
 

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Logistice 
 

Necesitatea elaborării unui nou proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Logistice este 

determinată modificările organizatorice intervenite în organigrama DGL și a structurilor 

subordonate acesteia care sunt reprezentate de: 

 

I. la nivelul aparatului propriu: 

1. înființarea Serviciului Intendență prin reorganizarea Serviciului Norme Logistice și 

Reglementări; 

2. schimbarea denumirii Serviciului Norme Logistice și Reglementări în Serviciul Metodologie 

Logistică și modificarea atribuțiilor acestuia; 

3. schimbarea denumirii Serviciului Programe Investiții și Planificare în Serviciul Bugetare şi 

Monitorizare Investiţii și completarea atribuțiilor acestuia; 

4. trecerea în aparatul propriu a: 

a) Serviciului Dezvoltare, Standardizare și Coordonare a Cercetării Ştiinţifice din cadrul 

Direcţiei Cercetare, Dezvoltare şi Suport Logistic Operaţional și schimbarea denumirii 

acestuia în Centrul de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice (la nivel serviciu); 

b) Biroului Secretariat şi Documente Clasificate din cadrul Structurii Unice (structură 

subordonată nemijlocit DGL); 

II. la nivelul structurilor subordonate: 

1. desființarea Structurii Unice; 

2. înființarea Direcției Achiziții Publice, prin desființarea Grupului de 

Achiziții Publice; direcția va prelua și activitatea de achiziții pe linie de 

comunicații și informatică de la structura de specialitate din subordinea 

DGCTI; 

3. reorganizarea Grupului de Proiectare în Direcția de Proiectare și 

Consultanță în Construcții și preluarea activității de cadastru de la 

Direcția Administrativă; 

4. comasarea Direcției Administrative, Direcţiei Cercetare, Dezvoltare şi 

Suport Logistic Operaţional, Direcției Suport Tehnic, Tipografiei, 

Grupului de Achiziții Publice (parțial), Biroului Juridic și structurii 

Financiar (ambele din cadrul Structurii Unice) într-o singură direcție - 

Direcţia Asigurare Logistică Integrată. 

 

Totodată, calitatea de ordonator terţiar de credite a directorului general al DGL a fost 

preluată de directorul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată. 

 

Structurile subordonate DGL au state de organizare şi organigrame proprii în baza cărora se 

întocmesc regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, care se aprobă prin dispoziţie a 

directorului general al DGL, conform art. 30 lit. d) din O.m.a.i. nr. 105/2013
1
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1 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne 


