GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 725 /2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I Hotărârea Guvernului nr. 725 /2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 4 august 2010, se modifică şi se completează
după cum urmează:
(1) După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins :
,, Art.(61) Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
sunt prevăzute în anexa nr.31 ,,
(2) Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins :
,,Art.23. Anexele 1-3, 31 , 4şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotarâre,,
(3) Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) La anexa nr. 2 punctul III, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins „Casele
agronomului”.
( 5) După anexa nr.3 se introduce o nouă anexă, anexa 31, cu următorul cuprins :
,,Anexa nr.31 : Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti,,
Art.II Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind reorganizarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

ANEXA
* se organizează la nivel de direcţie
** se organizează la nivel de serviciu
*** se organizează la nivel de compartiment
****se organizează pe direcţii, servicii, birouri prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Numărul maxim de posturi = 670, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea
Hotărârii nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)

1. Descrierea situaţiei actuale

În cursul anului 2010 Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale a fost beneficiarul unui proiect de
analiză funcţională, realizat de o echipă a Băncii
Mondiale,
în
conformitate
cu
prevederile
Memorandumului de Întelegere cu Comunitatea
Europeană din 23.06.2009. Raportul final de analiză a
evidenţiat
punctele slabe dar şi oportunităţile de
reorganizare instituţională a Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în vederea eficientizării activităţii.
Conform raportului, în prezent, organizarea MADR
urmează o structură ierarhică verticală combinată cu un
management stratificat complex, situaţie care determină
existenţa unor servicii şi birouri de mici dimensiuni.
Acest tip de organizare implică o capacitate de control
redusă, cu echipe care nu pot acoperi toate zonele de
expertiză cerute. Stratificarea managementului şi unităţile
foarte mici afectează supervizarea eficientă de la un nivel
superior.
Acest tip de organizare solicită ca majoritatea deciziilor,
indiferent de tipul lor să fie luate la nivel înalt şi să treacă
prin diferite niveluri ierarhice. Din acest motiv procesul
de luare a deciziilor este îngreunat, cu frecvente întârzieri
şi chiar blocaje.
Ministere similare din diferite state membre ale UE au o
organizare în unităţi mai mari cu mai puţine niveluri
ierarhice, fapt care a dus la o funcţionare mult mai
eficientă
datorită
flexibilizării
activitităţii,
responsabilizării întregului personal şi mai ales a scurtării
termenelor de transmitere a informaţiilor.
Prin Hotărârea de Guvern 546/2010 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA
Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a
fost înfiinţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, persoană
juridică română, în coordonarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Institutului de
Bioresurse Alimentare, care s-a desfiinţat.
În conformitate cu art 9 din OUG 70/2010, Agenţia

2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii (**)

Naţionala de Consultanţă Agricolă s-a desfiinţat prin
preluarea activităţilor acesteia şi a întregului patrimoniu
de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă
agricolă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 77/2005, cu modificările ulterioare, Casele
Agronomului funcţionau în subordinea Agenţiei Naţionale
de Consultanţă Agricolă. In noul context legislativ Casele
Agronomului trebuiesc incluse ca unităţi ce funcţionează
în subordinea MADR .
Prezentul act normativ prevede o nouă structură
organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, pentru
eficientizarea activităţii la nivel
instituţional - modificările propuse vizează:
-Divizarea Direcţiei Generale Politici Agricole în două
direcţii generale distincte care raportează direct către
ministru sau demnitarul desemnat de acesta, elimină un
nivel ierarhic din prezenta organizare, scurtează lanţul
fluxului de informaţii interdepartamental şi permite o mai
bună coordonare a angajaţilor.
Reorganizarea
serviciilor,
birourilor
şi
a
compartimentelor din cadrul Direcţiei Generale Politici
Agricole elimină problema fragmentării deciziilor între
structuri, se reduc situaţiile de suprapunere de atribuţii şi
se vor acoperi zonele unde exista un vid de decizie.
- Separarea activităţii de inspecţii de cea de formulare
politici este realizată în conformitate cu principiile
separării funcţiilor şi asigură independenţa activităţilor de
control şi verificare faţă de activităţile de formulare
politici şi im plementare.
Structurile înfiinţate şi modificate se vor constitui ca
urmare a reorganizării Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu încadrarea în bugetul de stat
aprobat.
Nu este cazul

SECŢIUNEA A 3-A IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impactul social

Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului (***)

Nu este cazul

5. Alte informaţii

Nu este cazul

SECŢIUNEA A 4-A
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)
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Mii lei
Indicatori

Anul
curent

Următorii 4 ani

Media
pe 5
ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri
c) bugetul FNUAS, din care:
(i) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
a) de la bugetul de stat
b) din bugetul FNUAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Alte informaţii

Structurile nou create prin prezenta hotărâre vor funcţiona
cu menţinerea numărul de posturi aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 725/2010.

SECŢIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE
1. Proiecte de acte normative suplimentare

Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

2.

Compatibilitatea

proiectului

de

act Nu este cazul
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normativ cu legislaţia comunitară în materie
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi Nu este cazul
alte documente
4. Evaluarea conformităţii:

Nu este cazul

Denumirea actului sau documentului Gradul de conformitate (se
comunitar, numarul, data adoptarii si data conformeaza/nu se
publicarii
conformeaza)

Comentarii

5. Alte acte normative şi/sau documente Nu este cazul
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul

SECŢIUNEA A 6-A
CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT
NORMATIV
1. Informaţii privind procesul de consultare Nu este cazul
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Nu este cazul
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile Nu este cazul
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul Nu este cazul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanent
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

Este necesar avizul Consiliului Legislativ
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6. Alte informaţii

Nu este cazul

SECŢIUNEA A 7-A ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul a fost afişat pe site-ul Ministerului Agriculturii
necesitatea elaborării proiectului de act şi Dezvoltării Rurale,– www.madr.ro, potrivit Legii nr.
52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
normativ
publică
2. Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii

Nu este cazul

SECŢIUNEA A 8-A 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

Nu este cazul

Faţă de cele prezentate mai sus a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru
modificarea şi completarea Hotărârii nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate
în subordinea acestuia , pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi.
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării rurale
Valeriu TABĂRĂ
AVIZĂM FAVORABIL
Ministrul Justitiei

Ministrul Finanţelor Publice

Catalin Predoiu

Gheorghe IALOMIŢEANU

Preşedintele Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici
ANDRAS SZAKAL
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