
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

   

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 

 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 

şi pentru modificarea altor acte normative 

 

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile sale de 

specialitate (Direcţia generală dezvoltare rurală Autoritate de Management 

pentru PNDR – DGDR-AM PNDR; Direcţia generală pescuit Autoritate de 

Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit – DGP-AM POP; 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) este responsabil de 

gestionarea fondurilor agricole pentru dezvoltare rurală şi pescuit. 

În prezent, structurile sus menţionate se confruntă cu o lipsă a personalului 

de specialitate, fapt ce îngreunează desfăşurarea normală a activităţii. 

Prin Memorandumul cu Tema “Memorandum privind necesarul de 

personal suplimentar identificat pentru structurile responsabile cu 

managementul instrumentelor structurale şi pentru Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” a fost aprobată o suplimentare de 57 de 

posturi pentru structurile responsabile de gestionarea fondurilor agricole 

pentru dezvoltare rurală şi pescuit. 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare 

a activităţii de îmbunătăţiri funciare, s-a înfiinţat Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată 

din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea 

Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.  

Serviciul RICA funcţionează în subordinea ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale. 

Consumul de carburanţi pentru autoturismele şi şalupa aflate în dotarea 

direcţiilor pentru agricultură judeţene nu este reglementat în prezent printr-

un act normativ. 

2. Schimbări preconizate Prin proiectul de hotărâre prezentat spre aprobare se urmăreşte punerea în 

aplicare a Memorandumului cu Tema “Memorandum privind necesarul de 

personal suplimentar identificat pentru structurile responsabile cu 

managementul instrumentelor structurale şi pentru Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale” astfel: 

- Diminuarea cu 17 a numărului maxim de posturi al Direcţiilor pentru 

agricultură judeţene  

- Diminuarea cu 20 a numărului maxim de posturi al Agenţiei 

Domeniilor Statului 

- Suplimentarea cu 37 a numărului de posturi al aparatului central al 

M.A.D.R, respectiv 27 de posturi pentru DGDR-AM PNDR si 10 

posturi pentru DGP-AM POP. 

Suplimentarea cu numărul de posturi de mai sus, se va face prin redistribuire 

din numărul posturilor aflate în cadrul instituţiilor subordonate MADR, 

respectiv, Direcţiile agricole judeţene şi Agenţia Domniilor Statului, 

modificându-se corespunzător alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea 

Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, 

precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea şi alineatul (1) al 

articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind unele măsurile 

de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene 

şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi. 

Serviciul RICA va funcţiona în cadrul Direcţiei generale buget finanţe şi 



fonduri europene. 

Se reglementează, de asemenea, consumul de carburanţi pentru 

autototurismele şi şalupa aflate în dotarea direcţiilor pentru agricultură 

judeţene 

 De asemenea, se urmăreşte armonizarea prevederilor H.G.                   nr. 

725/2010 cu prevederile O.U.G. nr. 82/2011. 

Astfel, Punctul II din Anexa nr. 2 la hotărârea sus menţionată se completează 

cu un număr curent nou – „7. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – 

1.500 de posturi” 

.3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 3  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic  

1
1 

Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung ( pe 5 ani) 

Măsurile adoptate prin prezentul proiect de act normativ nu implică un efort financiar suplimentar întrucât 

reorganizarea unor activităţi de la nivelul ministerului se realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate pentru anul în curs.  

Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi  

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

b) acte normative ce urmează  a fi 

elaborate  în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

 

 

 

Nu este cazul. 

 

 

 

Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind 

aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale M.A.D.R. 

Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind 

aprobarea numărului de posturi pe fiecare direcţie pentru agricultură 

judeţeană şi a municipiului Bucureşti 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.  Măsuri, Decizii ale Curţii Europene 

de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Evaluarea conformităţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Procedura a fost îndeplinită 

 

 
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 



organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

Se avizează de către Consiliul Legislativ  

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 7  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 

îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională. 

Acţiunea de informare se face prin afişarea proiectului pe   site-ul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
2.Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 8  Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi /sau locale – înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

Având în vedere cele menţionate anterior, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului pe care îl supunem spre aprobare.  

 

 

 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

Stelian FUIA 

 

 

 



AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

Bogdan Alexandru DRĂGOI                                                                                                        

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE A 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

Andras SZAKAL                           

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

 

Claudia BOGHICEVICI 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

  Cătălin Marian PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


