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Categorie de informatii Informatiile 

PROFIL ORGANIZAȚIONAL  

Afacerile interne reprezintă un pilon esențial al societății moderne democratice și factorul de referință al judecării actului de 

guvernare. Siguranța cetățeanului se identifică cu limitarea drastică a evenimentelor soldate cu pierderi de vieți omenești, cu 

afectarea stării de sănătate a populației, precum și cu daune de ordin material, asupra statului şi proprietății private.  

 

Autoritatea Ministerului Afacerilor Interne – MAI este judecată de societate prin eficiența cu care acționează pentru siguranța 

cetățeanului și pentru protejarea intereselor comunității. Singura cale prin care se poate asigura guvernarea eficientă în afacerile 

interne este mobilizarea, pentru prevenirea evenimentelor nedorite, cât şi acordarea de sprijin cetățenilor la producerea de 

accidente de orice natură, crime, jafuri, incendii, calamități, pandemii, acte antisociale, droguri, proxenetism şi altele.  

 

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 2019-2022 (PSI) a fost aprobat de 

conducerea MAI prin Nota-Raport nr. 698840 din 07.08.2019. 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. 

Obiective strategice și programe 

Viziunea va fi 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 2019 

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 2022 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 traficde 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 2019, pentru atingerea fiecăruia dintre aceste rezultateau 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 liniafinanțării 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 combatereainfracțiunilor 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 inițialăși 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 2022 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 profesionalăinițială 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 2019, 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/operațiuni de menținere a păcii; 

- Detașarea de personal în cadrul instituțiilor și agențiilor internaționale;  

- Participarea reprezentanților PFR la activități și operațiuni comune sub egida FRONTEX;  

- Participarea reprezentanților PFR la alte misiuni și activități internaționale; 

- Participarea reprezentanților IGAv la acțiuni internaționale sub egida FRONTEX;  

- Desfășurarea formării profesionale inițială și continuă a agenților de poliție de frontieră la Școala de pregătire a agenților 

poliției de frontieră ”Avram Iancu” Oradea;  

- Desfășurarea formării continuea 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 programul2.1. 

”Protecție civilă și sprijin acordat comunității”.  

Programul 2.1.”Protecție civilă și sprijin acordat comunității” vizează ca până în 2022 să atingă următoarele rezultate:  

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

- 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 2019, 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 2022 să atingă următoarele rezultate: 

- Gestionarea procesului de eliberare a documentelor din competența DEPABD; 

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

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

- Gestionarea activității AN. 

Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2019, 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 2022 să atingă următoarele rezultate: 

- Asigurarea respectării prevederilor legale în procesul de 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; 

- Dezvoltarea culturii de securitate 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. 

 

Măsurile aflate în implementare în cursul anului 2019, 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; 

- Implementarea de servicii electronice 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 intervenții în situații de urgență;  

- Accesarea de fonduri externe nerambursabile; 

- Prevenirea și combaterea corupției la nivelul MAI;  

- Asigurarea unui climat de cunoaștere și respectare a normelor privind protecția informațiilor clasificate în rândul cadrelor 

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.  

 

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

2019 

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 obiectivelor și măsurilor concrete din Strategie a fost/este realizată prin: 

- Planul de acțiune pentru perioada 2013-2016, aprobat prin HG nr. 784/2013; 

- Planul de acțiune pentru perioada 2018-2020, aprobat prin H.G. nr. 853/2018;  

 

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 privind 

implementarea Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat, aprobat prin Decizia nr.1/2019 

Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (GIRMIPS), 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 se realizează prin intermediul Planului de acţiuni al Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-

2021, 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 acțiuni al Strategiei Dezvoltării Aviației Ministerului Afacerilor Interne 

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 acțiune 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 instituționale pentru anul 2020
1
 

1. Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului; 

2. Oferirea unor servicii publice de calitate; 

3. Continuarea măsurilor de eficientizare și modernizare a MAI 

4. Corelarea numărului personalului angajat cu necesitățile operative din cadrul Jandarmeriei Române și al Poliției Române; 

creșterea numărului de polițiști prezenți în stradă și redefinirea atribuțiilor polițistului de proximitate astfel încât să revină 

la rolul inițial, acela de cunoaștere în detaliu a zonei arondate;  

5. Susținerea procesului de consolidare a autorității polițistului aflat în misiune în vederea limitării cazurilor de ultraj sau de 

polițiști uciși la datorie; creșterea gradului de dotare și de echipare a polițiștilor, în special a celor care asigură intervenția 

pentru protejarea cetațeanului și a patrimoniului;  

6. Elaborarea proiectului de revizuire a reglementărilor din statutul polițistului, în special cu privire la ghidul carierei și 

regimul disciplinar;  

7. Facilitarea intervențiilor pentru protejarea vieții și a integrității fizice a cetățeanului inclusiv prin eliminarea barierelor 

birocratice inutile din managementul operativ – Sistem de ordine publică adaptat provocărilor actuale;  

8. Creșterea siguranței în spațiile școlare sau adiacente acestora; sporirea activităților care au ca public țintă copiii, tinerii sau 

                                                           
1
 Extras din documentul „Evaluarea activității desfășurate la nivelul MAI în anul 2019 și principalele obiective pentru anul 2020” 



alte categorii vulnerabile, pentru reducerea riscului victimizării, implicării în activități ilicite sau care pot avea un impact 

negativ asupra sănătății ori integrității acestora;  

9. Demararea inițiativelor legislative privind îmbunătățirea reglementărilor și a colaborării structurilor MAI cu Garda 

Forestieră, în vederea stopării infracțiunilor silvice;  

10.  Dezvoltarea componentei aeriene pentru intervenții în situații de urgență;  

11.  Extinderea sistemelor alternative de alarmare, înștiințare, avertizare a populației ori de informare sistemică, transparentă a 

deciziilor eficiente și sigure, dezvoltarea instrumentelor care asigură găsirea și salvarea persoanelor aflate în stare de 

dificultate sau pericol (precum persoanele dispărute);  

12. Realizarea unei comunicări corecte cu cetățenii;  

13. Asigurarea desfășurării în condiții optime a procesului electoral (alegeri locale/parlamentare/anticipate) și a Campionatului 

European de Fotbal „EURO 2020”;  

14.  Intensificarea acțiunilor și a măsurilor de combatere a fenomenului infracșional ce prejudiciază bugetul consolidat al 

statului (evaziune fiscală, contrabandă, corupție, spălare a banilor, contrafacere de mărfuri, criminalitate specifică 

achizițiilor publice);  

15.  Prevenirea și combaterea criminalității organizate transfrontaliere, a terorismului și fenomenului radicalizării, migrației 

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

16.  Implicarea activă în realizarea dezideratelor UE și NATO privind acordarea de asistență tehnică statelor aflate în 

dificultate și participarea în structurile de urgență euroatlantice;  

17.  Continuarea eforturilor instituționale de îndeplinire a obligațiilor asumate de România, privind punerea în aplicare a 

deciziilor adoptate la Summit-urile NATO. 

 

Priorități pentru perioada 

următoare  

Programul de guvernare – Capitolul II Afaceri interne: 

„Măsuri care pot fi operaționalizate pe termen scurt: 

1. Evaluarea activității MAI și a structurilor din subordine în vederea eficientizării și desecretizarea documentelor MAI 

necesare în ancheta Dosarului 10 August;  

2. Întărirea capacității administrative a structurilor de ordine și siguranță publică prin corelarea numărului personalului 

angajat cu necesitățile operative din cadrul Jandarmeriei și al Poliției Române. 

3. Îmbunătățirea cadrului legislativ care reglementează activitatea Jandarmeriei și a Poliției Române astfel încât acestea 

să redevină instituții aflate în slujba cetățeanului, construite pe criterii de competență; 

4. Reorganizarea Poliției Române: 

 Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor de conducere la toate nivelurile și în toate 

structurile MAI în vederea stabilizării conducerii acestora; 

 Limitarea mandatelor de conducere pentru șefii de inspectorat județean, poliție municipală, orășenească, pentru 

directorii de direcții și introducerea principiului mobilității pentru ofițerii cu funcții de conducere; 

 Reducerea perioadei de împuternicire în funcții de conducere la maxim 3 luni, cu posibilitatea prelungirii 

împuternicirii o singură dată; 

 Creșterea numărului de polițiști prezenți în stradă și redefinirea atribuțiilor polițistului de proximitate astfel încât 

să revină la rolul inițial, acela de cunoaștere în detaliu a zonei arondate; 

 Modificarea statutului polițistului care să permită posibilitatea mutării de la o secție la alta a polițistului, în funcție 

de situația operativă, măsură care se impune în special în mediul urban; 

5. Adoptarea unei noi viziuni în materia resurselor umane la nivelul MAI, care să vizeze: 

  Dezvoltarea programelor de pregătire teoretică și practică a angajaților MAI; 

 Regândirea programelor de pregătire la nivelul școlilor de subofițeri/agenți de poliție respectiv a Academiei de 

Poliție, astfel încât viitorii angajați ai MAI să facă față noilor realități din societatea românească, mai ales în ceea ce 



privește activitatea infracțională;  

 Diminuarea deficitului de personal la nivelul MAI;  

6. Consolidarea autorității polițistului aflat în misiune în vederea limitării cazurilor de ultraj sau de polițiști uciși la 

datorie; 

7. Demararea inițiativelor de legislative care să aibă ca scop definirea clară a atribuțiilor poliției locale, pregătirea și 

creșterea eficienței personalului acestor structuri de poliție, precum și aspectele ce privesc colaborarea cu structurile MAI; 

8. Facilitarea intervențiilor pentru protejarea vieții și a integrității fizice a cetățeanului prin eliminarea barierelor 

birocratice inutile; 

9. Eliminarea suprapunerilor de competențe între instituțiile și structurile din subordinea ministerului; 

10. Inițierea și aplicarea unor programe de colaborare cu Ministerul Educației, în vederea creșterii siguranței în spațiile 

școlare sau adiacente acestora; 

11. Întărirea colaborării cu structurile europene în materia controlului și diminuării fenomenului infracțional , al 

menținerii și restabilirii ordinii publice; 

12. Adoptarea de măsuri urgente pentru modernizarea punctelor de control ale trecerii frontierei în zonele cu trafic ridicat, 

terestru și aerian; 

13. Îmbunătățirea serviciilor oferite către cetățeni de structurile MAI în domeniile documentelor de identitate, de călătorie 

sau în ceea ce privește atribuțiile DRPCIV; 

14. Continuarea și îmbunătățirea dotărilor la nivelul structurilor cu atribuții  în managementul situațiilor de urgență; 

15. Armonizarea cadrului legislativ cu incidență în situațiile de urgență în acord cu cerințele europene și nevoile 

crescânde ale societății; 

16. Modernizarea sistemului de monitorizare a situațiilor de urgență și de coordonare / conducere a intervenței; 

17. Dezvoltarea componentei aeriene pentru intervenția în situații de urgență, concomitent cu operaționalizarea de noi 

Puncte de Operare Aeriană în zonele neacoperite la nivel național în raport cu autonomia aparatelor de zbor (Nord-Vest, Nord-

Est, Sud) 

18. Dezvoltarea, perfecționarea și valorificarea resurselor umane, concomitent cu perfecționarea metodelor de pregătire și 

asigurarea în permanență a echilibrului de resursă umană între personalul care iese și cel care intră în sistem; 

19. Dezvoltarea sistemelor alternative de alarmare, înștiințare, avertizare a populației ori de informare sistemică, 

transparentă a deciziilor eficiente și sigure; implementarea sistemului Alertă copil; 

20. Implicarea activă în realizarea dezideratelor UE și NATO privind acordarea de asistență tehnică statelor aflate în 

dificultate și participarea în structurile de urgență euroatlantice.” 
TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ 

 

Bugetul instituției 

 

 

Sinteza privind bugetul 

           

Sinteza cheltuielilor detaliate 

 

Informații legate de procesul de 

achiziții publice, achiziţiile 

sectoriale și  

concesiunile de lucrări şi servicii  

 

Centralizator achizitii publice M.A.I. Ordonatorul Principal de Credite pentru anul 2019   

Informații despre litigii în care 

este implicată instituția (în 

general, nu doar cele legate de 

Număr total de 3927 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 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/SINTEZA-Buget-2019-DIRP-2.pdf
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/SINTEZA-Buget-2019-DIRP-2.pdf
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/05/SINTEZA-Buget-2019-capitole-si-subcapitole.pdf
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/05/Lista-cu-contracte-comenzi-încheiate-2019.pdf


achiziții publice) emise de prefect, excepții nelegalitate O.m.a.i., decizii de imputare etc.): 1123; 

    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.): 856; 

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

trecere în rezervă, norma 12B, diverse indemnizații): 1684; 

    Legea 10/2001 (notificări, contestații împotriva deciziilor sau dispozițiilor ministrului emise în dosarele de notificare):  19; 

    Revendicări (imobiliare, mobiliare, ieșiri din indiviziune):  28; 

    Pretenții (despăgubiri morale/materiale, despăgubiri civile, altele): 83; 

    Plângeri contravenționale: 8; 

    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.): 117. 

   Din totalul de 3927 dosare au fost soluționate definitiv un nr. de 822 dosare. 

   Soluțiile instanțelor de judecată au fost: 

                  - favorabile M.A.I.  în 734 dosare; 

                 - nefavorabile M.A.I. în 88 dosare. 

Organigrama   

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/01/Organigrama.pdf            

Informații despre managementul 

resurselor umane  

 

În anul 2019 au fost înregistrate 4.044 pierderi de personal, în timp ce numărul încadrărilor a fost de 7.407.  

În anul 2019, la nivelul MAI erau prevăzute aproximativ 13.100 de funcții de conducere, dintre care ocupate prin 

numire aproximativ 11.300. 

În anul 2019, la nivelul aparatului central al MAI și al unităților subordonate, au fost exercitate prin împuternicire aproximativ 

3000 funcții de conducere. 

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

astfel: 

- 39 de concursuri pentru funcții de conducere; 

- 45 de concursuri pentru funcții de execuție. 

De asemenea, la nivelul structurilor anterior menționate, în cursul anului 2019 a fost organizat un concurs pentru ocuparea a 

unui post vacant pentru ocuparea poziției de ofițer de legătură la EUROPOL.  

RELAȚIA CU 

COMUNITATEA 

 

Raport de activitate Legea nr. 

544/2001 

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/ 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/01/Organigrama.pdf
https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/


Raport de activitate Legea nr. 

52/2003)  

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/ 

Informații despre atragerea de 

resurse din comunitate 

Nu e cazul 

LEGISLAȚIE  

Informaţii despre proiecte de 

acte normative iniţiate de către 

instituţie 

Nr. de inițiative: 80, după cum urmează:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, precum 

și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice; 

2. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 13/2019 

privind formarea inițială, în anul 2019, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu 

atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea 

Poliției de Frontieră Române; 

4. Proiect de Ordonanță de Urgență privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT; 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității – EUCPN, 

de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 

plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte; 

6. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr.164/2016; 

7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu 

numele pasagerilor; 

8. Proiect de Ordin al 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; 

9. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea şi funcţionarea bazei naționale de date referitoare la 

operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați, respectiv a bazei naționale de date 

referitoare la tranzacțiile suspecte, furturile şi disparițiile semnificative de precursori de explozivi; 

10. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea 

uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și a documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul 

General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne; 

11. Proiect de Lege pentru ratificarea acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în 

domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău; 

12. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

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

13. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea normativului de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, 

specific Ministerului Afacerilor Interne; 



14. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2019 – 2022 şi a 

Planului de acțiune pe perioada 2019 - 2020 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2019 – 

2022, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de 

coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul 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; 

16. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr.1850/2005 privind 

stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și 

ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române; 

17. Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, semnat la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la 

Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 

2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța 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; 

18. Proiect de Ordin al 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; 

19. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; 

20. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră, privind constituirea și activitățile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la 

București la 22 noiembrie 2018; 

21. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice; 

22. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației 

publice pentru pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare și transmitere a listei cuprinzând aleșii locali de la nivelul 

fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale;  

23. Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative;  

24. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1110/2010 privind 

componența, atribuţiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituționala pentru protecția infrastructurilor critice; 

25. Proiect de Ordin al viceprim-ministrului, ministrului mediului și al ministrului afacerilor interne privind aprobarea 

procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe 

periculoase și proiectul ordinului viceprim-ministrului, ministrului mediului și al ministrului afacerilor interne privind 

aprobarea procedurii de notificare a incidentelor/accidentelor majore în care sunt implicare substanțe periculoase, produse 

inclusiv în context transfrontalier;  

26. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și 

internelor nr. 243/2011;  



27. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 147/2013; 

28. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea 

și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; 

29. Proiect de Ordin al 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; 

30. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi 

efectivele Ministerului Afacerilor Interne; 

31. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin HG nr. 64/2011; 

32. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a 

proiectelor în cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor 

de droguri pentru perioada 2019-2020; 

33. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter 

deosebit ”Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului 

de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE”, organizată de Ministerul Afacerilor 

Interne prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în perioada 18 – 21 iunie 2019; 

34. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în 

domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 marite 2019, la București; 

35. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, 

echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști; 

36. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru stabilirea 

atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării legii nr.105/2012 privind detașarea experților 

naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene,aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.8/2016; 

37. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea anexelor nr. 2, 3 și 4 la Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuțiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență, precum și a fișelor posturilor personalului din conducerea acestuia; 

38. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne 

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

Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 

Ministerului Afacerilor Interne;  

39. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne 

nr.10/2016 privind stabilirea procedurilor de selecție în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la 

Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu și alte aspecte 

organizatorice;  

40. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.160/2013; 

41. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri; 



42. Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi 

egalităţii de şanse şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1389/513/2008/ 282/2007 privind aprobarea Criteriilor 

şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime 

obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri; 

43. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea 

datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene 

în domeniu; 

44. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a direcției secretariat general, aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016; 

45. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de 

interes naţional, aflate în stadiul de proiectare;  

46. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și 

funcționarea poliției judiciare și pentru stabilirea condițiilor privind acordarea avizului conform organelor de cercetare penală 

speciale; 

47. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a 

Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informații pentru frontieră și securitate; 

48. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est 

privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare la 

13 septembrie 2018, la Viena și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a acestuia; 

49. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea condițiilor de acordare a recompenselor morale, 

financiare și materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile 

de onoare, a modului de constituire și a procedurilor de lucru ale acestora; 

50. Proiect de Ordin al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor 

interne pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, 

prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1259/2006; 

51. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

polițistului; 

52. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi 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; 

53. Proiect de Ordin al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor 

interne, interimar, pentru aprobarea regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului 

străin participant la activități în România, finanțate din bugetele proiectelor și din fondurile aferente costurilor de management, 

în cadrul Programului Afaceri Interne – Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;  

54. Proiect de Ordin al 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 2019 - 31 decembrie 2021; 

55. Proiect de Ordin al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrului afacerilor 

interne, interimar, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 49/2014 privind instituirea şi 



conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne; 

56. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice; 

57. Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute; 

58. Proiect de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, 

ordine publică și siguranță națională; 

59. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea preambulului și a anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităților cu caracter preventiv desfășurate de structurile 

Ministerului Afacerilor Interne; 

60. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor tehnice de siguranță privind construcția și 

amenajarea poligoanelor de tragere; 

61. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Anexei la Legea nr. 196/2002 privind abilitarea Ministerului 

Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii; 

62. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizarea 

și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.129/2016; 

63. Proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene; 

64. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile şi obligațiile 

personalului Ministerului Afacerilor Interne pe perioada delegării şi detașării în altă localitate; 

65. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 

instituirii carantinei; 

66. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Direcției medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 203/2016; 

67. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice; 

68. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea 

condiţiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în 

activitate; 

69. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind 

evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români; 

70. Proiect de Ordonanţă a 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; 

71. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006; 

72. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 



minorilor; 

73. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor; 

74. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea art. 88 din Normativul privind asigurarea tehnică de 

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

nr. 599/2008; 

75. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și 

consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne; 

76. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului pentru 

securitate națională, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în MAI; 

77. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru formarea inițială, în anul 2020, în instituțiile de formare ale 

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

rutiere; 

78. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

fonduri externe nerambursabile; 

79. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste; 

80. Proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică 

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

administrative nr. 599/2008. 

Puncte de vedere la proiectele altor institutii: 

Pe segmentul avizare proiecte de acte normative au fost avizate sau, după caz, formulate puncte de vedere pentru 199 proiecte 

de acte normative primite de M.A.I. de la celelalte ministere, asigurând corelarea prevederilor acestor proiecte cu legislația 

specifică ministerului. 

 

Priorități legislative pentru perioada următoare (2020): 

 

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor; 

2. Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice; 

4. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, precum 

şi pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi 

al apărării împotriva incendiilor; 

7. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2020 - 2023, a Planului de 

acţiune pentru perioada 2020 - 2021 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2020  - 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a 



implementării Strategiei naţionale privind imigraţia; 

8. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 35/2019 privind desemnarea autorităților publice 

responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene; 

9. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea/completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 

construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

11. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr.350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și 

brevetarea scafandrilor; 

12. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind 

integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și a Cetățenilor Confederației Elvețiene; 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea 

Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare; 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în 

interes public, republicată; 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

16. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Departamentului pentru Situații de Urgență 

pentru perioada 2020-2025; 

17. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1110/2010 privind componența, atribuțiile si modul de 

organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice; 

18. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes 

naţional, aflate în stadiul de proiectare; 

19. Proiect de Lege privind completarea și modificarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă; 

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi teritoriului 

pentru apărare, republicată; 

21. Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Centrului național de coordonare și conducere a intervenției și a 

centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției; 

22. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea  Strategiei naţionale antidrog 2021-2028 și a Planului naţional de acţiune pentru 

perioada 2021-2024 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2021-2028; 

23. Proiect de Lege pentru stabilirea şi organizarea mecanismului de control al calității în România și pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și 

monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 

septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen; 

24. Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SIS) și 

participarea României la Sistemul de Informații Schengen. 

 


