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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005
privind administrarea p„durilor din Rom‚nia
Av‚nd Ón vedere faptul c„ neprelungirea termenului de reautorizare a ocoalelor silvice private ar determina
imposibilitatea administr„rii a 640.000 ha de p„dure, situa˛ie ce ar avea consecin˛e dezastruoase asupra fondului forestier
na˛ional, ∫i faptul c„ aceasta reprezint„ o situa˛ie extraordinar„, a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„, se impune
adoptarea imediat„ a unui act normativ care s„ o reglementeze.
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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îArt. 7. — Œn termen de 30 de luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, ocoalele silvice
prev„zute la art. 4 alin. (1) lit. b), Ónfiin˛ate p‚n„ la aceast„
dat„, vor solicita reautorizarea Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.“

PRIM-MINISTRU

pe

Articol unic. — Articolul 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea p„durilor din
Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006, se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:

Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
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Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 26.

D

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„, precum ∫i pentru stabilirea
unor m„suri de reorganizare institu˛ional„
Pentru a duce la Óndeplinire prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, care stipuleaz„ c„, Ón termen de 15 zile de la data
intr„rii sale Ón vigoare, ministerele ∫i celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale vor supune
Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea m„surilor privind Ónfiin˛area, reorganizarea,
organizarea ∫i func˛ionarea lor, context Ón care Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse se va reorganiza,
se impune adoptarea, Ón regim de urgen˛„, a acestui act normativ prin care se reglementeaz„ preluarea de c„tre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ a atribu˛iilor ministerului Ón domeniul protec˛iei cet„˛enilor rom‚ni
care lucreaz„ Ón str„in„tate, Ón contextul ader„rii la Uniunea European„ ∫i al colabor„rii Agen˛iei cu serviciile publice de
ocupare din cadrul Serviciului European de Ocupare a For˛ei de Munc„ (EURES).
Pentru a putea Óntreprinde cu maxim„ operativitate toate m„surile administrative necesare Ón vederea asigur„rii ∫i
protej„rii drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor rom‚ni care lucreaz„ Ón str„in„tate, astfel Ónc‚t drepturile acestei categorii de
persoane s„ nu fie afectate de modific„rile institu˛ionale ce au loc,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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lu‚nd Ón considerare c„ toate aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare, a c„ror
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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v) colaboreaz„ cu celelalte institu˛ii competente, Ón
vederea asigur„rii posibilit„˛ii cet„˛enilor str„ini de a se
Óncadra Ón munc„ Ón Rom‚nia, Ón condi˛iile legii.“
Art. II. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, personalul Óncadrat la Direc˛ia
protec˛ia drepturilor cet„˛enilor rom‚ni care lucreaz„ Ón
str„in„tate ∫i la Direc˛ia eviden˛„ ∫i monitorizare din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse se preia
de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de
Munc„.
(2) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, Oficiul pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„, institu˛ie
public„ cu personalitate juridic„ aflat„ Ón subordinea
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse, trece Ón
subordinea Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de
Munc„.
(3) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Oficiul pentru Migra˛ia
For˛ei de Munc„ ∫i cele dou„ direc˛ii preluate din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse se
reorganizeaz„.
(4) P‚n„ la reorganizarea structurilor preluate, personalul
prev„zut la alin. (1) ∫i (2) Ó∫i men˛ine drepturile salariale.
(5) Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Ocuparea For˛ei de Munc„ va modifica Ón mod
corespunz„tor statutul propriu ∫i Ól va supune spre aprobare
Guvernului.
Art. III. — Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor s„ introduc„, la solicitarea ordonatorului principal
de credite, modific„rile care se impun Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat, a bugetului asigur„rilor pentru
∫omaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii
de ™anse, precum ∫i Ón anexele la acesta.
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Art. I. — Legea nr. 202/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de
Munc„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 452 din 25 mai 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 3, dup„ litera f) se introduc dou„ noi
litere, literele g) ∫i h), cu urm„torul cuprins:
îg) facilitarea liberei circula˛ii a lucr„torilor Ón statele
membre ale Uniunii Europene ∫i Ón statele semnatare ale
Acordului privind Spa˛iul Economic European, precum ∫i Ón
alte state cu care Rom‚nia a Óncheiat tratate, acorduri,
conven˛ii ∫i Ón˛elegeri;
h) sprijinirea cet„˛enilor rom‚ni Ón vederea Óncadr„rii Ón
munc„ Ón statele cu care Rom‚nia nu are Óncheiate
acorduri bilaterale Ón domeniul for˛ei de munc„.“
2. La articolul 6, dup„ litera q) se introduc cinci noi
litere, literele r), s), t), u) ∫i v), cu urm„torul cuprins:
îr) promoveaz„, Ón colaborare cu celelalte institu˛ii
competente, m„suri de asigurare ∫i protejare a drepturilor
∫i libert„˛ilor cet„˛enilor rom‚ni care lucreaz„ Ón str„in„tate;
s) asigur„ servicii de informare ∫i consiliere a
persoanelor care doresc s„ presteze munc„ Ón statele
membre ale Uniunii Europene ∫i Ón statele semnatare ale
Acordului privind Spa˛iul Economic European, precum ∫i Ón
alte state cu care Rom‚nia a Óncheiat tratate, acorduri,
conven˛ii ∫i Ón˛elegeri;
t) asigur„ acordarea presta˛iilor de ∫omaj stabilite Ón
statele membre ale Uniunii Europene ∫i Ón statele
semnatare ale Acordului privind Spa˛iul Economic
European;
u) colaboreaz„ cu serviciile publice de ocupare din
cadrul Serviciului European de Ocupare a For˛ei de Munc„
(EURES);

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
secretar de stat

Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 28.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 13 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea
Strategiei de privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor m„suri pentru punerea Ón aplicare a strategiei,
precum ∫i privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii acestei societ„˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
3. Doina-Elena Dasc„lu, secretar de stat Ón cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor;
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Economiei ∫i Finan˛elor;
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5. Valer Bindea, secretar de stat Ón cadrul Ministerului
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Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse;

rs
o

6. Lucia Ana Varga, secretar de stat Ón cadrul
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Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile;

a

7. Cristian Marian Olteanu, pre∫edintele Consiliului de
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administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica“ — S.A.
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(2) Prin ordin al ministrului sau al pre∫edintelui Autorit„˛ii

pentru Valorificarea Activelor Statului, dup„ caz, pentru
fiecare membru al Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A. se
desemneaz„ c‚te un membru supleant.“
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4. Darius Me∫ca, secretar de stat Ón cadrul Ministerului

ra

Articol unic. — Articolul 13 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a
Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor
m„suri pentru punerea Ón aplicare a strategiei, precum ∫i
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii
acestei societ„˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 13. — (1) Se constituie Comisia pentru
coordonarea privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale Filiala de
Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A., alc„tuit„ din 7 membri, dup„ cum
urmeaz„:
1. Varujan Vosganian, ministrul economiei ∫i finan˛elor —
pre∫edinte;
2. Teodor Atanasiu, pre∫edintele Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului;

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
p. Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 382.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea num„rului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate
de unele societ„˛i comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 3/2007 privind unele m„suri pentru restructurarea ∫i/sau privatizarea unor societ„˛i din portofoliul Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului ∫i al prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„
acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor
societ„˛i na˛ionale, regii autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a
societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2006 privind protec˛ia social„ acordat„ persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare
a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii
autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor
comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
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Articol unic. — Se aprob„ num„rul de personal
disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele
societ„˛i comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului, prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, Ón baza
prevederilor art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 3/2007 privind unele m„suri pentru restructurarea ∫i/sau
privatizarea unor societ„˛i din portofoliul Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului, care beneficiaz„ de
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 383.
ANEX√

LISTA

privind num„rul de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societ„˛i comerciale
din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Nr.
crt.

1.
2.

Denumirea societ„˛ii comerciale

Num„rul personalului existent
la data Óntocmirii programului
de restructurare total„

Num„rul de persoane
propus pentru restructurare
total„

Societatea Comercial„ îTEROM“ — S.A. Ia∫i
Societatea Comercial„ îTOPTHERM“ — S.A. Ghimbav

385
66

385
66

TOTAL GENERAL:

451

451

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Func˛ia de
ministru ∫i func˛ia de secretar de stat sunt func˛ii de
demnitate public„, potrivit legii.“
5. Alineatul (1) al articolului 111 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 11 1 . — (1) Pentru exercitarea atribu˛iilor de
verificare ∫i control, pe l‚ng„ ministrul justi˛iei func˛ioneaz„
Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de
serviciu ∫i condus de un inspector-∫ef.“
6. Alineatul (3) al articolului 12 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Œn cadrul structurii organizatorice prev„zute Ón anexa
nr. 1, prin ordin al ministrului justi˛iei se pot organiza servicii,
birouri sau colective temporare ∫i se poate stabili num„rul
posturilor de conducere ale acestora, Ón condi˛iile legii.“
7. Dup„ articolul 12 1 se introduce un nou articol,
articolul 122, cu urm„torul cuprins:
îArt. 12 2 . — (1) Œn structura Ministerului Justi˛iei
func˛ioneaz„ Unitatea de management public organizat„ la
nivel de birou.
(2) Num„rul de posturi, precum ∫i atribu˛iile structurii
prev„zute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului
justi˛iei, cu Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi pentru
aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei.“
8. Alineatul (1) al articolului 13 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei este de 470,
exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului,
precum ∫i cele ale Direc˛iei de implementare a proiectelor
finan˛ate din Ómprumuturi externe.“
9. Articolul 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Institu˛iile publice din sistemul justi˛iei,
finan˛ate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justi˛iei
are calitatea de ordonator principal de credite, sunt
prev„zute Ón anexa nr. 2. Acestea se Ónfiin˛eaz„ ∫i se
organizeaz„ potrivit legii.“
10. Anexa nr. 1 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa*)
la prezenta hot„r‚re.
11. Denumirea anexei nr. 2 îInstitu˛iile publice din
sistemul justi˛iei, finan˛ate de la bugetul de stat“ se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îInstitu˛iile publice din sistemul justi˛iei, finan˛ate de la
bugetul de stat, pentru care ministrul justi˛iei are calitatea
de ordonator principal de credite“.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 132 din
11 februarie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
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Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 132 din
11 februarie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 3, litera e) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îe) de autoritate de stat prin care se asigur„
coordonarea ∫i controlul asupra aplic„rii unitare ∫i respect„rii
reglement„rilor legale privind organizarea ∫i func˛ionarea
institu˛iilor ∫i unit„˛ilor care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea sub
autoritatea, Ón administrarea sau Ón subordinea sa;“.
2. La articolul 4 punctul VII, pozi˛ia 1 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î1. exercit„ atribu˛iile ce Ói revin potrivit legii privind
numirea ∫i eliberarea din func˛ie a personalului propriu, a
asisten˛ilor judiciari, a personalului Institutului Na˛ional de
Expertize Criminalistice, al Administra˛iei Na˛ionale a
Penitenciarelor ∫i unit„˛ilor subordonate acestuia ∫i a
celuilalt personal din sistemul justi˛iei;“.
3. La articolul 4, punctul X se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îX. Ón domeniul gestion„rii patrimoniului, asigur„ buna
organizare ∫i administrare a justi˛iei ca serviciu public, scop
Ón care:
1. pune la dispozi˛ia instan˛elor judec„tore∫ti, a
aparatului propriu ∫i a unit„˛ilor subordonate ministerului
fondurile necesare Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii;
2. fundamenteaz„ ∫i elaboreaz„ proiectul bugetului de
stat pentru activitatea proprie, a institu˛iilor aflate sub
autoritatea sa Ón calitatea de ordonator principal de credite,
precum ∫i a unit„˛ilor subordonate; repartizeaz„ aloca˛iile
bugetare ordonatorilor secundari de credite ∫i controleaz„
modul de folosire a acestora;
3. coordoneaz„ ∫i Óndrum„ activitatea economic„, de
investi˛ii ∫i administrativ„ a instan˛elor judec„tore∫ti, a
aparatului propriu ∫i a unit„˛ilor subordonate ministerului,
put‚nd emite norme ∫i instruc˛iuni obligatorii pentru
aplicarea unitar„ a reglement„rilor legale;
4. coordoneaz„ activit„˛ile de implementare a proiectelor
cu finan˛are extern„ pentru toate domeniile de activitate ale
ministerului ∫i administreaz„ fondurile provenind din intr„ri
de credite externe ∫i fonduri externe nerambursabile
aferente acestor proiecte;
5. organizeaz„ ∫i asigur„, Ón condi˛iile legii, exercitarea
activit„˛ilor de audit public intern;
6. asigur„ tip„rirea ∫i difuzarea timbrului judiciar, potrivit
prevederilor legale.“
4. Alineatul (1) al articolului 8 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Œn activitatea de conducere a ministerului
ministrul justi˛iei este ajutat de 3 secretari de stat, numi˛i,

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 384.

Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 7 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei
publice centrale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
h) gestionarea eficient„ ∫i durabil„ a p„durilor;

CAPITOLUL I

i) Ómbun„t„˛irea cadrului institu˛ional Ón domeniile sale de

Dispozi˛ii generale

activitate pe principiile transparen˛ei, eficien˛ei ∫i debirocratiz„rii.

ce

(6) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale elaboreaz„

fiz
i

strategii ∫i reglement„ri specifice Ón domeniile

sale de

or

activitate, Ón cadrul politicii Guvernului ∫i Ón conformitate cu

an

el

reglement„rile Uniunii Europene.

rs
o

Art. 2. — (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul

pe

s„u de activitate Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale

a

exercit„ urm„toarele func˛ii:

ite

a) de strategie, prin care se elaboreaz„, Ón conformitate

tu

cu politica economic„ a Guvernului, normele Uniunii

ra

Art. 1. — (1) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
este organ de specialitate al administra˛iei publice centrale,
cu personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului,
autoritate public„ central„ responsabil„ cu elaborarea,
reglementarea ∫i implementarea politicilor agricole
comunitare ∫i na˛ionale ∫i cu dezvoltarea, pe baze
moderne, a domeniilor sale de activitate.
(2) Sediul Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
este Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.
(3) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale este
autoritate public„ central„ responsabil„ cu elaborarea,
reglementarea ∫i implementarea politicilor agricole
comunitare ∫i na˛ionale ∫i cu dezvoltarea pe baze moderne
a domeniilor sale de activitate.
(4) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale aplic„
Programul de guvernare, elaboreaz„ politici ∫i adopt„
strategii sectoriale na˛ionale Ón domeniile sale de activitate:
agricultur„ ∫i produc˛ie alimentar„, dezvoltare rural„, pescuit
∫i acvacultur„, silvicultur„, Ómbun„t„˛iri funciare, optimizarea
exploata˛iilor ∫i conservarea solurilor, cercetare ∫tiin˛ific„ de
specialitate ∫i fitosanitar.
(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii
Rurale sunt urm„toarele:
a) absorb˛ia fondurilor comunitare destinate finan˛„rii
domeniilor specifice;
b) stimularea transform„rii gospod„riilor ˛„r„ne∫ti Ón
exploata˛ii agricole moderne cu caracter comercial,
formarea ∫i consolidarea clasei de mijloc Ón spa˛iul rural;
c) alocarea eficient„ a resurselor bugetare pentru
sprijinirea fermierilor ∫i a asocia˛iilor lor;
d) cre∫terea valorii ad„ugate a produselor agricole,
forestiere ∫i piscicole;
e) dezvoltarea ∫i modernizarea spa˛iului rural;
f) gestionarea infrastructurii de Ómbun„t„˛iri funciare de
utilitate public„;
g) dezvoltarea pescuitului ∫i acvaculturii;
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Europene ∫i tendin˛ele pe plan mondial, strategia de
dezvoltare Ón domeniile sale de activitate ∫i se proiecteaz„
mecanismele financiare necesare;
b) de reglementare, prin care se asigur„, Ón conformitate
cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic ∫i
elaborarea reglement„rilor specifice activit„˛ilor din domeniile
sale de activitate;
c) de administrare, prin care se asigur„ administrarea
propriet„˛ii publice ∫i private a statului, precum ∫i
gestionarea fondurilor ∫i serviciilor pentru care statul este
responsabil, Ón domeniul s„u de activitate;
d) de gestionare a fondurilor europene ∫i na˛ionale
alocate dezvolt„rii rurale, agriculturii ∫i pisciculturii;
e) de reprezentare, prin care se asigur„, Ón numele
statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern ∫i
extern, Ón domeniul s„u de activitate ∫i Ón limitele stabilite
prin actele normative Ón vigoare;
f) de autoritate de stat, prin care se asigur„
implementarea, urm„rirea ∫i controlul aplic„rii ∫i respect„rii
reglement„rilor Ón domeniile sale de activitate;
g) de autoritate de management pentru:
— agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ pentru Programul
SAPARD, Programul na˛ional de dezvoltare rural„ ∫i pentru
Programul

opera˛ional

sectorial

pentru

agricultur„,

dezvoltare rural„ ∫i pescuit, prin Direc˛ia general„
dezvoltare rural„;
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(2) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale este
autoritatea competent„ pentru organizarea, implementarea
∫i func˛ionarea Re˛elei de informa˛ii contabile agricole —
RICA.

j) asigur„ fluxul financiar al fondurilor destinate
cofinan˛„rii ∫i prefinan˛„rii contribu˛iei financiare a
Comunit„˛ii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor
aferente Fondului European de Garantare Agricol„ (FEGA)
∫i Fondului European Agricol de Dezvoltare Rural„
(FEADR), la termenele prev„zute de regulamentele
Consiliului Uniunii Europene ∫i Comisiei Comunit„˛ii
Europene;
k) garanteaz„ integritatea contribu˛iei financiare a
Comunit„˛ii Europene ∫i asigur„ respectarea utiliz„rii
acesteia conform destina˛iei stabilite prin Acordul
interinstitu˛ional, angajamentele bugetare ∫i prin alte
documente Óncheiate sau convenite Óntre Comisia
Comunit„˛ii Europene ∫i Guvernul Rom‚niei;

fiz
i

(3) Œn structura Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ón coordonarea direct„ a ministrului, func˛ioneaz„
Autoritatea competent„ pentru acreditarea agen˛iilor de pl„˛i
pentru agricultur„, dezvoltare rural„ ∫i pescuit ∫i a
Organismului coordonator al agen˛iilor de pl„˛i pentru
agricultur„, dezvoltare rural„ ∫i pescuit, care acord„ ∫i/sau
retrage acreditarea de func˛ionare a acestora.

i) coordoneaz„ activitatea privind evaluarea ∫i
Ónregistrarea bunurilor din patrimoniul institu˛iilor publice din
subordine ∫i de sub autoritatea sa;

ce

— domeniul pescuitului, Ón cadrul Programului
opera˛ional sectorial pentru agricultur„, dezvoltare rural„ ∫i
pescuit, prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„.

9
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CAPITOLUL II
Atribu˛iile, structura organizatoric„
∫i conducerea ministerului
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l) Ón domeniile sale de activitate, asigur„ gestionarea
contribu˛iei financiare a Comunit„˛ii Europene prin conturi
deschise la institu˛ii financiar-bancare sau la Trezoreria
Statului;

a

SECﬁIUNEA 1

m) Ón domeniile sale de activitate, gestioneaz„
contribu˛ia financiar„ a Comunit„˛ii Europene, Ón condi˛iile
stabilite prin plafoanele anuale ∫i angajamentele bugetare,
Óncheiate sau convenite Óntre Comisia Comunit„˛ii Europene
∫i Guvernul Rom‚niei;
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Art. 3. — (1) Œn exercitarea func˛iilor sale, Ministerul
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale are urm„toarele atribu˛ii
principale:

tu

ite

Atribu˛iile ministerului

n) reprezint„ Guvernul Ón rela˛iile cu organismele ∫i
institu˛iile interne ∫i interna˛ionale, Ón domeniile sale de
activitate;

b) elaboreaz„ studii, analize, planuri ∫i fundamenteaz„
programe de amenajare a teritoriului ∫i de dezvoltare a
zonelor rurale, montane, Ómp„durite ∫i a celor cu risc de
eroziune a solului;

o) ini˛iaz„, negociaz„ ∫i asigur„, din Ómputernicirea
Guvernului, punerea Ón aplicare a conven˛iilor ∫i acordurilor
interna˛ionale din domeniul s„u de activitate la care
Rom‚nia este parte ∫i dezvolt„ rela˛ii de cooperare cu
institu˛ii ∫i organiza˛ii similare din alte state;
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a) fundamenteaz„ ∫i elaboreaz„ strategii ∫i politici
specifice Ón domeniile sale de activitate, pe care le
promoveaz„ la nivel european ∫i/sau na˛ional;

c) asigur„ implementarea Programului de guvernare, a
strategiilor ∫i politicilor din domeniile sale de activitate,
potrivit reglement„rilor Ón vigoare;
d) ini˛iaz„ ∫i elaboreaz„, direct sau prin structurile aflate
Ón subordine, sub autoritate ori Ón coordonare, proiecte de
acte normative Ón domeniile sale de activitate;
e) avizeaz„ proiecte de acte normative care au leg„tur„
cu domeniile sale de activitate;
f) elaboreaz„ norme ∫i instruc˛iuni pentru acreditarea,
atestarea ∫i avizarea operatorilor economici din domeniu
care desf„∫oar„ activit„˛i specifice, potrivit legii;
g) coordoneaz„ elaborarea normelor tehnice ∫i
metodologice de reglementare a activit„˛ilor specifice;
h) coordoneaz„ activitatea de elaborare a documenta˛iilor
tehnice, avizare, programare, promovare, realizare ∫i
monitorizare a obiectivelor de investi˛ii specifice;

p) Óntreprinde ac˛iuni ∫i ini˛iative, potrivit competen˛elor
stabilite de lege, pentru participarea Rom‚niei la ac˛iunile
de cooperare bilateral„ ∫i multilateral„, la nivel subregional,
regional ∫i global, pentru valorificarea oportunit„˛ilor ∫i
facilit„˛ilor de asisten˛„ financiar„, tehnic„, tehnologic„ ∫i
∫tiin˛ific„;
q) colaboreaz„ cu celelalte ministere ∫i organe de
specialitate din subordinea Guvernului, cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale ∫i cu alte organisme interne ∫i
interna˛ionale;
r) asigur„ rela˛ia cu Parlamentul Rom‚niei, cu
sindicatele ∫i patronatele ∫i cu partenerii sociali din sfera
sa de activitate, precum ∫i cu mass-media;
s) desf„∫oar„ activit„˛i de control ∫i inspec˛ii tehnice
privind respectarea legisla˛iei pe domenii de activitate,

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 282/27.IV.2007
dezvolt„rii rurale, cu Óncadrarea Ón num„rul maxim de
posturi aprobat.
(3) Numirea Ón func˛iile de conducere la institu˛iile din
subordinea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale se
face prin ordin al ministrului. Œn cazul serviciilor
deconcentrate, numirile Ón func˛ie se fac potrivit legii.
(4) Structurile care func˛ioneaz„ sub autoritatea ∫i,
respectiv, Ón coordonarea Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale sunt prev„zute Ón anexele nr. 3 ∫i 4.
(5) La structurile prev„zute la alin. (4) numirea
conduc„torilor se face potrivit legii.
Art. 7. — (1) Conducerea Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale se exercit„ de c„tre ministrul agriculturii
∫i dezvolt„rii rurale.
(2) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale nume∫te ∫i
elibereaz„ din func˛ie, Ón condi˛iile legii, personalul
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale.

fiz
i

ce

colabor‚nd Ón ac˛iunile sale, dup„ caz, ∫i cu celelalte
autorit„˛i publice abilitate;
t) acrediteaz„ ∫i controleaz„, Ón condi˛iile legii, operatorii
economici care desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniu;
u) exercit„ ∫i alte responsabilit„˛i, Ón conformitate cu
dispozi˛iile legisla˛iei na˛ionale ∫i ale acordurilor interna˛ionale
la care Rom‚nia este parte, precum ∫i cu statutul Rom‚niei
de stat membru al Uniunii Europene.
(2) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
Óndepline∫te orice alte atribu˛ii specifice stabilite prin acte
normative pentru domeniile sale de activitate.
(3) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale, prin
Direc˛ia general„ dezvoltare rural„, este beneficiarul
m„surilor 4.2 îAsisten˛„ tehnic„“ ∫i 4.1 îŒmbun„t„˛irea
preg„tirii profesionale“ din cadrul Programului SAPARD.

or

SECﬁIUNEA a 2-a

el

Structura organizatoric„ ∫i conducerea ministerului

tu

ite

a

pe
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o

an

(3) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale Óndepline∫te
Ón domeniul de activitate al ministerului atribu˛iile generale
prev„zute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale Óndepline∫te
∫i alte atribu˛ii specifice stabilite prin alte acte normative.
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Art. 4. — (1) Structura organizatoric„ a Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale este prev„zut„ Ón anexa
nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale
se pot organiza servicii, birouri ∫i compartimente, Ón
condi˛iile legii.
(2) Atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile structurilor din aparatul
propriu al Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale se
stabilesc, Ón conformitate cu structura organizatoric„, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a ministerului,
care se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii ∫i
dezvolt„rii rurale.
Art. 5. — (1) Œn condi˛iile legii, se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale unit„˛i de management al proiectului,
denumite Ón continuare UMP, conduse de c‚te un director,
Ón vederea asigur„rii unui cadru unitar pentru
managementul proiectelor finan˛ate prin Ómprumuturi
externe.
(2) Structura organizatoric„, num„rul de posturi ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale UMP se
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii ∫i dezvolt„rii
rurale.
(3) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale nume∫te, Ón
condi˛iile legii, personalul UMP ∫i stabile∫te competen˛ele
directorului.
Art. 6. — (1) Structurile aflate Ón subordinea Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale sunt prev„zute Ón anexa
nr. 2.
(2) Atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile, structura organizatoric„,
statele de func˛ii ∫i num„rul de posturi pentru institu˛iile
publice din subordinea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii
Rurale se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii ∫i

(5) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale reprezint„
ministerul Ón raporturile cu celelalte ministere, cu alte
autorit„˛i publice ∫i organiza˛ii, cu persoane juridice ∫i fizice
din ˛ar„ sau din str„in„tate, precum ∫i Ón justi˛ie.
(6) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale coordoneaz„
activitatea structurilor din subordine, precum ∫i a celor
aflate sub autoritatea ∫i Ón coordonarea ministerului ∫i
Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute de Legea nr. 500/2002
privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, Ón
calitate de ordonator principal de credite.
(7) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, ministrul agriculturii ∫i
dezvolt„rii rurale emite ordine ∫i instruc˛iuni, Ón condi˛iile
legii.
Art. 8. — (1) Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale
este ajutat, Ón activitatea de conducere a ministerului, de
3 secretari de stat.
(2) Secretarii de stat exercit„ atribu˛iile delegate de
c„tre ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale. R„spunderile
∫i atribu˛iile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale.
Art. 9. — Œn cazul Ón care ministrul agriculturii ∫i
dezvolt„rii rurale nu Ó∫i poate exercita atribu˛iile curente,
acesta desemneaz„ un secretar de stat care s„ exercite
aceste atribu˛ii, Ón∫tiin˛‚ndu-l pe primul-ministru despre
aceasta.
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Art. 15. — Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
preia toate drepturile ∫i obliga˛iile fostului Minister al
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i continu„ litigiile
Ón curs ale acestuia.

ra

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se
face potrivit legii.

an

Art. 11. — (1) Num„rul maxim de posturi Ón aparatul
propriu al Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale este
de 605, exclusiv demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului
ministrului.

(2) Personalul aferent posturilor prev„zute la alin. (1) se
consider„ transferat Ón interesul serviciului ∫i se nume∫te
pe func˛ii la Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón
condi˛iile legii, beneficiind de drepturile dob‚ndite anterior.

rs
o

(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general
adjunct, numit Ón condi˛iile legii.

Art. 14. — (1) Posturile Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale se compun din cele ale fostului Minister
al Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.

pe

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale poate Óndeplini ∫i alte atribu˛ii Óncredin˛ate
de ministru, prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a ministerului.

(3) Structurile care func˛ioneaz„ Ón subordinea
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale prev„zute la
pct. I ∫i II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activit„˛i
specifice un num„r de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

a

(3) Secretarul general Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute
la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

(2) Pentru activit„˛ile specifice de inspec˛ii ∫i control,
gestiune economico-administrativ„, precum ∫i pentru
activit„˛ile interinstitu˛ionale, Ministerul Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale are Ón dotare un num„r de
12 autoturisme de interven˛ie, cu un consum lunar de
600 litri/lun„/autoturism.

ite

(2) Secretarul general este subordonat ministrului
agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale.

consum lunar de 300 litri/lun„/autoturism ∫i un autoturism
cu un consum de 400 litri/lun„/autoturism.

tu

Art. 10. — (1) Secretarul general al Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale este Ónalt func˛ionar public,
numit Ón condi˛iile legii. Acesta asigur„ stabilitatea
func˛ion„rii ministerului, continuitatea conducerii ∫i realizarea
leg„turilor func˛ionale Óntre structurile ministerului.

CAPITOLUL III

ăr

ii
g

Art. 12. — (1) Œn cadrul direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ func˛ioneaz„ structurile pentru ameliorare
∫i reproduc˛ie Ón zootehnie ∫i structurile fitosanitare, f„r„
personalitate juridic„.

Dispozi˛ii finale
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(2) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
coordoneaz„ oficiile de studii pedologice ∫i agrochimice,
institu˛ii publice deconcentrate cu personalitate juridic„,
finan˛ate din venituri proprii.

D

es

tin

Art. 13. — (1) Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
are Ón dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul
propriu, un num„r de autoturisme stabilit potrivit actelor
normative Ón vigoare: 8 autoturisme de interven˛ie, cu un

11

Art. 16. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 17. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 385.
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1)

Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 11)
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ANEXA Nr. 2

Structurile care func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
Nr.
crt.

I.

Denumirea structurii

Institu˛ii publice finan˛ate integral din bugetul de stat
Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ — servicii publice deconcentrate

2.

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ameliorare ∫i Reproduc˛ie Ón Zootehnie îProf. Dr. G.K.
Constantinescu“

3.

Laboratorul Central pentru Carantin„ Fitosanitar„

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante ∫i Produse
Vegetale

6.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare

7.

Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„

8.

Centrul de Formare ∫i Inova˛ie pentru Dezvoltare Ón Carpa˛i

9.

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i Acvacultur„

or
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1.

el

N O T √:
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an

Num„rul maxim de posturi finan˛ate de la bugetul de stat pentru institu˛iile prev„zute la
cap. I este de 10.687
Institu˛ii publice finan˛ate din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la bugetul de stat

1.

Agen˛ia de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit

2.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semin˛elor ∫i a Materialului S„ditor

3.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semin˛elor ∫i a materialului s„ditor — servicii
publice deconcentrate

4.

Institutul de stat pentru Testarea ∫i Œnregistrarea Soiurilor

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Calit„˛ii ∫i Igienei Vinului Valea C„lug„reasc„

6.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calit„˛ii ∫i Igienei Vinului Blaj

7.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calit„˛ii ∫i Igienei Vinului Odobe∫ti

8.

Oficiul Na˛ional al Viei ∫i Vinului

9.

Agen˛ia Na˛ional„ de Consultan˛„ Agricol„, inclusiv oficiile/centrele jude˛ene ∫i locale de
consultan˛„ agricol„ din subordinea acesteia

a
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Autoritatea Hipic„ Na˛ional„

D

10.

pe

II.

N O T √:

Num„rul maxim de posturi pentru institu˛iile prev„zute la cap. II este de 3.093
III.

Alte structuri finan˛ate din venituri proprii

1.

Agen˛ia Domeniilor Statului

2.

Institutul de Bioresurse Alimentare

3.

Compania Na˛ional„ de Administrare a Fondului Piscicol

4.

Oficiul Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i Alte Produse Vitivinicole

5.

Oficiile de studii pedologice ∫i agrochimice jude˛ene din subordinea direc˛iilor pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene

6.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie ∫i Protec˛ia
Mediului — ICPA Bucure∫ti

7.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii Ón Horticultur„
™tef„ne∫ti — Arge∫

IV.

Structuri cu finan˛are extern„ ∫i de la bugetul de stat
Unit„˛i de management al proiectului (UMP)
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ANEXA Nr. 3

STRUCTURILE

care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
Nr.
crt.

Denumirea structurii

1.

Societatea Na˛ional„ îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A.

2.

Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor Funciare

3.

Societatea Na˛ional„ a Produselor Agricole — S.A.

4.

Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva

ANEXA Nr. 4

STRUCTURILE

Nr.
crt.

fiz
i

ce

care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale

el

or

Denumirea structurii

Academia de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“ (sursa de finan˛are:
venituri proprii)

2.

Autoritatea Hipic„ Na˛ional„ (sursa de finan˛are: venituri proprii ∫i venituri de la bugetul
de stat)

3.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Œmbun„t„˛iri Funciare — I.N.C.D.I.F.
îISPIF“ Bucure∫ti (sursa de finan˛are: venituri proprii)
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ANEXA Nr. 5
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NORMATIVE DE AUTOTURISME
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iv

la structurile care func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
Nr.
crt.

TOTAL

Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ — servicii
publice deconcentrate

es

1.

tin

at

ex

Denumirea unit„˛ii

din care:
Autoturisme
Autospeciale
pentru activit„˛i
specifice

3/unitate

6/unitate

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ameliorare ∫i Reproduc˛ie
Ón Zootehnie îProf. dr. G.K. Constantinescu“

20

3

17

3.

Laboratorul Central pentru Carantin„ Fitosanitar„

3

2

1

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

3

2

1

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de
Pesticide Ón Plante ∫i Produse Vegetale

2

1

1

2.

D

9/unitate

6.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare

120

102

18

7.

Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„

785

698

—

8.

Centrul de Formare ∫i Inova˛ie pentru Dezvoltare
Ón Carpa˛i (CEFIDEC)

3

2

1

9.

Agen˛ia de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit

157

100

57*)

10.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semin˛elor ∫i a
Materialului S„ditor

6

4

2

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semin˛elor
∫i a materialului s„ditor — servicii publice
deconcentrate

4/unitate

3/unitate

1/unitate

11.
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Nr.
crt.

12.

Denumirea unit„˛ii

din care:
Autoturisme
Autospeciale
pentru activit„˛i
specifice

TOTAL

Institutul de Stat pentru Testarea ∫i Œnregistrarea
Soiurilor

4

4

—

13.

Agen˛ia Na˛ional„ de Consultan˛„ Agricol„

69

69

—

14.

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i Acvacultur„

39

30

9

15.

Oficiul Na˛ional al Viei ∫i Vinului

1

1

—

16.

Laboratorul Central pentru Controlul Calit„˛ii ∫i Igienei
Vinului Valea C„lug„reasc„

1

1

—

Laboratorul Regional pentru Controlul Calit„˛ii ∫i Igienei
Vinului Blaj

1

1

—

Laboratorul Regional pentru Controlul Calit„˛ii ∫i Igienei
Vinului Odobe∫ti

1

1

—

17.
18.

D
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*) 57 de autospeciale, din care un microbuz ∫i 56 de autoturisme pentru transport de persoane.
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei care se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
15 lei/anun˛
15 lei/anun˛ + 5 lei/r‚nd tabel
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
80 lei/anun˛
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel
31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice centrale ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, schimb„ri de nume, cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.2. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unul
2.3. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.4. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, prin care se constat„ c„ provenien˛a
bunurilor este justificat„
2.5. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.6. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici, precum ∫i alte concursuri prev„zute de lege
2.8. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada de depunere a propunerilor de candidaturi
pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.9. Deciziile Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii
2.10. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice
2.13. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.14. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.15. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea integral„ sau Ón extras a Óncheierilor judec„torului delegat pentru autorizarea constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare
 acte adi˛ionale
 soma˛ii
 convoc„ri AGA
 hot„r‚ri AGA
 acte de numire a lichidatorilor
 bilan˛uri contabile ale lichidatorilor
 raport„ri ale cenzorilor Ón caz de lichidare
 bilan˛uri ale b„ncilor
 hot‚r‚ri judec„tore∫ti a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3.3. Publicarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i pierderi (anun˛uri-extras)
3.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achizi˛iile publice
5.2. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate public„
5.3. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
5.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative
6.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare vizate de judec„torul delegat
 acte adi˛ionale
 hot„r‚ri AGA prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ sau se majoreaz„ capitalul social > 10%
 acte de dizolvare a societ„˛ii cooperative
 alte modific„ri ale actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
 act de numire a lichidatorilor
 publicarea hot„r‚rii irevocabile a tribunalului de anulare a hot„r‚rii AGA
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
6.3. Publica˛ii cu prezentare tabelar„

80 lei/anun˛
5 lei/r‚nd tabel
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul
de pagini ∫i de tirajul comandat
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50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel

D

31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris

5 lei/r‚nd tabel
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