
HOTĂRÂRE  

privind modificarea unor acte normative 

 

      

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
Art. 1 – Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. La articolul 12, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.421, exclusiv demnitarii, cabinetul 

ministrului, cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea 

ministrului delegat, din care 938 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, 

cabinetul ministrului delegat şi cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.” 

  2. La articolul 12, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.483.” 

  3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 152 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (3) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice este de 839, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetelor acestora.” 

 
2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 – Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 

2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 



1. Alineatul (3) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice 

este de 1.815, exclusiv demnitarii.” 
 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
3. Anexa 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 4 – Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (1) al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, 

birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 390 posturi, 

exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare 

a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune 

(DNP).” 

2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 5 –  Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 

ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (2) Aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale are un număr maxim de 
359 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului 
ministrului.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 6 – Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 

2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi 
Sportului este de 138, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.” 

 
2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. 

 
 



Art. 7 – Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea 

Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza în cadrul direcţiilor 

generale prevăzute în anexa nr. 1, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii.” 

  2. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și unităților aflate 

în subordinea acestuia este de 13.999, din care 638 aparatul propriu al ministerului, exclusiv 

demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.” 

  3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. 

   

Art. 8 – Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

  1. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului este de 262, exclusiv 
demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezenta hotărâre. 
 
 

     

Art. 9 – Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Numărul maxim de posturi este de 430 exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetului ministrului.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. 
 

 



Art. 10 – Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 458, exclusiv 
demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezenta hotărâre. 
 

     
Art. 11 – Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din  2 martie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Numărul maxim de posturi este de 317, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetului ministrului, din care: 

a) 10 posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului Băncii Mondiale, denumită 
în continuare UMPBM; 

b) 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investiţionale privind construcţia a 8 
spitale regionale; 

c) 1 posturi pentru Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale.” 
 
2. Alineatul (3) al articolului 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate 

este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca structură în cadrul Ministerului 
Sănătăţii.” 

 
3. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 12 – Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 

februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Numărul maxim de posturi este de 180, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetului ministrului.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 13 – Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 



nr. 88 din 31 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Numărul maxim de posturi este de 178, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 

cabinetului ministrului.” 
 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14 la prezenta hotărâre. 
 
 
 

Art. 14 – Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (3) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei 

este de 166 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetelor demnitarilor.” 

 
2. Anexa 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15 la prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 15 – Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (4) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 231, 
inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16 la prezenta hotărâre. 

 
 
 

Art. 16 – Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19 februarie 

2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Fondurilor Europene 

şi al unităţilor subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 1.322 exclusiv demnitarii şi posturile 

aferente cabinetelor acestora.” 

2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17 la prezenta hotărâre. 
 



  
Art. 17 – Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
  
 1. Alineatul 3 al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului 
este de 223, finanţate integral de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetelor demnitarilor.” 

2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18 la prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 18 -  Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
 1. Alineatul 5 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
  
    ”(5) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 297 
de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. Din numărul maxim de 
posturi,  83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie reţeaua economică externă 
şi pentru reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine.” 
 

2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19 la prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 19 - Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 
2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
 1. Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Cercetării şi Inovării este de 140, exclusiv 
demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.” 
     

2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20 la prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 20 – Hotărârea Guvernului nr. 20/2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 
2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
  1. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
   



     ”(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Apelor şi Pădurilor este de 201 
exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.” 
 

2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 21 la prezenta hotărâre. 
 
     
Art. 21 - Hotărârea Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 
ianuarie 2017, se modifică după cum urmează: 
 
 1. Alineatul (1) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Numărul maxim de posturi pentru minister este de 50, exclusiv demnitarii şi cabinetele 
demnitarilor.” 

 
2. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 22 la prezenta hotărâre. 

 
 
Art. 22 - Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 
din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
  

1. Alineatul (6) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri subordonate 

este de 24.306 inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor 
demnitarilor.” 

 
2. Anexa 1, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23 la prezenta hotărâre. 

 
 

Art. 23 - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în 

termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al 

conducătorului instituției, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 24 – Anexele nr. 1 - 23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 


