
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru 
modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind 

organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului 
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor 

 
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu 
modificări  prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Agriculturii și 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 ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
1. Alineatul (1) al articolul 12  va avea următorul cuprins: 
„(1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de 
conducere a ministerului de 5 secretari de stat şi un subsecretar de stat.” 
2. Alineatul (1) al articolul 16  va avea următorul cuprins: 
 „(1)Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 14.039, din care 678 - aparatul 
propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului 
ministrului.” 
3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  
Art. II. Aplicarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei 
categorii de personal,  se realizează în termen de maximum 40 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 
PRIM-MINISTRU 

Vasilica - Viorica DĂNCILĂ 



 

 

 

 

   funcţionează în relaţie administrativă cu Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR.                         
*    funcționează la nivel de direcție generală

 **   condusă de un director general adjunct
***  se organizează la nivel de compartiment
**** se organizează la nivel de birou
***** se organizează la nivel de direcție generală și funcționează începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la 31 august 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MINISTRU 
Cabinet ministru  

Secretar general 

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direcţia generală politici agricole

Direcţia management resurse 
umane 

Direcţia juridică 

Unitatea pentru politici
publice***

Direcţia generală buget finanţe şi 
fonduri europene 

Direcţia buget finanțe 

Serviciul de presă şi relaţii 
publice 

Probleme 
speciale*** 

Autoritatea competentă 
pentru acreditarea 

agenţiilor de plăţi şi a 
Organismului 

Coordonator****

Serviciul de audit public 
intern

Secretar general 
adjunct 

Centrul operativ pentru situaţii de 
urgenţă***  

Direcţia generală dezvoltare rurală -
Autoritate de management pentru 

PNDR
Direcţia generală pescuit - Autoritatea de 

management pentru POPAM

Direcția autorizare plăţi

Compartimentul IT

Secretar de stat

Cabinet secretar 
de  stat 

"Anexa 
(Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.30/2017)"

Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ministerului 
este de 678 posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente
cabinetul ministrului

Numărul maxim de posturi din cadrul aparatului propriu al 
ministerului se suplimentează cu 30 de posturi contractuale, 
până la 31 august 2019, în vederea asigurării activităților de 
exercitare de către România a președenției Consiliului Uniunii 
Europene

Direcţia monitorizare
inspecţii, verificare și 

control

Secretar de stat

Cabinet secretar
de  stat 

Direcţia generală afaceri 
europene și relații internaționale

Direcția generală control, antifraudă și inspecții

Direcția politici în sectorul vegetal

Direcţia metodologie, monitorizare 
coordonare si evaluare

Direcţia asistenta  tehnica si 
formare profesionala

Direcţia LEADER, măsuri de  mediu, 
clima si investitii

Direcția politici în zootehnie

Direcția pentru coordonarea agenţiilor de 
plăţi* 

Direcția îmbunătățiri funciare și 
fond funciar 

Direcția Armonizare Legislație și 
Contabilitate**

Secretar de stat

Cabinet secretar de  
stat 

Secretar general 
adjunct 

Direcția  generală politici în 
industrie alimentară și comerț 

Compartimentul securitate și 
sănătate în muncă, PSI

Subsecretar de stat

Direcţia RNDR si infrastructura 
rurala

Colegiul  ministerului

Direcția industrie alimentară

Serviciul RICA

Direcţia investiții,
achiziții, patrimoniu și  administrativ

Secretar de stat

Cabinet secretar 
de  stat 

Unitatea pentru 
pregătirea 
consiliului 

președenției 
UE*****

Secretar de stat

Cabinet secretar
de  stat 

Direcţia contabilitate si efectuare plati

Direcţia control și 
antifraudă 



 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

 
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru 
Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor 
 
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale In prezent ministrul agriculturii și dezvoltării rurale este ajutat 

în activitatea de 4 secretari de stat și un subsecretar de stat. 
 
Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia 
este de 14.039, din care 679 - aparatul propriu al ministerului, 
exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului 
ministrului. 
De asemenea, în subordinea ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale funcționează până la 31 august 2019 
Unitatea pentru pregătirea consiliului președinției UE. 
 
În prezent Direcția generală buget finanțe și fonduri europene 
are în componență Direcţia buget finanțe si efectuare plăți și 
Direcţia investiții,achiziții, patrimoniu și  administrativ. 
 
Direcția generală control, antifraudă și inspecții are în 
componența ei Direcția monitorizare inspecții, verificare și 
control si alte structuri înființate prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale la nivel de serviciu. 
 
In cadrul MADR există posturi de director general adjunct 
înființate unele prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2017, 
evidențiate în Anexa nr. 1 a acesteia, altele prin Ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în condițiile Legii 
nr. 188/1999.  

11. Transpunere/creare cadru 
pentru aplicare legislație 
comunitară 

Nu este cazul. 

2. Schimbări preconizate În ianuarie 2019, România va prelua pentru prima dată 
Președinția Consiliului UE – una dintre principalele instituții 
europene de la Bruxelles, cu competente legislative şi 
executive importante.     



Exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE reprezintă o 
oportunitate pentru statul membru de a-şi reafirma 
angajamentul european şi de a contribui în mod direct la 
evoluția Uniunii. 
Procesul de pregătire a exercitării unei Preşedinţii este unul 
laborios şi necesită o analiză consistentă cu privire la 
implicaţiile pe care exercitarea acestei atribuții le antrenează la 
nivelul angajamentului politic în raport cu proiectul european, 
la nivelul administraţiei publice, sub aspectul dimensiunii 
formării şi perfecţionării resurselor umane, al proiectării 
aspectelor logistice, al comunicării şi respectiv al coordonării 
politice. 
În vederea unei mai bune coordonări și monitorizări a 
procesului de pregătire a exercitării Preşedinţiei Consiliului 
UE se înființează un post de secretar de stat prin desființarea 
unui post vacant din cadrul aparatului propriu al ministerului. 
Prin urmare numărul maxim de posturi al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în 
subordinea acestuia este de 14.039, din care 678 - aparatul 
propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile 
aferente cabinetului ministrului. 
 
In vederea eficientizării activității Direcției Generale Buget 
Finanțe și Fonduri Europene se înființează Direcția 
Contabilitate și Efectuare Plăți. 
Direcția Contabilitate și Efectuare Plăți preia în structura sa 
structurile existente cu atribuții în domeniul contabilitate și 
efectuare plăți cu posturile și personalul aferent. Având în 
vedere faptul că posturile necesare înființării direcției sunt 
posturi ocupate nu este necesară suplimentarea numărului 
maxim de posturi al ministerului. 
Direcția Buget finanțe și efectuare plăți își schimbă denumirea 
în Direcția buget finanțe.  
 
In vederea eficientizării activității Direcției generale control, 
antifraudă și inspecții se înființează Direcția control și 
antifraudă prin preluarea în structură sa a structurilor 
existente cu atribuții în domeniul control și antifraudă, cu 
posturile și personalul aferent. De asemenea, posturile 
necesare înființării direcției sunt posturi ocupate nu este 
necesară suplimentarea numărului maxim de posturi al 
ministerului. 
 
Având în vedere că se schimbă structura Direcției generale 
buget finanțe și fonduri europene și Direcției generale 
control, antifraudă și inspecții, funcționarii publici din 
cadrul celor două direcții generale vor fi numiți în noile 
compartimente potrivit prevederilor art. 100 din  Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu completările și modificările ulterioare.  
 
Totodată, menționăm că, sunt respectate prevederile art.112 



din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu completările și modificările ulterioare 
coroborate cu cele ale art. XVI din Legea nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 
 
Anexa nr. 1 se va modifica astfel : 
- înființarea postului de secretar de stat  
- Direcția generală buget finanțe și fonduri europene va avea 
în cadrul ei: Direcția buget finanțe, Direcția investiții, 
achiziții, patrimoniu și administrativ și Direcția contabilitate și 
efectuare plăți. 
- Direcția generală control, antifraudă și inspecții va avea în 
cadrul ei Direcția monitorizare inspecții, verificare și control 
și Direcția control și antifraudă. 
- în vederea  unei abordări unitare a înființării posturilor de 
director general adjunct, acestea nu mai sunt evidențiate în 
anexă, urmând a fi menținute/ înființate în condițiile Legii 
nr.188/1999 prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale. Raporturile de serviciu /de muncă ale persoanele care 
ocupă în prezent funcții de director general adjunct nu vor fi 
afectate în niciun fel. 

3. Alte informații Nu este cazul 
 
Secţiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
11. Impactul asupra mediului 
concurențial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

 
Nu este cazul 
 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Nu este cazul 
 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 
 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Nu este cazul 
 

4. Impactul social Nu este cazul 
5. Impactul asupra mediului  
6. Impactul asupra 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului 

Nu este cazul 
 
 

7. Alte informații Nu este cazul 
 
Secțiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 
scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani):  
 
Mii lei 



Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Med
a 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:       
impozit pe profit       
impozit pe venit       
b) bugete locale:       
impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
contribuții de asigurări       
2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a)buget de stat, din acesta:       
cheltuieli de personal       

bunuri si servicii       
cheltuieli de capital       
b)bugete locale       
cheltuieli de personal       
bunuri şi servicii       
c)bugetul asigurărilor sociale de stat:       
cheltuieli de personal       
bunuri si servicii       
3.Impact financiar, plus/minus, din care:       
a)buget de stat       

b)bugete locale       
4.Propuneri pentru acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5.Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor si/sau 
cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informații:  
 

Secţiunea 5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



dispoziţii. 
11 Compatibilitatea 
proiectului de act normativ cu 
legislația în domeniul 
achizițiilor publice. 

Nu este cazul 
 

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare. 

Nu este cazul 
 

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare. 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente. 

 
Nu este cazul 

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 cu organizaţii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme 
implicate. 

 
 
Nu este cazul 
 

2.Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată 
de obiectul proiectului de act 
normativ. 

 
 
Nu este cazul 

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. 

 
 
 
 
 
 
Nu este cazul  

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. 

 

 

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ 

 

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 necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

     
 Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administrația publică. 

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 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. 

 
 
 
 
Nu este cazul 
 

2. Alte informaţii. Nu este cazul 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
În acest sens, s-a elaborat prezentul proiect de  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului 
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 
 

  
                                             MINISTRUL AGRICULTURII 
                                              ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

 

                                                            Petre DAEA 
 
 
 
 
 

 AVIZĂM FAVORABIL: 

              
      MINISTRUL FINANŢELOR     MINISTRUL MUNCII  ȘI 
                 PUBLICE,                      JUSTIȚIEI SOCIALE, 
 
             
    Eugen Orlando TEODOROVICI                                     Lia-Olguța VASILESCU 
 
 
 
   PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE                      MINISTRUL                                                       
         A FUNCȚIONARILOR PUBLICI,                                      JUSTIȚIEI, 
 
          Vasile Felix COZMA                               Tudorel TOADER 
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