
 

 

ORDINUL 

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE  

Nr. _____ din __________ 

 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate 

în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului 

administrației și internelor nr. 243/2011  

 

 

 În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 ministrul afacerilor interne emite următorul:  

 

ORDIN: 

 

 

 Art. I. – Normele metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor                                

nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 
 

1. La articolul 28, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) la 30 de zile de la data înregistrării, la secretariatul unității de administrare, a cererii de reziliere, 

formulată de titularul contractului de închiriere”. 

 

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 29 – (1) Titularul contractului de închiriere care și-a încetat activitatea din motive neimputabile 

poate cere ca locuința de serviciu pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care 

locuiește împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne”. 

 

3. La articolul 30, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinței de serviciu/intervenție în ultima lună de 

valabilitate a acestuia, dar fără a depăși termenul contractual”. 

 

4. La articolul 31, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„e) să analizeze oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuința de intervenție la 

unitatea titulară de cotă și să întreprindă măsuri în consecință, cu cel mult 30 zile înainte de data 

expirării termenului de valabilitate”. 

 

5. La articolul 46, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) personalul Ministerului Afacerilor Interne pe timpul cât se află în interes de serviciu în altă 

localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în delegaţie, detaşare, misiune, la convocare, la 

cursuri, în baza ordinului de serviciu sau a unui alt document de serviciu similar”.  

  

6. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul 

cuprins: 

 

„(2) În cazul căminului „Paul Greceanu” și al „Club Excelsior – București”, repartizarea locurilor de 

cazare finanțate de la bugetul de stat se face numai pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, 



în baza unui document de serviciu – dispoziție, ordin, delegație, etc. și în ordinea priorităților, în una 

din următoarele situații în care se află: 

 

a) ocupă o funcție de conducere în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne; 

b) este încadrat în Ministerul Afacerilor Interne cu contract de muncă, pe durata mandatului 

demnitarului”. 

 

7. La articolul 82, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Pentru soluționarea contestațiilor, șeful unității de administrare numește prin dispoziție o 

comisie de verificare a contestațiilor, formată din 5 membri, alții decât cei din comisia de evaluare a 

ofertelor, care în termen de 4 zile trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor”. 

 

8. La anexa nr. 1 „Glosar de termeni”, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) Alte unități de cazare – spațiile de cazare existente în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, 

care pot fi folosite pentru cazarea de urgență numai a personalului ministerului aflat în misiuni, 

repartizat, detașat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care își au 

domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cămine sau complexuri de odihnă și recreere”. 

 

9. Anexa nr. 2 „Componența Comisiei Centrale de Repartizare a Locuințelor” se modifică și se 

înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

 

10. Anexa nr. 4 „Situația unităților de cazare și pregătire, aflate în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.   

 

 

Art. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

RADU STROE  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                Anexa nr. 1 

                                                                                                     (Anexa nr. 2 la O.m.a.i. nr. 243/2011) 

 

 

 

 

COMPONENȚA 

Comisiei Centrale de Repartizare a Locuințelor 

 

 

 

 

Președinte – secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne  

 

Membri: 

- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliției Române; 

- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliției de  

Frontieră; 

- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență; 

- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române; 

- directorul general/directorul general adjunct al directorului general din Direcția Generală Juridică; 

- directorul general/directorul general adjunct al directorului general din Direcția Generală 

Anticorupție; 

- directorul general/directorul general adjunct al directorului general din Departamentul de Informații 
și Protecție Internă. 

 

Secretar – directorul general/directorul general adjunct al directorului general din Direcția Generală 

Logistică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


