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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
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Informații privind rezultatele implementării Planului Strategic Instituțional
Planul Strategic Instituțional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2020-2023 (PSI) a fost aprobat de
conducerea MAI prin Nota-Raport nr. 658305 din 06.10.2020. 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 2020
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 2023 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 2020, 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 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 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 2023 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 2020, 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 2023 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 2020, 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 2023 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 2020, 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 2023 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 2020, 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 2020
1.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.
2.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 au fost/sunt 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;
➢

3. 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.
-

4. 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 20182020 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.

5. 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 20152021, aprobat prin HG nr. 865/2015.
6. 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.
7. Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 20162025, 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.

8. Strategia Ministerului Afacerilor Interne în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației pentru perioada 20152020, 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.
9. 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
următoare

pentru

perioada

Priorități instituționale pentru anul 2021
Prioritățile instituționale pentru anul 2021 la nivelul MAI sunt elaborate și monitorizate la nivelul D.G.M.O.

Programul de guvernare 2021-2024 – Capitolul II Afaceri interne:
”Obiective generale
1. Adaptarea și modernizarea instituțiilor MAI, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și societății, într-un sistem coerent,
guvernat de principii și responsabilitate;
2. Consolidarea capacității de intervenție și de reacție a MAI, pentru impunerea respectării legii;
3. Implementarea unui sistem modern de recrutare, formare și evoluție profesională a personalului MAI.
4. Simplificarea administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice și procedurilor interne de lucru.
Obiective specifice
1)
Inspectoratul General al Poliției Române, pentru componenta națională a Sistemului centralizat privind cazierele
cetățenilor terți (ECRIS-TCN); Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pentru componenta națională a Sistemului de
Intrare/ Ieșire (EES) și a Sistemului european de informare și autorizare privind călătoriile (ETIAS); Inspectoratul General de

Imigrări, pentru componenta națională a Sistemului pentru compararea amprentelor digitale ale cetățenilor terți (EURODAC);
Centrul Național SIS, pentru componenta națională a Sistemului de Informații Schengen (SIS).

I.

Adoptarea unei noi Strategii naționale de ordine și siguranță publică

MAI va defini și implementa, împreună cu alți actori statali și cu sprijinul societății civile, o nouă strategie națională, care să
confere mecanisme și responsabilități precise în planul ordinii și siguranței publice. Implementarea acesteia va contribui la
asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor, comunităților și patrimoniului acestora, prin eliminarea suprapunerilor
de competență între instituțiile MAI, în principal Poliția Română și Jandarmeria Română, și la consolidarea mecanismelor de
prevenire a criminalității - printr-o prezență activă în segmentul stradal, în locurile și mediile cu potențial criminogen, în raport
de concluziile unor analize de risc ce vor avea în vedere nevoile de siguranță specifice fiecărei comunități sau grup vulnerabil.
Căutarea persoanelor dispărute, siguranța școlară, prevenirea delincvenței juvenile, combaterea violenței domestice, prevenirea
agresiunilor de natură sexuală, precum și a infracționalității cu grad ridicat de impact emoțional și psihologic în comunitate
sunt subiecte de interes direct pentru fiecare cetățean. MAI va urmări ca aceste priorități să fie corelate cu cele naționale și
internaționale referitoare la prevenirea și combaterea criminalității grave, a celei organizate și transfrontaliere, precum și a celei
cu impact negativ asupra bugetului național și european.

II. Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență
MAI își va consolida capacitatea de prevenție și reacție imediată, va asigura creșterea rezilienței și pregătirii pentru a face față
dezastrelor și altor situații de risc, într-un mod adaptat la nevoile actuale. Departamentul pentru Situații de Urgență se va
consolida și își va dezvolta rolul de principală autoritate responsabilă în gestionarea situațiilor de urgență și de protecție civilă,
iar împreună cu instituțiile din coordonare, va asigura dezvoltarea progresivă și continuă a capabilităților de răspuns în situații
de urgență și de protecție civilă, adaptarea mecanismelor de management al resurselor umane (sub toate aspectele care vizează
încadrarea, dezvoltarea, pregătirea, formarea și perfecționarea personalului din sistemul național de urgență), creșterea
rezilienței comunităților, dezvoltarea relației cu societatea civilă și a componentei de relații internaționale în domeniul
protecției civile.
III. Optimizarea funcțională a structurilor MAI
MAI va continua acest proces, prin reconsiderarea rolului sau comasarea unor structuri conexe, eliminarea situațiilor în care
aceeași materie este gestionată de mai multe structuri, echilibrarea repartizării resurselor. Finalitatea acestui demers se va
traduce în rezultate concrete, în ceea ce privește: îmbunătățirea sistemului de asigurare a ordinii publice, cu accent pe
activitatea de prevenire, respectiv pe extinderea utilizării monitorizării video în misiunile de pază (ale Jandarmeriei Române);
întărirea capacității de funcționare și reacție a structurilor operative; eficientizarea structurilor de suport, inclusiv prin crearea
unui mecanism unitar, la nivelul județului, care să asigure resurse materiale pentru toate structurile operative ale MAI;
impunerea utilizării procedurilor de lucru electronice și a sistemelor de management electronic al documentelor.
Cadrul legal al Direcției Generale Anticorupție va fi revizuit pentru a oferi competențe doar pe aspectele de poliție judiciară.
DGA va fi organizat pentru a redeveni un corp de elită.
Pentru îmbunătățirea accesului la resurse și eficientizare, Agenția pentru combaterea traficului de persoane va trece în
subordinea Parlamentului.
Legea Jandarmeriei va fi actualizată pentru eliminarea dublărilor de competențe cu alte instituții (cum e SPP) iar doctrina de
intervenție în forță va fi actualizată pentru a include o consultare cu factorii de decizie locală (primarii) în locul reprezentanților
Guvernului.
Cadrul legal care guvernează Poliția locală va fi refăcut pentru a contribui la profesionalizarea acestui corp, integrat în cadrul

MAI, care va fi în continuarea finanțat de către autoritățile publice locale.

IV. Consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legislației rutiere, prin utilizarea sistemelor de
monitorizare a traficului rutier
Există sisteme de monitorizare a traficului dezvoltate de unitățile administrativ-teritoriale. Dincolo de funcția generală pe care
acestea o îndeplinesc – suport pentru luarea unor decizii de dirijare a traficului rutier – este necesar ca informațiile pe care le
oferă să poată fi utilizate și pentru impunerea respectării legii. O astfel de măsură, care va contribui decisiv la decongestionarea
arterelor rutiere și la respectarea regulilor de circulație, poate avea mai mulți beneficiari: participanții la trafic, comunitatea,
unitatea administrativ-teritorială, sistemul de impunere a legii.

V. Dezvoltarea capacității MAI de poliție aeriană
Mobilitatea elementelor criminogene face necesar ca, la nivelul Inspectoratului General de Aviație, să funcționeze o structură
care va sprijini misiunile MAI ce implică o componentă de poliție aeriană.

VI. Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice
Contextul actual a arătat pericolul pe care îl generează diseminarea în spațiul public a informațiilor de tipul ”Fake news”. MAI
își va amplifica eforturile pentru a corecta și a completa informarea cetățeanului cu privire la evenimentele de interes,
necesitatea respectării unor măsuri de protecție specifice unor situații de risc, precum și la subiecte care vizează activitatea
personalului/structurilor MAI.

VII. Reconsiderarea rolului instituțiilor de formare profesională ale MAI și a mecanismelor de recrutare și formare
În principal, rolul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București va fi reconsiderat, pentru a răspunde nevoilor actuale
de pregătire profesională a ofițerilor, în cele două domenii majore: ordine publică și situații de urgență. În cadrul acesteia vor
funcționa Facultatea de Ordine și Securitate Publică, care va prelua atribuțiile formative, elementele de structură și personalul
didactic ale Facultății de Poliție, Facultății de Jandarmi, Facultății de Poliție de Frontieră și Facultății de Științe Juridice și
Administrative și Facultatea de Pompieri. Totodată, va fi implementat un nou sistem de formare inițială a ofițerilor (poliție,
poliție de frontieră și jandarmi) prin programe de masterat profesional, destinate absolvenților de studii universitare de licență.
La finalizarea acestor studii de masterat, absolventul va primi grad profesional și va fi repartizat potrivit nevoilor
beneficiarului.
Pentru asigurarea unui bazin de recrutare predictibil și riguros selectat vom reinființa Liceele de Poliție.

VIII. Implementarea unui sistem unitar, integrat, de pregătire profesională.
În plan teritorial va fi utilizată o infrastructură comună de pregătire profesională. În fiecare județ să existe va exista o bază de
pregătire unică, care va asigura nevoile de pregătire profesională pentru polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi, pompieri sau
personal de protecție civilă. Acolo unde nu există o asemenea infrastructură, vor fi valorificate programele de investiții ale
Companiei Naționale de Investiții, dedicate realizării unor astfel de obiective. În cadrul procesului de formare profesională va fi
consolidată utilizarea metodelor moderne de instruire (platforme de tip ”e-learning”, cursuri on-line) și vor fi revizuite
mecanismele de evaluare a competențelor și abilităților profesionale. Simultan, ținând cont de specificul misiunilor în teren ale

structurilor MAI, va fi realizată consolidarea pregătirii tactice, fizice și psihologice a personalului.

IX. Reconsiderarea unor elemente de statut profesional
În vederea eficientizării actului managerial, este necesar ca funcțiile de conducere să fie ocupate prin concurs și nu doar cu
caracter temporar. Va fi introdusă o limitare a procedurilor de împuternicire, strict la acele situații obiective când altă
modalitate de ocupare nu este posibilă. Totodată, pentru anumite funcții de conducere în structuri ale MAI, este necesar ca
ocuparea postului să se realizeze pentru o perioadă determinată, în baza unui mandat. În acest fel, va exista un element care va
conferi stabilitate pe post persoanei respective și, în același timp, va obliga instituția să stabilească obiective clare, iar titularul
postului să le îndeplinească.

X. Transformarea digitală a unor servicii publice și activității interne a structurilor MAI
MAI dezvoltă și la acest moment procese de transformare digitală. O serie de obiective de interes deosebit, precum proiectul
„Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă”, proiectul cărții electronice de identitate, transformarea
serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor și emiterii permiselor de conducere și HUB-ul de servicii al MAI vor
fi finalizate și implementate. Astfel, MAI va contribui decisiv la transformarea modului în care se face administrație publică în
România, pe de o parte, prin aducerea propriilor servicii publice în mediul electronic, iar pe de altă parte, prin contribuția la
ecosistemul de realizare a serviciilor digitale.

XI. Îmbunătățirea sistemului de management și de control al fondurilor financiare repartizate MAI
În activitatea sa, MAI utilizează atât fonduri repartizate de la bugetul de stat, cât și fonduri externe nerambursabile. În cadrul
financiar european multianual 2014-2020, fondurile europene au constituit cea mai importantă sursă de investiții a MAI. Și în
acest domeniu, deficitul de personal a avut efecte asupra eficienței gestionării resurselor financiare.
Pentru realizarea obiectivului propus va fi realizată simplificarea fluxurilor interne aferente procedurilor de achiziție publică,
prin generalizarea utilizării la nivelul MAI a unei aplicații informatice dedicate (PIMAP), optimizarea costurilor aferente
consumurilor energetice, prin valorificarea informațiilor reieșite din monitorizarea consumurilor de energie electrică și gaze,
impunerea utilizării exclusive a unor proceduri electronice, în procesul de atragere, gestionare, control și raportare a fondurilor
externe nerambursabile, respectiv în cadrul procedurilor de promovare a proiectelor care vizează actualizarea inventarului
domeniului public al statului.
Ținând cont de natura specializată a activității DGPI, asupra acestei direcții se va realiza control parlamentar direct de către
Comisia comuna de control parlamentar asupra serviciului intern de informații.”
TRANSPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ
Bugetul instituției
Sinteza privind bugetul 2020 (link la - https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/buget/)
Informații legate de procesul de
achiziții publice, achiziţiile
sectoriale și
concesiunile de lucrări şi servicii

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2020_21 (link
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/PAAP_Programul-Anual-al-Achizitiilor-Publice-pentru-AparatulCentral-al-M.A.I._V21.pdf)

la

-

Informații despre litigii în care
este implicată instituția (în
general, nu doar cele legate de
achiziții publice)

Număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată – total 3992 de 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.): 1125;
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.): 1127;
Drepturi bănești (prime de concediu, spor fidelitate, spor mobilitate/confidențialitate, acordare grupe de muncă,
ajutoare trecere în rezervă, norma 12B, diverse indemnizații): 1184;
Legea 10/2001 (notificări, contestații împotriva deciziilor sau dispozițiilor ministrului emise în dosarele de
notificare): 13;
Revendicări (imobiliare, mobiliare, ieșiri din indiviziune): 18;
Pretenții (despăgubiri morale/materiale, despăgubiri civile, altele): 383;
Plângeri contravenționale: 14;
Dosare penale: 8;
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.): 120.
Din totalul de 3992 dosare au fost soluționate definitiv 845 dosare. Soluțiile date de instanțele de judecată au fost:
• favorabile M.A.I.: 752 dosare;
• nefavorabile M.A.I.: 93 dosare.

Organigrama
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/Organigrama-AC.pdf
Informații despre managementul
resurselor umane

Raportat la numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, cei aproximativ 130.000 de angajați la data de
31.12.2020 ocupau circa 85% din posturi.
În anul 2020 au fost înregistrate 8.751 pierderi de personal, în timp ce numărul încadrărilor a fost de 3.347.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de execuție vacante de ofițer de poliție/ofițer, prin trecerea agenților de
poliție/maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor de poliție/ofițerilor: peste 2.000 de posturi aprobate.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de execuție vacante prin încadrare directă, astfel:
Operaționalizarea structurilor teritoriale de poliție a animalelor:
- încadrare directă - 86 de posturi de medic veterinar, prevăzute a fi ocupate cu funcționari publici cu statut specialpolițiști;
- încadrare directă - 178 de posturi prevăzute a fi ocupate cu funcționari publici cu statut special-polițiști – 49 posturi de
ofițer de poliție și 129 posturi de agent de poliție.
Reducerea deficitului de personal aeronautic din cadrul structurilor Inspectoratului General de Aviație - a fost aprobată
deblocarea a 33 de posturi de pilot avion, pilot elicopter, inginer aviație, maistru militar aviație, subofițer operator căutare-

salvare-evacuare.
În rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 120 de posturi medici
și personal medical.
În perioada stării de urgență au fost încadrate, pe perioadă determinată, un număr de 168 de posturi, după expirarea celor
6 luni fiind prelungit termenul pentru un număr de 155 de posturi.
În perioada stării de alertă a fost aprobată încadrarea pe perioadă determinată a unui număr de 1.778 de posturi.
Repartizarea absolvenților promoțiilor 2020 - 2.408 persoane, dintre care 691 ofițeri/ofițeri de poliție și 1.717 maiștri
militari/subofițeri/agenți de poliție.
RELAȚIA CU
COMUNITATEA
Raport de activitate Legea nr.
544/2001

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 - 76, după cum urmează:
1. Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente carantinei;
2. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 39 alin. (3) din Anexa nr. 2 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 și pentru modificarea art. 38 alin. (3) din
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru
compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor;
3. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor tehnice de siguranță privind construcția și
amenajarea poligoanelor de tragere;
4. Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
5. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne
nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea
acestuia;
6. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura
organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne;
7. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului onorurilor și
ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.64/2014;
8. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și
pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă și ale cărţii de imobil.
9. Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
10. Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea Anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/
2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;
11. Proiectul ordonanței de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea 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 și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia;
12. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs,
în condițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de
risc epidemiologic şi biologic, republicată;
13. Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de
medicii pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19;
14. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind Dispoziția/ Ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative;
15. Proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.
210/1999, aprobate prin HG nr. 244/210;
16. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 288/2011;
17. Proiectul ordonanței de urgență privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din
cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate,
unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2;
18. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea
tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei
administrative nr. 599/2008;
19. Proiectul ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;
20. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea
autorității publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene;
21. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor interne competent să constate contravenții și să aplice
sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative;
22. Proiectul Ordonanței de Urgență pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;
23. Proiectul Ordinului Ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne
nr. 18/2016 privind evidența statistică a accidentelor de circulație rutieră;
24. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei,
echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști;
25. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de
organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
26. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Normelor tehnice privind managementul activităților
de intervenție pentru asanarea terenurilor de munițiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea
lucrărilor de distrugere a zăpoarelor, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 135/2015;
27. Proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului

Afacerilor Interne de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a
statului, în vederea asanării legislației;
28. Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare și funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
29. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind utilizarea înscrisurilor în formă electronica și a semnăturii
electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
30. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
31. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie
sau pentru probe a vehiculelor;
32. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind
organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, precum și pentru modificarea
și completarea anexelor nr. 1 – 4 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
33. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor de protecție a informațiilor clasificate în
domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
34. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în
instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de
încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
35. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind implementarea și dezvoltarea unitară a sistemului de control intern
managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
36. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002privind organizarea și funcționarea
Poliției Române;
37. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru 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;
38 Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 14/2018;
39. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei,
insignei și documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului
Afacerilor Interne;
40. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne;
41. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea condițiilor privind acordarea locuinței de serviciu, a cheltuielilor de cazare
şi deplasare a prefecților și a subprefecților, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de
serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2020;
42. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne
nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne;
43. Proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice;
44. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne
nr. 129/2019 privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a
sistemelor europene de informații pentru frontieră și securitate;
45. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea literei c) a punctului 5 din Anexa nr. 11 la Normativul

privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr. 599/2008;
46. Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și
instituirea unor măsuri ce vizează circulația vehiculelor pe drumurile publice, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul
nr. 195/2020;
47. Proiectul ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.
48. Proiectul Ordinului 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;
49. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor
nr.220/2012;
50. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea
acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri
publice;
51. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru completarea art. 214 din Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin
Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2018;
52. Proiectul Ordinului 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;
53. 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;
54. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile şi obligațiile
personalului Ministerului Afacerilor Interne pe perioada delegării şi detașării în altă localitate;
55. Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente
instituirii carantinei;
56. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Direcției medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 203/2016;
57. Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice;
58. Proiectul Hotărârii 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;
59. Proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind
evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români;
60. Proiectul Ordonanţei 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;
61. Proiectul Hotărârii 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.

62. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.44/2004
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum şi a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi a cetăţenilor Confederației Elvețiene;
63. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și
internelor nr.163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor
state cu documente similare româneşti;
64. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne
nr.129/2019 privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a
sistemelor europene de informații pentru frontieră și securitate;
65. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului centrelor de cazare a
străinilor luați în custodie publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.121/2014;
66. Proiectul Ordonanţei de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,
în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României;
67. Proiectul hotărârii Guvernului privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ungare
Borş II (România) – Nagykereki (Ungaria) pentru transportul de persoane și de mărfuri;
68. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.
268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere;
69. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea pct.1 al art.5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
70. Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri;
71. Proiectul Legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în
domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019, la București;
72. Proiectul hotărârii Guvernului privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele
separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind
inițiativa cetățenească europeană;
73. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea
cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului;
74. Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea literei e1) a alineatului (1) al articolului 8 din Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul
Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare;
75. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice;
76. Proiectul ordinului ministrului ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului justiției și al ministrului afacerilor
interne pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor
de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor.

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 281 de
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 (2021):
1. Proiect de 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
2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 898/2011 privind stabilirea
formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează
străinilor
3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi
relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă
4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârii de Guvern nr. 35/2019 pentru desemnarea
autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene
5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea/completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor
critice naționale, cu modificările și completările ulterioare
6. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni, precum şi pentru completarea unor acte normative
7. Proiect de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului
ilicit de droguri
8. Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute
9. Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de
facilitare a trecerii de către lucrătorii frontalieri
10. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1110/2010 privind
componența, atribuțiile si modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
11. Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2226 privind Sistemul de intrare/ieşire
şi a Regulamentului (UE) 2018/1240 privind Sistemul european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile, precum şi de
modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de
Frontieră Române cu modificările şi completările ulterioare
12. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru utilizarea arhivării electronice la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice
13. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii privind cazierul judiciar nr. 290/2004
14. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la
Sistemul de Informații Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

