
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Plan Strategic (prototip v3-2) Pagina 1 din 6

COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

COD
INIȚIATIVĂ

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)

BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

K-01 Intensificarea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale, a faptelor antisociale, în 
zonele publice, în  instituțiile de învățământ și mediul rural

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-02 Combaterea infracţionalităţii contra persoanei, patrimoniului şi în domeniul armelor și munițiilor Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-03 Reducerea timpului de intervenție la evenimente și creșterea calității serviciului prestat cetățeanului Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-04 Întărirea cooperării inter-instituționale în domeniu Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-05 Eficientizarea activității de identificare, în vederea confiscării, a bunurilor provenite din infracțiuni Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-06 Identificarea şi destructurarea rețelelor infracţionale din domeniul traficului de droguri, traficului de persoane, criminalității 
informatice, finanțării terorismului și spălării banilor

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-07 Documentarea și investigarea manifestărilor de criminalitate transfrontalieră și a formelor de radicalizare Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-08 Creșterea gradului de pregătire a structurilor de intervenţie în domeniul antiterorist şi intervențiilor speciale Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilorA

B Combaterea criminalității economico-financiare, a 
evaziunii fiscale, a corupției şi asigurarea unui mediu de 
afaceri competitiv

Combaterea criminalității organizate, transfrontaliere, a 
terorismului și fenomenului radicalizării 

C

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)
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K-09 Intensificarea și îmbunătățirea activității derulate în cadrul platformelor de cooperare existente la nivel 

național/regional/european/internațional
Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-10 Securizarea frontierei,  în special a celei care este frontiera externă a Uniunii Europene Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-11 Modernizarea și asigurarea mentenanței evolutive a sistemelor de supraveghere și control la frontieră Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-12 Operaționalizarea Unității Naționale de Informații despre Pasageri (UNIP) Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Iul./2016

K-13 Întărirea cooperării cu autoritățile polițienești de frontieră din statele vecine, UE și terțe Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-14 Sprijinirea AEP și STS în informatizarea procesului electoral pentru a evita fraudele electorale Capitolul 51.01 "Autorităţi publice 
şi acţiuni externe" - în cadrul 
Programului 3 "Suport acordat 
structurilor MAI" - 21.440 mii lei 
reprezentând indemnizaţii pentru 
operatorii sistemului implementat 
de STS împreună cu AEP

Ian/2016 Oct/2016

K-15 Punerea la dispoziția birourilor electorale a materialelor necesare organizării și derulării proceselor electorale Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" - 18.733 mii 
lei.

conf 
caledarului 
electoral

conf 
caledarului 
electoral

K-16 Menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe timpul campaniei electorale şi alegerilor, precum şi protecţia sediilor birourilor 
electorale de circumscripţie, respectiv a oficiilor electorale şi ale secţiilor de votare

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" - 87.700 mii 
lei, în cadrul Programului 1 - 
"Ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului"

conf 
caledarului 
electoral

conf 
caledarului 
electoral

(K-21-K-69)

K-21 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, comunități locale, asociații, mass-media etc. pentru implementarea la nivel 
naţional/regional/local de proiecte, acțiuni comune, campanii de informare, educare, conştientizare și prevenire în 
domeniul ordinii și siguranței publice și al situațiilor de urgență, pentru reducerea riscului de victimizare sau de implicare în 
activități infracționale

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" - 3.200 mii lei

Ian/2016 Oct/2016P-1 Îmbunătățirea activității de prevenire și implicarea activă a 
societății civile și a cetățenilor

Combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane și a 
altor riscuri cu impact asupra securității naționale

D

     
    

Asigurarea desfăşurării în bune condiții a alegerilor pentru 
autorităţile publice locale şi pentru Camera Deputaţilor şi 
a Senatului României, a corectitudinii şi transparenţei 
acestora

E

PROCESE INTERNE (P)
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K-22 Promovarea unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalității, prin proiectarea și derularea de acțiuni și campanii 

de prevenire, în baza priorităților naționale și locale stabilite la nivel instituțional
Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-23 Creșterea transparanței și implementarea unor mecanisme de informare, înștiințare și  avertizare a populației Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-24 Derularea de acţiuni la nivel naţional / regional pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze care generează riscul 
rutier, a furturilor de la infrastructura feroviară, de la şi din vagoane, a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată, a 
infracțiunilor la regimul navigaţiei

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-25 Consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul siguranței circulației și transporturilor Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-26 Reabilitare centre de reținere și arest preventiv și îmbunătățirea condițiilor materiale de detenție din  acestea Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională", în cadrul 
Programului 1 - "Ordine publică şi 
siguranţa cetăţeanului" -     8.461 
mii lei

Ian/2016 Oct/2016

K-27 Modernizare spații pentru deservirea cetățenilor și  asigurarea  condițiilor corespunzătoare de lucru pentru  personalul MAI Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-28 Reabilitare sedii aflate în administrarea structurilor MAI, inclusiv a posturilor de poliție, prin implementarea programelor 
multianuale de investiții       

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională", în cadrul 
Programului 1 - "Ordine publică şi 
siguranţa cetăţeanului" -   99.594 
mii lei

Ian/2016 Oct/2016

K-29 Identificarea carențelor și disfuncționalităților în activitate Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 2 - "Protecţie 
civilă şi sprijin acordat comunităţii"

Ian/2016 Mai/2016

        
    

Îmbunătățirea situației și condițiilor din spațiile 
administrate de MAI

Optimizarea mecanismelor funcționale ale Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență în vederea 
îmbunătățirii sistemului de management în situații de 
urgență și protecție civilă

P-4

Creșterea nivelului de siguranță rutieră, feroviară, navală 
și aeriană

P-3

P-2
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K-30 Remedierea urgentă a disfuncționalităților în activitate, inclusiv printr-o reglementare clară și unitară în domeniu, cât și prin 

adoptarea unor măsuri concrete pentru creșterea responsabilității și eficienței instituționale
Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 2 - "Protecţie 
civilă şi sprijin acordat comunităţii"

Ian/2016 Sep/2016

K-31 Reducerea timpului de reacție și de răspuns, salvarea în timpul cel mai scurt a persoanelor aflate în pericol, rănite sau 
afectate

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 2 - "Protecţie 
civilă şi sprijin acordat comunităţii"

Ian/2016 Oct/2016

K-32 Instituirea unor mecanisme care să permită diminuarea efectelor dezastrelor și restabilirea rapidă a stării de normalitate Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 2 - "Protecţie 
civilă şi sprijin acordat comunităţii"

Ian/2016 Oct/2016

K-33 Creșterea gradului de responsabilizare a mediului privat, a comunităților și cetățenilor pentru respectarea prevederilor 
legale în domeniu

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 2 - "Protecţie 
civilă şi sprijin acordat comunităţii"

Ian/2016 Oct/2016

K-34 Asigurarea participării MAI în cadrul proiectelor circumscrise politicilor comunitare și euro atlantice, la misiuni de 
menţinere a păcii, precum și sub egida ONU și OSCE

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate în cadrul Programului 1 - 
"Ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-35 Reprezentarea în cadrul organismelor de cooperare internaţională (Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de 
Stabilitate, EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX, EUROGENDFOR, SELEC etc.)

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" - Programului 
1 - "Ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului" -     3.230 mii lei

Ian/2016 Oct/2016

K-36 Dezvoltarea infrastructurii de cazare şi asigurarea cu personalul necesar Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate în cadrul Programului 1 - 
"Ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-37 Respectarea procedurilor legale privind regimul străinilor ce ar putea fi relocaţi în România, conform angajamentelor 
asumate de România

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate în cadrul Programului 1 - 
"Ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

(K-71-K-79)

U-1 Promovarea eticii și integrității, combaterea corupției 
interne

K-71 Desfășurarea de activități și acțiuni  pe linie de prevenire a corupției Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

P-6

P-5 Îndeplinirea angajamentelor României față de UE, NATO și 
celelalte organisme internaționale

     
       

       
   

Prevenirea migraţiei ilegale, a muncii nedeclarate, 
gestionarea posibilelor situaţii de aflux masiv de imigranţi

RESURSE UMANE (U)
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K-72 Realizarea de evaluări sistematice privind riscurile de corupție în zonele considerate vulnerabile Cu încadrarea în limitele bugetare 

aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
cadrul Programului 1 - "Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului"

Ian/2016 Oct/2016

K-73 Integrarea socio profesională a personalului încadrat din sursă externă și a promoțiilor din instituțile de învățământ Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" şi Capitolul 
65.01 "Învăţământ" 

Ian/2016 Oct/2016

K-74 Continuarea derulării de programe de formare profesională a personalului MAI Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" şi Capitolul 
65.01 "Învăţământ" - 25.017 mii lei

Ian/2016 Oct/2016

Redefinirea locului și rolului Instituției Prefectului, în 
cadrului procesului de reformă a statului și de 
modernizare a administrației publice

K-75 Profesionalizarea personalului din institutiile prefectului pe domenii specifice de activitate (resurse umane, management 
financiar, situatii de urgenta etc.) 

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 51.01 
"Autorităţi publice şi acţiuni 
externe"

Ian/2016 Oct/2016

K-76 Participarea la grupul de lucru interministerial pentru reforma statului și modernizarea administrației, dar și implementarea 
măsurilor stabilite.

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 51.01 
"Autorităţi publice şi acţiuni 
externe"

Ian/2016 Oct/2016

K-77 Reducerea graduală a deficitului de personal - încadrarea absolvenților promoției 2016, trecerea agenților de 
poliție/subofițerilor/maiștrilor militari în corpul ofițerilor, recrutarea din sursă externă

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională" - 166.768 mii 
lei

Ian/2016 Oct/2016

K-78 Realizarea  unei proiecții multianuale a necesarului de personal în vederea stabilirii cifrei de școlarizare în instituțiile de 
învățământ ale MAI și actualizarea acesteia în funcție de dinamica de personal

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională"

Ian/2016 Mai./2016

(K-81-K-89)

F-1 Asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii 
obiectivelor și priorităților MAI

K-81 Prioritizarea fondurilor pe domenii de activitate în funcție de evoluția situației operative Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate prin Legea nr.339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016

Ian/2016 Oct/2016

F-2 Asigurarea resurselor financiare din fonduri externe 
nerambursabile

K-82 Accesarea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, eficientizarea gestionării şi 
implementării acestora la nivelul MAI, monitorizarea şi controlul proiectelor finanţate din FAMI (Fondul Azil Migrație și 
Integrare), FSI (Fondul de Securitate Internă).

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională", sursele buget 
de stat şi fonduri externe 
nerambursabile - 126.100 mii lei

Ian/2016 Oct/2016

K-83 Continuarea implementării proiectelor finanţate din alte fonduri nerambursabile asigurate de țările AELS (Mecanismul 
Financiar Norvegian etc.)

Capitolul 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională", sursele buget 
de stat şi fonduri externe 
nerambursabile - 12.350 mii lei

Ian/2016 Oct/2016

K-84 Punerea la dispoziție a resurselor  bugetare necesare organizării și derulării alegerilor locale    Capitolele 51.01 "Autorităţi publice 
şi acţiuni externe" şi 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
sumă totală de 231.991 mii lei

Ian/2016 Iun/2016Asigurarea resurselor financiare necesare în organizarea 
procesului electoral

F-3

U-2 Dezvoltarea formării profesionale  a personalului MAI 
pentru asigurarea unui serviciu de calitate, care să 
răspundă așteptărilor cetățeanului

RESURSE FINANCIARE (F)

Asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii 
corespunzătoare a  atribuțiilor de serviciu de către 
structurile MAI.

U-3

U-4
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K-85 Punerea la dispoziție a resurselor bugetare necesare organizării și derulării alegerilor parlamentare  Capitolele 51.01 "Autorităţi publice 

şi acţiuni externe" şi 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională", în 
sumă totală de 131.749 mii lei

Iul/2016 Oct - Nov/2016

(K-91-K-99)

L-1 K-91 Modificarea și completarea cadrului normativ privind evaluarea performanțelor profesionale ale politiștilor Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională"

Ian 2016 Mar 2016

K-92 Modificarea și completarea cadrului normativ specific domeniului în scopul creșterii  siguranței cetățeanului Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională"

Ian 2016 Oct 2016

L-2 Legiferarea locului și rolului Instituției Prefectului K-93 Elaborarea pachetului de acte normative necesare redefinirii rolului și locului Instituției Prefectului, prefectului și 
subprefectului, în contextul reformei administrative

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolele 51.01 
"Autorităţi publice şi acţiuni 
externe" si 61.01 "Ordine publică şi 
siguranţă naţională"

Mar 2016 Oct 2016

L-3 Legiferarea în domeniul situațiilor de urgență K-94 Armonizarea și sistematizarea legislației în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă și optimizarea cadrului 
normativ care reglementează activitatea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională"

Mai 2016 Oct 2016

K-95 Elaborarea și promovarea împreună cu AEP a pachetelor de acte normative aferente procesului electoral pentru alegerile 
locale 

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională"

Ian/2016 Mar/2016

K-96 Elaborarea și promovarea împreună cu AEP a pachetelor de acte normative aferente procesului electoral pentru alegerile 
parlamentare

Cu încadrarea în limitele bugetare 
aprobate la Capitolul 61.01 "Ordine 
publică şi siguranţă naţională"

Iul/2016 Sep/2016

Legiferarea în domeniul ordinii și siguranței publice

L-4 Legiferarea procesului electoral

      
 

PROCESE LEGISLATIVE (L)


	MAI

