UNIVERSITARIA
Colecţia cuprinde manuale şi cursuri universitare destinate elevilor şi studenţilor din
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, de nivel universitar (Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Institutul de Studii pentru Ordine Publică) şi postliceal
(şcoli militare de subofiţeri de jandarmi, pompieri şi protecţie civilă, şcoli de agenţi de poliţie
şi de poliţie de frontieră).
REPERE JURIDICE
Reuneşte lucrări de drept românesc şi internaţional, culegeri de acte normative, studii de
drept penal şi civil, criminalistică.
COLECŢIA TEHNICĂ
Aici se regăsesc tratate de tehnică inginerească – instalaţii, echipamente, construcţii,
rezistenţa materialelor, sisteme termice şi de protecţie împotriva incendiilor şi calamităţilor
naturale.
CIVITAS
Scrierile Cetăţii secolului XXI, elaborate de structuri ale Administrației – parte, de-a lungul
existenței statului românesc, din ministerul nostru – întregesc seria colecţiilor cărţilor care
văd lumina tiparului sub egida Editurii M.A.I.
EUROPOLIS
Cărţile din colecţia „Europolis”, scrise în limba română sau în limbi străine, tratează
problematica specifică relaţiilor internaţionale – migraţie, multiculturalism, infracţionalitate
transfrontalieră.
COLECŢIA Ψ
Este colecţia cărţilor din domeniul psihologiei. Cursurile de psihologie au un pronunţat
caracter practic, specific ramurilor psihologiei aplicate.
COMUNICARE
Element esenţial în viaţa socială, ca şi în instituţia Afacerilor Interne, comunicarea reprezintă
tema unei alte colecţii de lucrări de interes care apar la Editura M.A.I.
MEMORIA ISTORIEI
File din istoria naţională sau a instituţiei sunt reunite în cărţi-document care reconstituie
elemente de cultură şi civilizaţie a spaţiului naţional românesc. De asemenea, în această
colecţie apar lucrări de arhivistică, paleografie şi muzeologie, monografii.
PERIODICE
Colecţia cuprinde buletine documentare şi de informare, cu apariţie periodică, elaborate de
structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.
POLICE CLUB
Privilegiați, probabil, de experiența profesională care-i inspiră, autorii de ficțiune ai
Internelor completează mediul de crime fiction românesc cu creații definite de mister,
suspence și acte jusțiare – caracteristici ale genului.
OMNIA
Este o colecţie care reunește creații ale personalului M.A.I., din diverse domenii: de la
beletristică la ştiinţe aplicate.

