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 Corpul Național al Polițiștilor vă informează că începând cu data de 01.09.2020, rezervarea 

locurilor de cazare pentru interes personal în centrele/bazele de pregătire și recuperare/refacere a 

capacității de muncă aflate în administrarea Direcției Administrare Logistică Integrată din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, se realizează prin intermediul platformei informatice MAIBooking 

(https://maibooking.mai.gov.ro) în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfășoară acțiuni de 

pregătire și instruire, în limita spaţiilor disponibile, având prioritate personalul aflat în misiune. De 

asemenea, prin intermediul acestei platforme se vor comunica și alte informații necesare a fi cunoscute 

de persoanele interesate (perioade de funcționare, program de servire a meselor, etc).  
 

Centrele/bazele de pregătire și recuperare / refacere a capacității de muncă aflate în administrarea 

Direcției Administrare Logistică Integrată sunt: 

 

 Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă “Paul Greceanu” – Bucureşti; 

 Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă “Diana” – SaturnMangalia;  

 Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă “Meridian” - Mamaia – 

Constanta; 

 Baza de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă “Turist” – Predeal;  

 Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă “Excelsior” –Brașov. 

 

 Informații privind modalitatea de efectuare a unei rezervări prin intermediul aplicației 

MAIBooking:  

 

 Aplicația MAIBooking se accesează la adresa https://maibooking.mai.gov.ro;  

 Pentru a se efectua rezervări prin intermediul aplicației, mai întâi este necesară crearea unui 

cont de utilizator;  

 Conturile de utilizator se realizează de către fiecare persoană în parte, fiind necesară 

introducerea datelor aferente legitimației de serviciu sau a primei decizii de pensionare;  

 Problemele de ordin tehnic în accesarea / utilizarea aplicației MAIBooking, se transmit prin e-

mail la adresa suport.maibooking@mai.gov.ro;  

 Problemele de ordin logistic (referitoare la rezervările în interes personal) se transmit prin e-

mail la adresa cazari.dali@mai.gov.ro;  

 Prin intermediul aplicației se pot selecta maxim 2 camere / rezervare. Rezervările pentru 2 

camere vor fi supuse unui proces de verificare și validare din partea D.A.L.I., telefonic sau prin 

e-mail;  

 În situația în care locul de cazare, rezervat inclusiv prin intermediul aplicației, face obiectul unor 

activități dintre cele prevăzute la art. 40 din Normele metodologice, rezervarea/ cazarea în 

interes personal poate fi anulată de D.A.L.I. sau, după caz, întreruptă;  

  Nu vor fi acceptate rezervări care, însumate, depășesc 6 zile consecutive;  

 

 Solicitările de cazare transmise la adresa de e-mail cazari.dali@mai.gov.ro ori prin alte metode 

decât aplicația MAIBooking, NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE. 

  

 Mai multe informații privind aplicația MAIBooking, regulile generale pe timpul șederii în 

centre/baze, durata sejurului/cazării, repartizarea locurilor de cazare sau modul de aplicare a tarifelor 

reduse pentru persoanele beneficiare se regăsesc pe pagina de internet https://www.mai.gov.ro/utile/. 
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