
 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi 
efectivele Ministerului Administrației şi Internelor, pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcționare a serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului  nr. 1380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea şi 
atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1376/2009 privind înființarea, organizarea şi 

funcționarea Arhivelor Naționale 
 

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicatã,  
 
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre: 
 

Art.  1  ‐    Hotărârea  Guvernului  nr.  416/2007  privind  structura  organizatorică  şi 
efectivele  Ministerului  Administrației  şi  Internelor,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al 
României,  Partea  I,  nr. 311  din  10 mai  2007,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  se 
modifică după cum urmează: 

 

1. Art. 11 va avea următorul cuprins: 
  ,,Art. 11 ‐ (1) În  cadrul  aparatului  central  al  Ministerului  Administrației  şi  Internelor 
funcționează  Departamentul  Schengen,  afaceri  europene  şi  relații  internaționale,  care  este 
autoritatea  națională  în  domeniu  ce  asigură  şi  răspunde  de  îndeplinirea  tuturor  condițiilor 
necesare pentru aderarea României  la Acordul Schengen din 14  iunie 1985 privind eliminarea 
treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenția de aplicare a acestuia. 
(2)  Pentru  îndeplinirea  atribuțiilor  prevăzute  la  alin.  (1),  Departamentul  Schengen,  afaceri 
europene  şi  relații  internaționale  coordonează,  la  nivel  național,  activitățile  desfăşurate  de 
instituțiile şi autoritățile cu responsabilități în domeniu, conform Planului de acțiune Schengen 
şi Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României.” 
 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – Numirea şi eliberarea din funcție a şefului Departamentului Schengen, afaceri 

europene şi relații internaționale, şefului Departamentului relația cu Parlamentul şi adjunctului 
şefului  Departamentului  ordine  şi  siguranță  publică  se  fac  prin  ordin  al  ministrului 
administrației şi internelor.” 
   

3. Anexa nr.  1  –  „Structura  organizatorică    a Ministerului Administrației  şi  Internelor“  se 
înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
 

Art.  2  –  Hotărârea  Guvernului  nr.  1767/2004  privind  modul  de  organizare  şi 
funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere  şi  înmatriculare a 
vehiculelor publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1048 din 12 noiembrie 
2004 se modifică şi se completează după cum urmează:   
 
 
 



1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.  3  –  (1)  Regulamentul  de  organizare  şi  funcționare,  structura  organizatorică,  statul  de 
funcții şi numărul de posturi ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare  a  vehiculelor  se  aprobă  prin  ordin  al  prefectului,  cu  avizul  Direcției  regim 
permise de conducere  şi  înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației  şi 
Internelor,  în  limita  numărului maxim  de  posturi  în  finanțare  stabilit  anual  de  ordonatorul 
principal  de  credite,  pentru  serviciile  publice  comunitare  regim  permise  de  conducere  şi 
înmatriculare a vehiculelor. 
  (2)  Începând  cu anul 2012,  suplimentarea numărului maxim de posturi, pentru  fiecare 
serviciu  public  comunitar  regim  permise  de  conducere  şi  înmatriculare  a  vehiculelor,  se 
stabileşte prin ordin  al ministrului  administrației  şi  internelor,  la propunerea Direcției  regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, proporțional cu volumul de activitate din 
anul precedent, la nivelul fiecărui serviciu public comunitar.” 
 

2. La  articolul  11, după  alineatul  (2),  se  introduc două noi  alineate,  alineatele  (3)  şi  (4),  cu 
următorul cuprins: 
„(3) Concursurile pentru ocuparea  funcțiilor vacante din cadrul serviciilor publice comunitare 
regim permise de  conducere  şi  înmatriculare  a  vehiculelor  se  organizează  la  sediul Direcției 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
(4) Comisiile de concurs se stabilesc prin dispoziții ale directorului Direcției regim permise de 
conducere  şi  înmatriculare a vehiculelor  şi vor  fi  formate din  specialişti ai acestei  instituții  şi 
reprezentanți ai Instituției Prefectului.” 
 
  Art.  3  –  Hotărârea  Guvernului    nr.  1380/2009  privind  înființarea,  organizarea, 
funcționarea şi atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
publicată  în Monitorul Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  815,  din  27  noiembrie  2009,    cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(3)  Numărul  maxim  de  posturi  ale  Administrației  Naționale  prevăzute  este  de  1.100, 
inclusiv  preşedintele  Administrației  Naționale,  din  care  aparatul  propriu  152  posturi, 
inclusiv preşedintele Administrației Naționale.              
(4) Statul de organizare al aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului administrației 
şi internelor, iar statele de organizare ale structurilor subordonate fără personalitate  juridică şi 
ale  unităților  teritoriale  subordonate  de  către  preşedinte  prin  ordin,  în  limita  numărului  de 
posturi aprobat.” 
 

2. Anexa nr. 1  ,,Structura organizatorică a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat  şi 
Probleme Specialeʺ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

  Art.  4  ‐  Articolul  4  al  Hotărârii  Guvernului  nr.  1376/2009  privind  înființarea, 
organizarea şi funcționarea Arhivelor Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează: 
 
 
 
 
 



1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
“(3)  Structura  organizatorică  a  Arhivelor  Naționale  se  stabileşte  prin  ordin  al  ministrului 
administrației şi internelor în limita posturilor aprobate.” 
 

2. Alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
“(4) Numărul maxim de posturi pentru Arhivele Naționale este de 729.” 
 

 Art.  5  –  Anexa  –  „Structura  organizatorică  a  Arhivelor  Naționale”  la  Hotărârea 
Guvernului  nr.  1.376/2009  privind  înființarea,  organizarea  şi  funcționarea  Arhivelor 
Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009 
se  abrogă  la  data  intrării  în  vigoare  a  ordinului  ministrului  administrației  şi  internelor 
prevăzut la art.4. 

 

Art. 6 – Încadrarea personalului în numărul de posturi finanțat în anul 2011 şi pe noile 
funcții, stabilirea drepturilor salariale aferente, precum  şi  încetarea raporturilor de serviciu 
sau  de muncă,  ca  urmare  a  reorganizării  potrivit  prezentei  hotărâri,  se  fac  cu  respectarea 
termenelor şi a procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal. 
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