalul instrument care asigură implementarea şi monitorizarea Strategiei naţionale este Planul de acţiune, în 

cuprinsul căruia sunt evidenţiate acţiunile asumate de autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu 

şi care descrie măsurile ce se derulează pentru realizarea managementului integrat al frontierei, urmând modelul celor cinci 

obiective strategice descrise în strategie. 

Strategia Arhivelor Naționale ale României 2015-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 865/2015 

    Strategia Arhivelor Naționale ale României pentru perioada 2015 -2021 urmărește: 

 să asigure administrarea, supravegherea și protecția specială a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic 

Național; 



 să pună bazele unei politici a arhivelor în concordanță cu interesele actuale și de perspectivă medie ale societății 

românești și ale unei instituții a Arhivelor Naționale capabile să gestioneze problematica arhivelor în acord cu 

legislația în vigoare și la nivel comparativ cu practicile din Uniunea Europeană. 

Strategia Arhivelor Naționale ale României 2015-2021 are drept obiectiv general restabilirea capacității funcționale a 

Arhivelor Naționale ale României de administrare, supraveghere și asigurare a protecției speciale a documentelor care fac parte 

din Fondul Arhivistic Național.  

Implementarea Strategiei Arhivelor Naționale ale României se realizează prin intermediul Planului de acțiune al 

strategiei, aprobat prin HG nr. 865/2015. 

Strategia Dezvoltării Aviației Ministerului Afacerilor Interne 2010-2020, aprobată prin Hotărârea CSAT nr. 91/2010 

Strategia Dezvoltării Aviației Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2010-2020 are drept obiectiv general 

creșterea capacității operative a Inspectoratului General de Aviație, în scopul sprijinirii structurilor MAI și a altor componente 

din sistemul public, pentru îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică, precum și pentru asigurarea unor servicii 

publice de înaltă eficiență în domeniul umanitar și al sănătății. 

Strategia este implementată prin Planul de acțiune pentru perioada 2010-2020, aprobat prin Hotărârea CSAT nr. 

91/2010. 

Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.951/2016   

Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025 

urmărește: 

 consolidarea și dezvoltarea IGSU în vederea creșterii capacității operaționale și de răspuns; 

 reducerea impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirea calității misiunilor executate 

în folosul populației. 

Strategia vizează atingerea următoarelor obiective generale: 

- Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență; 

- Consolidarea capacității de pregătire în situații de urgență a populației, autorităților, precum şi instituțiilor şi operatorilor 

privați, în special a celor care gestionează infrastructura critică; 

- Consolidarea şi dezvoltarea capacității operaționale şi de răspuns; 

- Consolidarea capacității umane, logistice și administrative. 

Implementarea Strategiei se realizează prin Planul de acțiuni pentru perioada 2016-2025, aprobat prin OMAI nr. 70/2017, 

în cadrul căruia sunt stabilite măsuri concrete de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute în cuprinsul strategiei. 

Strategia Ministerului Afacerilor Interne în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației pentru perioada 2015-

2020, aprobată prin OMAI nr. 2/2015 

Strategia MAI în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației pentru perioada 2015-2020 vizează atingerea 

următoarelor obiective generale: 

- Asigurarea dezvoltării şi sustenabilităţii domeniului TIC în scopul acordării suportului de specialitate necesar îndeplinirii 

misiunii MAI în domeniile din competenţă, implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitală şi 



consolidarea capacităţii instituţionale; 

- Eficientizarea utilizării resurselor materiale, financiare și umane din domeniul TIC de care dispune MAI. 

 Punerea în aplicare a strategiei se realizează prin Planul de acțiune pentru perioada 2015-2020, aprobat prin Dispoziția 

Secretarului General al MAI nr. 5608/11.06.2015.  

Strategia de modernizare a componentei navale a Ministerului Afacerilor Interne 2016-2030, aprobată prin Hotărârea 

CSAT nr. 173/2016  

 Strategia de modernizare a componentei navale  2016-2030 vizează modernizarea componentei navale a Ministerului 

Afacerilor Interne, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, cu costuri reduse, de către fiecare instituție subordonată MAI.  

Strategia urmărește atingerea următoarelor obiective generale: 

- Creșterea nivelului de reacție și a capacității operaționale a componentei navale; 

- Modernizarea sistemului de formare şi perfecționare, a personalului de marină precum şi pentru scafandrii; 

- Dezvoltarea capacității de asigurare a mentenanței navelor și sistemelor de observare și supraveghere la Marea Neagră și 

fluviul Dunărea, aparținând MAI. 

Implementarea strategiei se realizează prin Planul de acțiune, aprobat prin HCSAT nr. 173/2016. 

III. Priorități/măsuri din Programul de Guvernare pentru perioada 2018-2020
2
, aflate în responsabilitatea 

Ministerului Afacerilor Interne 

1. Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a patrimoniului, cu accent pe: 

 reducerea numărului evenimentelor soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, cu afectarea stării de sănătate a populaţiei;  

 reducerea numărului evenimentelor soldate cu daune de ordin material, asupra statului și proprietății private; 

 acordarea de sprijin cetățenilor la producerea de accidente de orice natură, crime, jafuri, incendii, calamități, 

pandemii, acte antisociale, droguri, proxenetism și altele;  

2. Eliminarea suprapunerilor de competenţe (între instituţiile şi structurile din subordinea ministerului);  

3. Descentralizarea unor competenţe de gestiune a resurselor umane; realizarea unui proces de diagnoză pentru optimizarea 

activităţii specifice, inclusiv prin preluarea unor modele existente în statele UE; 

4. Utilizarea eficientă a resurselor (inclusiv prin identificarea unor soluţii tehnice de interconectare a sistemelor informatice 

sau de implementare a unor tehnologii moderne, utilizate şi de structurile similare din alte state); 

5. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului (cu accent pe aspecte practice); 

6. Reducerea deficitului de personal la nivelul MAI; asigurarea stabilităţii pe post a personalului;  

7. Modernizarea şi diversificarea dotărilor specifice;  

8. Realizarea unei colaborări mai strânse a instituţiilor şi structurilor subordonate MAI cu autorităţile administraţiei publice 

locale, precum şi cu orice entităţi publice sau private care pot contribui la dezvoltarea şi simplificarea serviciului public 

oferit, la protejarea intereselor cetăţeanului;  

9. Participarea la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918;  

10. Implicarea activă şi profesionistă în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor prilejuite de asigurarea, de către România, a 

Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene 2019;  

                                                           
2
Extras din Planul de activități pentru implementarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Programului de Guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 29 ianuarie 

2018, aprobat de conducerea la nivel înalt al ministerului, prin Nota-Raport nr. 697783 din 24.05.2018 

 



11. Continuarea eforturilor de îmbunătăţire a cadrului legal;  

12. Consolidarea eticii profesionale a personalului Poliției Române, optimizarea managementului de personal, urmărirea 

modului de îndeplinire a atribuţiilor din fişa postului şi a ordinelor operative curente;  

13. Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare, dar şi identificarea unor noi oportunităţi de atragere de fonduri 

externe nerambursabile, prin care să fie modernizate, dezvoltate sau implementate diferite soluţii tehnice, în vederea 

extinderii utilizării tehnologiei informaţiei în activitatea curentă a poliţistului (SIRENE, AFIS, ROCRIS, dar şi alte sisteme 

noi);  

14. Menţinerea legăturilor şi cooperării cu structurile UE (EUROPOL, EUROJUST, OLAF, SEAE, EMCDDA), precum şi 

asigurarea participării la misiunile internaţionale;  

15. Eficientizarea activității de obținere de informaţii prin mijloace specifice care să conducă la anchete şi mai profunde, 

urmărindu-se prioritar evaluarea şi recuperarea prejudiciilor de către stat;  

16. Continuarea eforturilor de creştere a gradului de siguranţă a cetăţenilor şi de protejare a intereselor comunităţii în faţa 

ameninţărilor la adresa ordinii publice;  

17. Realizarea unui număr important de misiuni de pază, protecţie şi intervenţie la obiective;  

18. Evaluarea cadrului normativ incident pentru identificarea celor mai eficiente condiţii de desfăşurare a activităţii şi de 

protecţie a personalului;  

19. Perfecţionarea şi modernizarea activităţilor realizate de Jandarmeria Română, astfel încât misiunile, în principal cele 

realizate cu ocazia desfăşurării unor acţiuni cu public numeros, să asigure un climat adecvat de siguranţă publică, 

protejarea cetăţeanului şi a instituţiilor statului;  

20. Realizarea fără sincope a misiunilor de pază, protecție și intervenție în vederea diminuării daunelor provenite din 

sustrageri ilicite, distrugeri sau alte fapte antisociale; 

21. Continuarea eforturilor de realizare a vizibilităţii internaţionale a Jandarmeriei Române, prin: 

 colaborarea cu EUROGENDFOR (Forţa de Jandarmerie Europeană), FIEP (Asociaţia Internațională a Forţelor de 

Jandarmerie și  Poliţie cu Statut Militar), precum şi cu alte structuri similare; 

 reprezentarea la sediul ONU, în Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, precum şi în Grupul de 

lucru paneuropean al experţilor în domeniul asigurării ordinii publice cu ocazia evenimentelor sportive-EU Think 

Tank; 

 participarea la misiuni internaţionale, în special în teatre de operaţii din cele mai dificile: Afganistan, Congo, Mali, 

Haiti etc;  

22. Gestionarea fenomenului migraţionist de către Poliţia de Frontieră Română;   

23. Continuarea sau dezvoltarea unor noi relaţii de cooperare cu structuri similare din UE, de cooperare la Marea Neagră, dar 

şi cu diverse organisme şi organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniul managementului frontierei şi combaterii 

criminalităţii transfrontaliere (FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, EUBAM, SELEC ş.a.);  

24. Continuarea eforturilor de utilizare a unor tehnologii moderne pentru supravegherea şi controlul la frontiere;  

25. Gestionarea situaţiilor de urgenţă/evenimentelor majore, care implică un număr foarte mare de persoane afectate;  

26. Continuarea eforturilor de armonizare a standardelor operaţionale, de îmbunătăţire a procesului de planificare şi acţiune în 

situaţii de urgenţă;  

27. Asigurarea transparenţei activităţilor şi a rezultatelor IGSU, precum şi informarea publică corespunzătoare;  

28. Gestionarea fenomenului migraţionist de către Inspectoratul General pentru Imigrări;  

29. Actualizarea cadrului normativ în domeniul regimului juridic al străinilor;  

30. Cooperarea cu instituţii guvernamentale care pot contribui la asigurarea cadrului de securitate pentru populaţie, în 

condiţiile deciziilor UE în materie;  

31. Adaptarea cadrului legislativ incident și a strategiilor proprii în vederea gestionării  crizelor care pot afecta securitatea 



naţională;  

32. Îndeplinirea atribuţiilor pe linia rezervelor de stat și a pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;  

33. Gestionarea situaţiei operative din responsabilitatea DGPI şi protejarea personalului angajat în domeniul afacerilor interne;  

34. Menţinerea şi intensificarea colaborării DGPI cu structuri similare din statele membre UE şi NATO, SUA şi cu alţi 

parteneri strategici;  

35. Îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a valorilor încredinţate și asigurarea bunei conservări a fondului arhivistic.  

 

Priorități pentru perioada 

următoare  

Programul de guvernare 2018-2020 - Cap. Afaceri interne  

„/.../ Va fi acordată atenție procesului de eliminare a suprapunerilor de competențe (între instituțiile și structurile din 

subordinea ministerului), descentralizării unor competențe de gestiune a resurselor umane (cu scopul de a responsabiliza 

conducătorii față de activitatea personalului subordonat), utilizării eficiente a resurselor (inclusiv prin identificarea unor soluții 

tehnice de interconectare a sistemelor informatice sau de implementare a unor tehnologii moderne, utilizate și de structurile 

similare din alte state), îmbunătățirii pregătirii profesionale a personalului (cu accent pe aspecte practice). MAI va fi supus unui 

proces de diagnoză, pentru optimizarea activității specifice, inclusiv prin preluarea unor modele existente în statele UE.  

 

De asemenea, Guvernul este preocupat de reducerea deficitului de personal la nivelul MAI, de asigurarea stabilității pe post a 

personalului și de modernizarea și diversificarea dotărilor specifice, apreciind că acestea sunt condiții esențiale pentru 

îmbunătățirea capacității operaționale.  

 

Întărirea relației cu cetățeanul și comunitatea impune realizarea unei colaborări mai strânse, a instituțiilor și structurilor 

subordonate MAI, cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu orice entități publice sau private care pot contribui 

la dezvoltarea și simplificarea serviciului public oferit, la protejarea intereselor cetățeanului.  

 

De asemenea, MAI, prin structurile sale, va contribui la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 și se va implica activ și 

profesionist în organizarea și desfășurarea evenimentelor prilejuite de asigurarea, de către România, a Președinției Consiliului 

Uniunii Europene 2019”. 

TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ 

 

Bugetul instituției 

 

          

http://mai.gov.ro/index05_5.html      

  

Informații legate de procesul de 

achiziții publice, achiziţiile 

sectoriale și  

concesiunile de lucrări şi servicii  

 

http://www.mai.gov.ro/index05_8.html  

Informații despre litigii în care 

este implicată instituția (în 

general, nu doar cele legate de 

achiziții publice) 

Număr total de 3899 dosare, după cum urmează: 

     Acțiuni în contencios (obligare emitere act normativ, refuz nejustificat de soluționare a unei cereri, obligația „de a face”, 

suspendare/anulare O.m.a.i., decizie prim ministru, HG, HCL, OUG, acte emise de unități subordonate M.A.I., suspendare acte 

emise de prefect, excepții nelegalitate O.m.a.i., decizii de imputare etc.):  1080; 

     Litigii de muncă și asigurări sociale (contestații decizie pensionare, pensii suspendate, recalculare pensii, decizie concediere 

personal contractual, modificare contract individual /colectiv de muncă, dispoziții sancționare personal contractual, pensie 

întreținere/urmaș, refuz acordare drepturi, pensie suplimentară etc.): 678; 

    Drepturi bănești (prime de concediu, spor fidelitate, spor mobilitate/confidențialitate, acordare grupe de muncă, ajutoare 

http://mai.gov.ro/index05_5.html
http://www.mai.gov.ro/index05_8.html


trecere în rezervă, norma 12B, diverse indemnizații):   1896; 

    Legea 10/2001 (notificări, contestații împotriva deciziilor sau dispozițiilor ministrului emise în dosarele de notificare):  26; 

    Revendicări (imobiliare, mobiliare, ieșiri din indiviziune):  21; 

     Pretenții (despăgubiri morale/materiale, despăgubiri civile, altele): 67; 

     Plângeri contravenționale:   9; 

     Dosare penale:   9;  

     Altele (acțiuni în constatare, litigii achiziții publice, fond funciar, acordare despăgubiri Legea 44/1994, intervenient în 

interesul Guvernului, asigurare dovezi, comunicare informații interes public, rectificare carte funciară, anulare înscriere în carte 

funciară, plângere împotriva încheierii de carte funciară, anulare documentație cadastrală, anulare înscrisuri false, contestație la 

executare, contestație decizie de urmaș, evacuare, refuz respectare hotărâri judecătorești, poprire asiguratorie/validare poprire, 

anulare acte administrative fiscale, pensie de întreținere, eliberare/anulare titlu de proprietate etc.): 113. 

     Cereri de chemare în judecată/plângeri penale introduse /formulate de către Ministerul Afacerilor Interne: 18 

      Cereri de intervenție/de chemare în garanție: 11 

       Din totalul de 3899 dosare au fost soluționate definitiv un nr. de 790 dosare. 

      Soluțiile date de către instanțele de judecată au fost: 

       Favorabile MAI: 712 

       Nefavorabile MAI: 78 

 
Organigrama  http://www.mai.gov.ro/documente/aparat_central/Organigrama2.pdf  

           

Informații despre managementul 

resurselor umane  

 

În anul 2018 au fost înregistrate 2609 pierderi de personal, în timp ce numărul încadrărilor a fost de 7442.  
 

În anul 2018, la nivelul aparatului central al MAI și al unităților subordonate, au fost exercitate prin împuternicire un număr de 

1234 funcții de conducere. 

 

La nivelul unităților aparatului central, pentru care DGMRU asigură gestiunea resurselor umane, au fost organizate concursuri, 

astfel: 

- 28 de concursuri pentru funcții de conducere; 

- 26 de concursuri pentru funcții de execuție. 

 

De asemenea, la nivelul structurilor anterior menționate, în cursul anului 2018 a fost organizat un concurs pentru ocuparea a 4 

posturi vacante corespunzătoare unor funcții publice de execuție și au fost întocmite documentațiile necesare pentru 

organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, potrivit competențelor, a concursurilor pentru ocuparea a 2 

posturi vacante corespunzătoare unor funcții publice de conducere din cadrul aparatului central al MAI. Totodată, au fost 

exercitate cu caracter temporar atribuțiile corespunzătoare a 5 funcții publice de conducere.   

 

RELAȚIA CU 

COMUNITATEA 

 

Raport de activitate Legea nr. 

544/2001 

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/  

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/RaportEval-52-544/Raportare%20544-Anexa%2010%202017.pdf


Raport de activitate Legea nr. 

52/2003) 

  

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/ 

Informații despre atragerea de 

resurse din comunitate 

Nu e cazul 

LEGISLAȚIE  

Informaţii despre proiecte de 

acte normative iniţiate de către 

instituţie 

Număr de inițiative 71, după cum urmează: 

1. Hotărâre pentru completarea  art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

2. Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România; 

3. Ordin al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de 

operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 

programare 2014-2021; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 143/200 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 

droguri; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, precum și a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; 

6. Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, 

precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte; 

7. Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de 

dezastre; 

8. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol aferentă 

organizării și desfășurării în România a Reuniunii anuale a șefilor echipelor internaționale de căutare-salvare (INSARAG Team 

Leaders Meeting); 

9. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea 

unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil; 

10. Proiect de Ordonanţă privind gestionarea fondurilor europene acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-

2020, domeniul Afaceri interne; 

11. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Statelor Unile ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 

octombrie 2015 la Washington D .C; 

12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de 

droguri; 

13. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Georgiei, semnat la 

Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor 

aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010; 

14. Proiect de  Ordin al ministrului afacerilor interne privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de 

către polițiști; 

15.  Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din 

Europa – TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății 

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/RaportEval-52-544/RaportEval52-2017.pdf


cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte;  

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul 

managementului situațiilor de urgență și al protecției civile 

17. Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor 

aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia 

18. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 

privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

19. Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului     nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în 

circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora 

20. Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului             nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se 

eliberează pașapoartele simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora 

21. Hotărârea Guvernului pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice 

naţionale şi europene 

22. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne 

23. Ordinul ministrului afacerilor interne privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific „În Serviciul 

Patriei” pentru ofițeri, ofițeri de poliție, maiștri militari, subofițeri, agenți de poliție, preoți militari și soldați și gradați 

profesioniști  

24. Ordinul ministrului afacerilor interne privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea 

armelor, componentelor esențiale fabricate cu destinația piese de rezervă și munițiilor produse în România 

25. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor 

umane 

26. Ordinul ministrului afacerilor interne privind aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei pentru relația cu industria națională de apărare și a Procedurii de acordare a avizului prealabil necesar autorizării 

operatorilor economici privind desfășurarea de activități pentru realizarea de produse militare, sensibile și strategice și/sau 

prestarea serviciilor aferente 

27. Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2006 privind stabilirea 

uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din 

unitățile și instituțiile subordonate acestuia 

28. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Listei armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv 

29. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 

privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne  

30. Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de 

aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea 

disciplinară a polițiștilor 

31. Ordinul ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor 

nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor 

de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor 

32. Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea 

despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor 

33. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a 

contravenției, utilizat in activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice 

34. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 



privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

35. Ordinul ministrului afacerilor interne privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele 

Ministerului Afacerilor Interne 

36. Ordinul ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne 

37. Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor 

pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.81/2003 

38. Hotărârea Guvernului pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, 

transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice 

39. Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006  

40. Hotărârea Guvernului privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Aparatul Central 

și structurile subordonate unor unități centrale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

41. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic 

propriu 

42. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 19/2018 privind 

formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în 

domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere  

43. Ordonanța pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a 

șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019  

44. Ordonanța de urgență privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor 

Interne pentru gestionarea situațiilor de urgență 

45. Ordinul ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi 

autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 

46. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate 

contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative, precum și pentru aprobarea modelului 

procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

47. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 

privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

48. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor 

nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 

49. Ordinul ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin.(2) din Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 

voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

50. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

administraţiei şi internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, 

precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor. 

51. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului Ministerului Afacerilor 

Interne cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și pentru conducerea unor categorii de 



autovehicule de serviciu aflate în folosința instituției, precum și pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de 

autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei 

administrative nr.599/2008 

52. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 504/2003 

privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajați 

în Ministerul Afacerilor Interne 

53. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

afacerilor interne nr. 30/2015 

54. Ordinul ministrului afacerilor interne privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor 

finanțate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite 

55. Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului  

56. Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind 

regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 

57. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție 

58. Hotărârea Guvernului privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții 

centralizată pentru achiziția centralizată, pentru Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, de 

elicoptere și simulatoare de zbor necesare gestionării situațiilor de urgență 

59. Ordinul ministrului afacerilor interne privind organizarea şi desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație 

pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

60. Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a 

statului român de burse pentru Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care acționează pentru Autoritatea Națională 

Palestiniană 

61. Ordinul ministrului afacerilor interne privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată 

de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut  

62. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de Lucru 

pentru Evaluarea Riscurilor la Nivel Național (GLERN) 

63. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016 

64. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei 

administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a 

Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor 

65. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcției Generale Logistice, aprobat prin OMAI 144/2016  

66. Ordinul ministrului afacerilor interne privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale Ministerului 

Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere 

67. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea normelor și tabelelor de înzestrare 

cu armament, muniții, mijloace tehnice și materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne 

68. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.24/2009 

privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, 

sănătate și bunuri ale polițiștilor 

69. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 



privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

70. Ordinul ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

163/2016 

71. Ordonanța Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

Priorități pentru perioada 

următoare 

 

 Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului 

 Intensificarea acțiunilor și a măsurilor de combatere a fenomenului infracțional ce prejudiciază bugetul consolidat al 

statului 

 Combaterea criminalității organizate, transfrontaliere, a terorismului și a fenomenului radicalizării, migrației ilegale, a 

traficului de persoane și a altor riscuri cu impact asupra siguranței naționale 

 Consolidarea SNMSU și gestionarea eficientă a evenimentelor publice majore 

 Consolidarea rolului României ca stat membru al UE, precum și la nivel internațional 

 Asigurarea securității evenimentelor cu ocazia desfășurării alegerilor europarlamentare, prezidențiale, Summit-ului 

UE și vizitei Papei Francisc în România 

 Eficientizarea managementului resurselor instituționale, în vederea creșterii capacităților de răspuns la problemele 

gestionate la nivel instituțional 

 

 


