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I.

Informații privind rezultatele implementării Planului Strategic Instituțional

Planul Strategic Instituțional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2021-2024 (PSI) a fost aprobat de
conducerea MAI prin Nota-Raport nr. 790645 din 20.09.2021. PSI urmărește o ierarhie logică a elementelor care ghidează
activitatea ministerului. Astfel, la vârful piramidei, se regăsesc viziunea și misiunea, din care derivă obiectivele strategice care
guvernează întreaga activitate a ministerului. La rândul lor, obiectivele sunt derivate în programe, care sunt declinate apoi în
rezultate și măsuri, detaliate la nivel de indicatori de rezultat și indicatori de realizare imediată.
Viziune La orizontul anului 2030, România va avea un sistem de ordine și siguranță publică performant, integrat și
responsabil, construit în jurul nevoii de încredere, securitate și de protecție a cetățeanului și a comunității.
Misiune Ministerul Afacerilor Interne are misiunea de a concepe și pune în practică politicile publice din domeniul afacerilor
interne, de a coordona activitățile de menținere a unui climat de ordine, siguranță și încredere publică, de a preveni și

gestiona situațiile de urgență, de a aplica politicile europene și de a îndeplini obligațiile din domeniul său de competență care
revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al NATO.
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 2021
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 2024 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 2021, 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 2024 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 2021, 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 programul 2.1.
”Protecție civilă și sprijin acordat comunității”.
Programul 2.1.”Protecție civilă și sprijin acordat comunității” vizează ca până în 2024 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 2021, 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 2024 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 2021, 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 din competența DRPCIV;
Preluarea arhivelor de la terți;
Eliberarea documentelor din competența Arhivelor Naționale.
Programul 3.2.”Capacitate administrativă și sprijin operațional” vizează ca până în 2024 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 2021, 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 care s-au implementat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în anul 2021
1. 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.
2.

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.
3.

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.

4.

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.
Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 884/2021
Strategia națională privind migrația pentru perioada 2021-2024, se focusează pe îndeplinirea a patru obiective generale,
după cum urmează:
A. Gestionarea eficientă a fenomenului migraţionist, adus la îndeplinire prin trei obiective specifice - A.1 Promovarea condiţiilor de intrare, şedere şi ieşire din România, A.2 - Simplificarea accesului pe teritoriul României a
străinilor, în scop de angajare în muncă/detaşare şi dezvoltarea sistemului de acces al investitorilor proveniţi din state terţe pe
piaţa din România și A.3 - Prevenirea şi combaterea eficientă a migraţiei ilegale, a migraţiei ilegale în conexiune cu terorismul,
a traficului de imigranţi şi a exploatării prin muncă a angajaţilor străini
B. Consolidarea sistemului naţional de azil şi asigurarea conformităţii cu standardele europene şi internaţionale,
5.

adus la îndeplinire de 6 obiective specifice - B.1 - Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale
naţionale, europene şi internaţionale aplicabile, B.2 - Eficientizarea procesului de determinare a statului membru responsabil cu
analizarea cererii de protecţie internaţională, B.3 - Asigurarea condiţiilor de recepţie şi asistenţă pentru solicitanţii de azil, B.4 Consolidarea mecanismului de integrare socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi a celor cu
şedere legală Rezultat: Participarea activă a străinilor care au dobândit o formă de protecţie şi a celor cu şedere legală la viaţa
economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, B.5 - Relocarea refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil şi evacuarea
temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie şi relocarea ulterioară a acestora, B.6 - Dezvoltarea
cooperării cu organismul european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului şi cu alte organisme europene
şi internaţionale,
C. Întărirea capacităţii de răspuns a statului român în faţa unui aflux de imigranţi la graniţa teritoriului naţional,
îndeplinit prin două obiective specifice - C.1: Pregătirea prealabilă şi gestionarea unitară şi integrată a acţiunilor întreprinse în
situaţii de criză, C.2: Participarea la efortul comun de combatere a ameninţărilor hibride
D. Capabilităţi susţinute necesare implementării politicilor în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor,
îndeplinit prin patru obiective specifice - D.1: Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii fizice şi creşterea mobilităţii la nivelul
structurilor I.G.I., D.2: Asigurarea resurselor umane şi financiare, cu accent pe dimensionarea corespunzătoare a nevoilor
operative şi pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite în domeniul migraţiei, azilului şi integrării, D.3: Accesarea fondurilor
externe nerambursabile, D.4: Sporirea dialogului cu societatea civilă şi actorii internaţionali non-statali.
Priorități
pentru
perioada
următoare
TRANSPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ
Bugetul instituției

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/12/Program_de_Guvernare_2021%E2%80%942024.pdf

Sinteza privind bugetul 2021 (https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/12/SINTEZA-Buget-2021-DIRP-2.pdf)
Informații legate de procesul de
achiziții publice, achiziţiile
sectoriale și
concesiunile de lucrări şi servicii

- Lista de contracte încheiate:
- Centralizatorul achiziţiilor mai mari de 5000 de euro pentru semestrul II
content/uploads/2021/07/Centralizatorul-achizitiilor-publice-pe-anul-2021-semestrul-I.pdf
- Centralizatorul achiziţiilor mai mari de 5000 de euro pentru semestrul II
content/uploads/2022/03/Centralizatorul-achizitiilor-publice-pe-anul-2021-semestrul-II.pdf

- https://www.mai.gov.ro/wp- https://www.mai.gov.ro/wp-

- Numărul de procese de achiziții pe categorii: servicii – 111, produse – 188;
- Achiziții realizate prin sistemul electronic: 26;
- Durata medie a unui proces de achiziție: achiziție directă – 30 de zile, procedură simplificată – 45 de zile, licitație deschisă –
90 de zile;
- Număr de contestații formulate la CNSC: 3;
- Număr de proceduri anulate: 8.
Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2021 (link la - https://www.mai.gov.ro/wpcontent/uploads/2021/10/PAAP_Programul-Anual-al-Achizitiilor-Publice-pentru-Aparatul-Central-al-M.A.I._V20.pdf)

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

Numărul de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată - total de 3731 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.): 1159;
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.): 1175;
Drepturi bănești (prime de concediu, spor fidelitate, spor mobilitate/confidențialitate, acordare grupe de muncă, ajutoare
trecere în rezervă, norma 12B, diverse indemnizații): 842;
Legea 10/2001 (notificări, contestații împotriva deciziilor sau dispozițiilor ministrului emise în dosarele de notificare): 9;
Revendicări (imobiliare, mobiliare, ieșiri din indiviziune): 20;
Pretenții (despăgubiri morale/materiale, despăgubiri civile, altele): 396;
Plângeri contravenționale: 17;
Dosare penale: 5;
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.): 108.
Din totalul de 3731 dosare au fost soluționate definitiv un nr. de 1022 dosare.
Soluțiile date de către instanțele de judecată au fost:
- favorabile M.A.I. - 897 dosare,
- nefavorabile M.A.I. - 125 dosare.

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

În anul 2021 au fost înregistrate 6.138 de pierderi de personal, în timp ce numărul încadrărilor a fost de 3.741.
În ceea ce privește fluctuația funcțiilor de conducere, menționăm faptul că aproximativ 70 % dintre acestea sunt ocupate prin
numire, iar pentru 10 % atribuțiile funcției sunt exercitate cu caracter temporar prin împuternicire.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de execuție vacante:
- încadrare directă: au fost aprobate 4867 de posturi, fiind organizate concursuri pentru 4753 de posturi, desfășurându-se 5164
de proceduri de concurs (pentru 411 posturi a fost reluată procedura de concurs);
- operaționalizarea structurilor teritoriale de poliție a animalelor: au fost aprobate 264 de posturi, fiind organizate concursuri
pentru 264 de posturi, desfășurându-se 308 proceduri de concurs (pentru 44 de posturi a fost reluată procedura de concurs):
- trecere a agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție: au fost desfășurate 251 de proceduri de concurs.
În ceea ce privește organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere vacante, menționăm faptul că au fost
desfășurate 2729 proceduri de concurs.

Repartizarea absolvenților promoțiilor 2021 - 3129 persoane, dintre care 678 ofițeri/ofițeri de poliție și 2451 maiștri
militari/subofițeri/agenți de poliție (pentru școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, repartizarea promoțiilor 2021
s-a realizat în luna martie 2022).
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

I. Nr. de inițiative - 77, după cum urmează:
1. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a
majorării prevăzute la art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun
prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2.
2. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru completarea art. 28 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne.
3. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru completarea Metodologiei privind elaborarea normelor și tabelelor
de înzestrare cu armament, muniții, mijloace tehnice și materiale necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobată
prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.28/2018.
4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 414 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.81/2003.
5. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea OMAI nr. 105/2020 privind examinarea
medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.
6. Proiectul de Instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne pentru abrogarea Anexei nr. 10 la Instrucțiunile ministrului
afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
7. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în
aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
8. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi
efectivele Ministerului Afacerilor Interne.
9. Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri în domeniul stării civile, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
10. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

11. Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.
12. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu,
cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2021.
13. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
14. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție ”Detașamentul
Special de Pompieri Cernavodă” în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al Județului Constanța.
15. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență
a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006.
16. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind
organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.187/2014.
17. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea alin.(2) al art. 29 din Normele metodologice privind
utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și
internelor nr. 243/2011.
18. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și
funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
19. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.53/2017
privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.
20. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției
Generale Urgențe Medicale.
21. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției
Generale pentru Protecție Civilă.
22. Proiectul Legii pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și
protecția infrastructurilor critice.
23. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind formarea inițială, în anul 2021, în instituțiile de formare ale
Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației
rutiere.
24. Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
managementului situațiilor de urgență precum și a sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.
25. Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor
aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum
și pentru abrogarea unor acte normative și Proiectul hotărârii Guvernului pentru desemnarea operatorilor medicali și a unităților
sanitare colaboratoare pentru elicopterele aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviație din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne.
26. Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul
personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență
și prim ajutor calificat.
27. Proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare.

28. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
29. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea alineatului (6) a articolului 31 din Normele
metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne aprobate
prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 231/2012.
30. Proiectul Legii pentru completarea articolului 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.
31. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și
reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport
logistic propriu.
32. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind stabilirea standardelor și tehnicilor de inspecție tehnică periodică a
armelor.
33. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
301/2012.
34. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și
promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
35. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.
36. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne
nr.20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii
copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de
învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
37. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și
relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență.
38. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției
Suport Decizional.
39. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
144/2018 pentru aprobarea Listei armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv.
40. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor
Interne.
41. Proiectul Instrucțiunilor ministrului afacerilor interne pentru modificarea Listei nr. 13 din Anexa nr. 1 la Instrucțiunile nr.
166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor
Interne.
42. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului
Sportiv ,,Dinamo” București.
43. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Procedurilor de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărţii
electronice de identitate, precum şi de ştergere a datelor stocate în bazele de date de producţie şi a imaginilor impresiunilor
papilare colectate pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, stocate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a
persoanelor.
44. Proiectul Ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educației

naționale nr. 1/ 2011, referitoare la obligația unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu dețin cod
numeric personal.
45. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor și
reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea
nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesioniști.
46. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a
majorării prevăzute la art.7 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere
plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
47. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea
în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
48. Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
49. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul
uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor.
50. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de
organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte.
51. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr.521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun
de suport logistic propriu.
52. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind formarea iniţială, în anul 2022, în instituţiile de formare ale
Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei
rutiere.
53. Proiectul Ordinului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 privind
protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr.31/523/2008.
54. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Direcției Generale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 158/2017.
55. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu,
cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2022.
56. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor
de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru
România.
57. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru abrogarea anexei nr. 4 la Regulamentul centrelor de cazare a
străinilor luați în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.121/2014.
58. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a
Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul
sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.
59. Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de
facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri.
60. Proiectul Legii pentru completarea tabelului nr. I anexă la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri.
61. Proiectul Legii pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia
Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
62. Proiectul Legii privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne
la activități din străinătate
63. Proiectul Legii privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative
64. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea literei d) a punctului 2 din Anexa nr. 4 la Normativul
privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul
ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008.
65. Proiectul Legii privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de
intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile
66. Proiectul Legii privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni
67. Proiectul Legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind
cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman
68. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea unor tratate în domeniul frontierei de stat a României
69. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru stabilirea unor aspecte referitoare la constituirea comisiei prevăzute
la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi
operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor
celui decedat și a comisiei prevăzute la art. 64 din Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara
teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul
ministrului afacerilor interne nr. 48/2021, precum și pentru aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a acestora
70. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor
interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru
Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția şi cazarea solicitanților de
azil
71. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor
Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor
72. Proiectul Legii pentru aprobarea plății contribuţiei anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelenţă pentru
Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale
interguvernamentale la care România este parte
73. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006.
74. Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare în Ministerul
Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și
operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor
celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021
75. Proiectul Legii pentru participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru
Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre
76. Proiectul Legii pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II și III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri
77. Proiectul Legii 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

II. Puncte de vedere la proiectele altor institutii:
În anul 2021, personalul MAI a avizat sau, după caz, a formulat puncte de vedere pentru 250 proiecte de acte normative primite
de la celelalte ministere, asigurând corelarea prevederilor acestor proiecte cu legislația specifică ministerului.
III. Prioritățile legislative pentru perioada următoare (2022):
1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea H.G. nr. 1110/2010 privind componența, atribuțiile si
modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.
2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de
interes naţional, aflate în stadiul de proiectare.
3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și
protecția infrastructurilor critice.
4. Proiectul de Lege pentru modificare și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
5. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor tehnice privind participarea structurilor aflate în componența
și în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne la acordarea asistenței
umanitare și pentru stabilirea unor măsuri în cazul participării la misiuni de asistență umanitară în afara teritoriului statului
român.
6. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate.
7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate.
8. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor.
9. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
10. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
11. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
12. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea OuG nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Direcției Generale de Protecție Internă.
13. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice.
14. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri specifice pentru reglementarea mecanismelor de interoperabilitate dintre
sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, cooperării polițienești și judiciare, azilului și
migrației, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
15. Proiectul 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
16. Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului
centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale
apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
17. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere
eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor.

