
Comunicat privind inițiativele și proiectele din domeniul TIC existente la nivelul Aparatului Central al 

Ministerului Afacerilor Interne 

 

În concordanţă cu prevederile Programului de Guvernare, ale strategiilor naționale din domeniul TIC, 

precum și în urma analizelor efectuate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI),  au fost stabilite 

obiectivele strategice în domeniul TIC pentru perioada 2015-2020 printre care amintim: 

(1) 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; 

(2) eficientizarea utilizării resurselor materiale, financiare și umane din domeniul TIC de care 

dispune MAI. 

Ministerul Afacerior Interne dorește să supună  atenției operatorilor economici specializați inițiativele și 

proiectele din domeniul TIC existente la nivelul Aparatului Central al MAI, corelate cu documentele 

strategice enumerate anterior. 

În parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice, Serviciul de Telecomunicații Speciale, MAI începe implementarea proiectului  

Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), al cărui obiectiv general  îl 

constituie informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emiterea și eliberarea efectivă a 

documentelor de stare civilă precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării 

serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă. 

Pentru obținerea capacităților tehnice necesare  pentru implementarea prevederilor europene cu privire 

la Agenda Digitală, dar și pentru susținerea unui mediu tehnic adecvat care să permită o dezvoltare 

durabilă a segmentului TIC, o inițiativă a MAI este implementarea proiectului HUB-ul de servicii la 

nivelul M.A.I. (Centrul de Furnizare Servicii Electronice), al cărui obiectiv general este Implementarea 

componentei de acces la serviciile oferite de structuri ale M.A.I. care dispun de capacități de 

procesare/stocare și respectiv dezvoltarea de infrastructură (cloud privat/hibrid) pentru structuri M.A.I. 

care vor livra servicii electronice. 

În strânsă legătură cu proiectul și inițiativa menționate anterior, readucem în atenție proiectul Cartea 

electronică de identitate – CEI ce va fi implementat de C.N. Imprimeria Națională în parteneriat cu MAI, 

menționat  în OG 69/29.08.2002 (**republicată**)(*actualizată*). Proiectul de act normativ care va 

înlocui  reglementările actuale  și va asigura cadrul legal pentru emiterea, punerea în circulație și 

utilizarea cărții electronice de identitate a fost eleborat, în prezent fiind analizat în cadrul comisiilor de 

specialitate constituite în Parlamentul României. Obiectivul proiectului vizează emiterea cărții 

electronice de identitate și utilizarea acesteia pentru accesarea și autorizarea cetățeanului la diferite 

servicii electronice (administrație publică-inclusiv MFP/ANAF/CNAS-card electronic al asigurărilor de 

sănătate, servicii oferite de zona privată, servicii transfrontaliere). 



Ministerul Afacerilor Interne derulează proiectul “Consolidarea core-ului Rețelei de Comunicaţii 

Integrate Voce-Date a MAI la nivel naţional” (CORE RCVD), proiect ce urmărește îmbunătăţirea 

securității şi capacității de prelucrare a datelor în infrastructura rețelei, prin implementarea unui sistem 

integrat de comunicaţii, de ultimă generaţie. 

O altă inițiativă, ce se va materializa prin proiectul Communications Infrastructure – COMINF România–

Republica Moldova în cadrul căruia MAI va avea calitate de partener, alături de Ministerul 

Transporturilor din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova. Obiectivul acestui 

proiect îl reprezintă Creșterea capacității de cooperare transfrontalieră și a schimbului de informații 

dintre autorități publice din România și Republica Moldova prin implementarea unui sistem integrat de 

comunicații, iar obiectivele MAI România sunt: dezvoltarea de puncte / noduri de comunicații (dotate cu 

terminalele telefonice, terminale de  videoconferinţă şi staţii de lucru), achiziția de autolaboratoare 

pentru intervenții tehnice și achiziția de centre de comunicații mobile. 

Dorim să menționăm și inițiativele pe care le avem în domeniul comunicațiilor radio, acest domeniu 

deținând o importanță deosebită pentru desfășurarea activităților specifice ale ministerului. Astfel, se 

urmărește modernizarea infrastructurii existente prin înlocuirea etapizată a echipamentelor cu durata 

de viață depășită, precum sistemul de acces punct-multipunct, echipamente radioreleu sau prin 

efecutarea de upgrade-uri asupra infrastructurii prin  implementări wireless free-band. 

Pentru a detalia informațiile expuse mai sus, Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației din cadrul MAI va organiza o prezentare în cadrul căreia să fie expuse principalele inițiative și 

proiecte aflate în diferite stadii de implementare ce au componentă predominantă TIC. 

Această activitate va avea loc în data de 30/05/2018, ora 10:00, la sediul MAI din Piața Revoluției, nr. 1A. 

Pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a activității, participanții sunt rugați să se înscrie în 

prealabil, prin transmiterea unui e-mail la adresa dgcti@mai.gov.ro. Accesul va fi permis doar 

persoanelor ce si-au exprimat intentia de a participa la acest eveniment, în limita locurilor disponibile. 

mailto:dgcti@mai.gov.ro

