
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și instituirea unor măsuri 
în domeniul administrației publice  

 

Ținând cont de faptul că odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a instituit obligația instituțiilor publice de a transforma în funcții publice posturile de natură 

contractuală ce presupun exercitarea de prerogative de putere publică. 

având în vedere faptul că prin dispozițiile art. 612 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a fost instituită posibilitatea dobândirii fără 

concurs a calității de funcționar public prin transformarea posturilor de natură contractuală în 

posturi aferente funcțiilor publice până la data de 1 ianuarie 2020, 

întrucât la nivelul instituțiilor subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

nu au fost puse în aplicare prevederile art. 612 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, în termenul stabilit, din cauza faptului că actele 

normative proprii de organizare și funcționare trebuie puse în acord cu prevederile acestui act 

normativ, 

având în vedere faptul că Agenţia Domeniilor Statului este instituție publică, are personal 

contractual și are ca principale atribuții exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de 

proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului, 

precum și gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat 

este,  



ținând cont de faptul că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale este instituție 

publică, are personal contractual și are ca principală atribuție  implementarea tehnică şi financiară 

a Fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 

Având în vedere atribuțiile specifice exercitate de angajații Agenției, care sunt, în esența 

lor, prerogative de putere publică, concretizându-se în acte administrative producătoare de 

consecințe emise în executarea normelor legale, se impune: clarificarea statutului personalului 

Agenției pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale și întărirea structurii organizatorice, în vederea 

asigurării calității actelor administrative și a continuării implementării în bune condiții a 

Programului Național de Dezvoltare Rurală în concordanță cu obiectivul de plată asumat, inclusiv 

în perioada de tranziție 2021-2022, 

luând în considerare faptul că, la această dată, pe rolul instanțelor judecătorești se află în 

curs de soluționare un număr de 12 dosare având ca obiect obligarea Agenției Domeniilor Statului 

la încadrarea personalului contractual în funcții publice, 

ținând cont de faptul că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, 

impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general 

consolidat putând fi semnificativ,  

având în vedere faptul că, în condițiile aprobării prezentei ordonanțe de urgență, vor 

rămâne fără obiect, fiind astfel degrevat bugetul de stat, litigiile aflate pe rolul instanțelor ce au ca 

obiect inclusiv acordarea diferențelor dintre salariile efectiv încasate și cele datorate conform Legii 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, actualizate cu dobânda legală penalizatoare și indicele de inflație începând 

cu 1 ianuarie 2020 și până la achitarea efectivă a salariului datorat, precum și cheltuielile 

suplimentare generate reprezentate de cheltuielile judiciare,  

luând în considerare angajamentele și termenele asumate de România în relația cu Comisia 

Europeană cu privire la punerea în aplicare a unor măsuri de reformă în domeniul funcției publice, 

precum și urgența luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, independență și 

profesionalism în exercitarea funcțiilor publice,  

ținând seama de faptul că în forma aflată în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu este prevăzută modalitatea de încetare a 



contractelor individuale de muncă ale persoanelor care ocupă aceste posturi, nefiind corelată cu 

prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

având în vedere că România va beneficia de importante alocări financiare de la Uniunea 

Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea gestiunii 

partajate a fondurilor destinate finanțării Politicii Agricole Comune și pentru a asigura absorbția 

ridicată a acestor fonduri, 

întrucât neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la disfuncționalități în 

procesul de accesare a formelor de sprijin financiar, 

având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în 

cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor pentru 

derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune. 

Întrucât trecerea pe funcție publică a personalului AFIR și ADS, ca instituții publice 

subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezintă, pe de o parte, o necesitate 

de conformare la cadrul național legal, iar pe de altă parte, este necesară efectuarea de plăți 

neîntrerupte către beneficiarii fondurilor europene puse la dispoziție prin PNDR 2014-2020, 

inclusiv pe perioada de tranziție 2021-2022 conform Regulamentului (UE) nr. 2220/2020, 

neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să întârzie punerea în aplicare a 

programelor și implicit, absorbția fondurilor europene nerambursabile. 

în considerarea faptului că neluarea unor măsuri de urgență, cu caracter excepțional, ar 

aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra activității instituțiilor publice din 

subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar elementele care fac obiectul 

reglementărilor propuse vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei 

reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

situației actuale a personalului acestor instituții pe calea ordonanței de urgență, în scopul de a evita 

riscul unor blocaje instituționale, eventuale litigii și de a asigura pârghii concrete și rapide cu 

impact pozitiv și fără riscuri, 

  



Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

 

Art. I - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 507, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (81) cu 

următorul cuprins: 

  „(81) Mutarea temporară poate avea loc și pe o funcție publică de nivel inferior, cu acordul 

scris prealabil al funcționarului public.” 

2. La articolul 548 alineatul (2), litera a) se abrogă. 

3. La articolul 548, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract 

individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului 

persoanelor prevăzute la art. 544 alin. (1), contract care poate înceta oricând în interiorul 

perioadei pentru care a fost încheiat, la propunerea demnitarului.” 

 

Art. II - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin 

reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 472 din data de 26 iunie 2014, aprobată prin Legea nr. 

43/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

        „(1) Agenţia este condusă de un director general, funcționar public, numit prin ordin al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii.  

 (2) Directorul general este ajutat în activitatea sa de 3 directori generali adjuncți, numiți 

prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  



(3) Directorul general, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii şi instrucţiuni în 

condiţiile legii. 

(4) Directorul general angajează şi reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoane fizice sau 

juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti.  

(5) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul 

Agenției. 

(6) Personalul Agenției este format din funcționari publici și personal contractual. 

 (7) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite. 
 

 2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „ (1) Agenţia are în structură 8 centre regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără 

personalitate juridică, care au arondate judeţele constituite în regiunile de dezvoltare potrivit 

Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 8 Bucureşti-Ilfov 

care are arondate judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi municipiul Bucureşti. 

 (2) La nivelul fiecărui judeţ, cu excepţia judeţului Ilfov, funcţionează un oficiu judeţean 

pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului 

regional pentru finanţarea investiţiilor rurale.” 

  

3. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, statul de funcţii, 

numărul de posturi, posturile sensibile instrucțiunile și procedurile de lucru, precum și localitățile 

în care își desfășoară activitatea structurile Agenției se aprobă prin ordin al ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al Agenției. 

(2) Personalul aflat în posturi sensibile este cel care are atribuţii şi participă la realizarea 

următoarelor funcţii: management şi asistenţă tehnică, implementare, gestionare, administrare, 

monitorizare, plată, control, reprezentare şi promovare a programelor. ” 

 

4. Articolele 11– 14 se abrogă. 

 



5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Salarizarea personalului Agenției se face conform prevederilor legii privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, iar acordarea sporurilor se face la salariul de bază 

conform hotărârilor de guvern aplicabile. ” 

 

 6. Articolul 20 se abrogă. 

  

      Art. III - Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 299 din data de 

7 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al Agenţiei. ” 

 

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) și (4), 

cu următorul cuprins: 

 

„(3) Personalul Agenţiei Domeniilor Statului este format din funcționari publici și 

personal contractual.  

(4) Salarizarea personalului Agenției se face conform prevederilor legii privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice”. 

 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un director general, funcționar public,  

numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii. 

(2) Directorul general este ajutat în activitatea sa de un director general adjunct, numit 

prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

(3) Directorul general, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii şi instrucţiuni în 

condiţiile legii.  



(4) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite. 
(5) Directorul general reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi 
fizice, precum şi în justiţie.” 

 
 

Art. IV - (1) Pentru personalul contractual din cadrul autorităților și  instituțiilor publice 

angajat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată care nu a dobândit 

calitatea de funcționar public conform prevederilor art. 612 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, această calitate se poate 

dobândi, pe perioada stării de alertă instituită pe teritoriul României, potrivit legii, prin 

transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice de execuție, 

în condiţiile prevăzute la art. 406. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) contractele individuale de muncă în derulare încetează la 

data numirii în funcțiile publice, prin efectul legii. 

(3) Pentru personalul contractual al cărui raport de muncă este suspendat la data 

transformării postului, conform prevederilor alin. (1), transformarea postului se face în funcția 

publică de execuție corespunzătoare vechimii în specialitatea studiilor la data suspendării. 

 

Art. V - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură 

organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei 

categorii de personal, în minim 30 de zile de la data aprobării structurilor organizatorice și a 

statelor de funcţii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

 

  
PRIM MINISTRU, 

 

           FLORIN - VASILE CÎŢU 

 



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
      
Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și  
instituirea unor măsuri în domeniul administrației publice 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ  
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

      
     Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este instituţie 
publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, care funcţionează în baza Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin 
Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare. Scopul Agenţiei îl 
constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 
        Agenţia are ca principală atribuţie implementarea financiară (plată) 
a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-
2020 (PNDR 2014-2020) finanţat din Fondul european pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (FEADR), precum și implementarea 
tehnică a PNDR 2014-2020, în condiţiile delegării de funcţii de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de 
management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 
       Agenţia răspunde pentru eficienţa, eficacitatea şi corectitudinea 
implementării funcţiilor delegate de către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de management pentru Programul 
naţional de dezvoltare rurală, potrivit Acordului de delegare dintre părţi. 
Pentru verificarea implementării funcţiilor delegate, Agenţia asigură 
accesul prin sistemul informatic la orice informaţie solicitată de 
Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare 
rurală privind primirea documentelor, verificarea conformităţii şi 
eligibilităţii documentelor, selecţia şi contractarea proiectelor. Agenţia 
acordă sprijinul necesar Autorităţii de management pentru Programul 
naţional de dezvoltare rurală în vederea exercitării funcţiilor de control 
asupra modului de realizare a funcţiilor delegate. 
      Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art.65 din cadrul 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, România, prin Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) are responsabilitatea de a 
adopta toate dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative în 
conformitate cu alin. (1) al art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 
pentru a asigura o protecție eficace a intereselor financiare ale Uniunii. 
Procedura  referitoare la propunerile legislative ale Comisiei privind 
Politica Agricolă Comună (PAC) după 2020 nu a fost încheiată în timp 
util pentru a permite statelor membre şi Comisiei să pregătească toate 
elementele necesare în vederea aplicării noului cadru juridic şi a noilor 
planuri strategice, începând de la 1 ianuarie 2021, conform propunerii 
inițiale a Comisiei. Această întârziere a creat incertitudine şi riscuri 
pentru fermierii din Uniune şi pentru întregul sector agricol al Uniunii. 
Pentru a reduce incertitudinea respectivă şi a menţine vitalitatea în 
zonele şi regiunile rurale, precum şi pentru a contribui la durabilitatea 
mediului, prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 2220/2020, s-a 



 

prevăzut aplicarea în continuare a normelor actualului cadru PAC 
acoperind perioada 2014-2020 şi efectuarea de plăţi neîntrerupte către 
fermieri şi alţi beneficiari. Astfel, se asigură previzibilitate şi stabilitate 
pe durata perioadei de tranziţie în anii 2021 şi 2022 până la data 
aplicării noului cadru juridic acoperind perioada care începe la 1 
ianuarie 2023. 
 
      În conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 41/2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu 
modificările ulterioare, întregul personal al Agenției ocupă funcții 
specifice de natură contractuală. 
  
      Agenția Domeniilor Statului este  instituţie publică cu personalitate 
juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu responsabilități în 
exercitarea dreptului de proprietate al statului asupra terenurilor agricole 
aflate în domeniul public și privat al statului, care funcționează în 
temeiul Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu 
modificările ulterioare. 
      Întreg personalul Agenției ocupă posturi de natură contractuală. 
      Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a instituit obligația instituțiilor publice de a 
transforma în funcții publice, până la data de 1 ianuarie 2020, posturile 
de natură contractuală ce presupun prerogative de putere publică. 
Conform actelor normative invocate mai sus, în structurile subordonate 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se regăsesc numai posturi 
de natură contractuală, motiv pentru care este necesară modificarea și 
completarea acestora în vederea corelării cu prevederile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
      La această dată, pe rolul instanțelor judecătorești se află în curs de 
soluționare un număr de 12 dosare - o parte dintre ele fiind susținute 
procedural și de către structurile sindicale - având ca obiect obligarea 
Agenției Domeniilor Statului, în calitate de pârât, la încadrarea 
personalului contractual din cadrul Agenției Domeniilor Statului în 
funcții publice. În aceste litigii, personalul contractual din cadrul ADS 
reclamă faptul că sunt privați de beneficiul transformării postului, fără 
concurs, prevăzut de art. 612 din alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 
    De menționat este faptul că, în unele din aceste dosare, au fost  
pronunțate hotărâri prin care instanța reține: 

- Caracterul obligatoriu al operațiunii de transformare a posturilor 
de natură contractuală în funcții publice, refuzul constituind 
contravenții, în cazul în care acestea nu sunt săvârșite în condiții care să 
atragă calificarea lor și ca infracțiuni; 

- Obligația autorității/instituției publice în cadrul căreia se află 
personal contractual și prestează activități ce implică prerogative de 
putere publică, fără a exista dubiu asupra acesteia obligativități, nefiind 



 

nicio normă care stabilească caracterul de opțiune pentru transformarea 
posturilor contractuale în funcții publice, reținând totodată reaua-
credință a angajatorului. 

Ori, la nivelul instituțiilor subordonate Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale  nu s-au putut pune în aplicare prevederile art. 612 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, în termenul stabilit de acesta, așa cum s-a 
susținut și mai sus, datorită faptului că actele normative proprii de 
organizare și funcționare trebuie puse în acord cu prevederile acesteia.  
        În forma aflată în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu este prevăzută 
modalitatea de încetare a contractelor individuale de muncă ale 
persoanelor care ocupă aceste posturi, nefiind corelată cu prevederile 
Codului muncii. 
        În conformitate cu prevederile art. 507 alin. (8) din același act 
normativ, mutarea temporară a unui funcționar public nu poate fi făcută 
nici cu acordul său pe funcții publice de nivel inferior, cu acordul său 
scris, încălcând  un principiu consacrat - cine poate mai mult poate si 
mai puțin-. Norma legală, în forma în vigoare, a produs o barieră atât în 
dorința de acumulare a unor cunoștințe profesionale ale funcționarilor 
publici, dar și o barieră a conducătorului instituției publice de a asigura 
funcționarea instituției în condiții optime.  
        În prezent, conform prevederilor art. 548 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
personalul contractual angajat  la cabinetele demnitarilor, inclusiv la 
cancelaria prefectului, deși sunt angajați pe încrederea acestora, 
eliberarea lor din funcție nu se poate face in mod similar, oricând, la 
propunerea demnitarului, ceea ce a dus, în practică la un mod defectuos 
de lucru, în derularea contractului de muncă, generând chiar conflicte de 
natură litigioasă. Prin alin. (2) lit.a) al art. 548 este instituită obligația 
ca, eliberarea din funcție a personalului angajat pe cabinetele 
demnitarilor, la data încetării mandatului acestora, să se facă doar la 
propunerea demnitarilor, soluție ce nu-și găsește aplicabilitate practică. 
        Menționăm că neluarea acestor măsuri de urgență, cu caracter 
excepțional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra 
activității instituțiilor enunțate anterior, iar elementele carte fac obiectul 
reglementărilor propuse vizează un interes public și constituie o situație 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând 
adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea situației actuale a 
personalului acestor instituții pe calea ordonanței de urgență, în scopul 
de  a evita riscul unor eventuale blocaje instituționale, litigii și de a nu 
asigura pârghii concrete și rapide cu impact pozitiv și fără riscuri. 

11 În cazul actelor 
normative care transpun 
legislaţie comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a 
acesteia. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 
preconizate 

       Ținând cont de faptul că odată cu intrarea în vigoare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a instituit 



 

obligația instituțiilor publice de a transforma în funcții publice posturile 
de natură contractuală ce presupun exercitarea de prerogative de putere 
publică, 

având în vedere faptul că prin dispozițiile art. 612 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost instituită posibilitatea dobândirii fără concurs a calității 
de funcționar public prin transformarea posturilor de natură contractuală 
în posturi aferente funcțiilor publice până la data de 1 ianuarie 2020, 

întrucât la nivelul instituțiilor subordonate Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale  nu au fost puse în aplicare 
prevederile art.612 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare, în termenul stabilit, din cauza 
faptului că actele normative proprii de organizare și funcționare trebuie 
puse în acord cu prevederile acestui act normativ, 

având în vedere faptul că Agenţia Domeniilor Statului este 
instituție publică, are personal contractual și are ca principale atribuții 
exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate 
asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al 
statului, precum și gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului 
de stat, al cărui proprietar mandatat este,  

ținând cont de faptul că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale este instituție publică, are personal contractual și are ca 
principală atribuție  implementarea tehnică şi financiară a Fondului 
european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 

luând în considerare faptul că, la această dată, pe rolul 
instanțelor judecătorești se află în curs de soluționare un număr de 12 
dosare având ca obiect obligarea Agenției Domeniilor Statului la 
încadrarea personalului contractual în funcții publice, 

ținând cont de faptul că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti 
în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a 
sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat putând fi 
semnificativ,  

având în vedere faptul că, în condițiile aprobării prezentei 
ordonanțe de urgență, vor rămâne fără obiect, fiind degrevat bugetul de 
stat, litigiile aflate pe rolul instanțelor având ca obiect inclusiv 
acordarea diferențelor dintre salariile efectiv încasate și cele datorate 
conform Legii nr. 153/2017 privind privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
actualizate cu dobânda legală penalizatoare și indicele de inflație 
începând cu 1 ianuarie 2020 și până la achitarea efectivă a salariului 
datorat, precum și cheltuielile suplimentare generate reprezentate de 
cheltuielile judiciare,  

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 
privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
prelungirea acesteia, 

luând în considerare angajamentele și termenele asumate de 
România în relația cu Comisia Europeană cu privire la punerea în 
aplicare a unor măsuri de reformă în domeniul funcției publice, precum 
și urgența luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, 
independență și profesionalism în exercitarea funcțiilor publice,  

ținând seama de faptul că în forma aflată în vigoare a 



 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, nu este prevăzută modalitatea de încetare a 
contractelor individuale de muncă ale persoanelor care ocupă aceste 
posturi, nefiind corelată cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere că România va beneficia de importante alocări 
financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru implementarea gestiunii partajate a fondurilor 
destinate finanțării Politicii Agricole Comune și pentru a asigura 
absorbția ridicată a acestor fonduri, 

întrucât neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce 
la disfuncționalități în procesul de accesare a formelor de sprijin 
financiar, 

având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a 
angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea 
Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor pentru derularea 
fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune. 

întrucât  trecerea pe funcție publică a personalului celor 2 agenții 
– ca instituții publice subordonate MADR, reprezintă pe de o parte, o 
necesitate de conformare la cadrul național  administrativ, iar pe de altă 
parte, este necesară efectuarea de plăți neîntrerupte către beneficiarii 
fondurilor europene puse la dispoziție prin PNDR 2014-2020, inclusiv 
pe perioada de tranziție 2021-2022 conform Regulamentului (UE) nr. 
2220/2020, neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură 
să întârzie punerea în aplicare a programelor și implicit absorbția 
fondurilor europene nerambursabile 

în considerarea faptului că neluarea unor măsuri de urgență, cu 
caracter excepțional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung 
asupra activității instituțiilor publice din subordinea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar elementele care fac obiectul 
reglementărilor propuse vizează un interes public și constituie o situație 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând 
adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea situației actuale a 
personalului acestor instituții pe calea ordonanței de urgență, în scopul 
de a evita riscul unor blocaje instituționale, eventuale litigii și de asigura 
pârghii concrete și rapide cu impact pozitiv și fără riscuri, 
       Astfel, având în vedere atribuțiile specifice exercitate de angajații 
celor două agenții care sunt în esența lor prerogative de putere publică 
concretizându-se în acte administrative producătoare de consecințe, 
emise în executarea normelor legale, se impune modificarea cadrului 
legal privind statutul posturilor, prin transformarea posturilor de natură 
contractuală în posturi cu statut de funcționari publici. 
         Prin modificările aduse actelor normative de organizare și 
funcționare ale instituțiilor subordonate ministerului se urmărește 
punerea în aplicare a prevederilor Codului administrativ, fără a fi 
afectate activitățile specifice desfășurate de către aceste instituții. 
          Schimbările preconizate vizează schimbarea statutului 
personalului celor două agenții care îndeplinește prerogative de putere 
publică, cu toate consecințele care decurg din această transformare. 
Transformarea funcțiilor contractuale în funcții publice în cadrul 
Agențiilor se va face pe baza actelor administrative ale conducătorilor 
instituțiilor, prin modificarea statutului posturilor – numirea atât a 
personalului contractual de execuție cât și a personalului de conducere 



 

în funcții publice de execuție pentru care aceștia îndeplinesc condițiile 
prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei 
şi gradului profesional ale funcției publice, prevăzute în același act 
normativ. 
Această transformare implică modificarea organigramei,  a statului de 
funcții, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat. Acestea determină 
reorganizarea Agențiilor prin stabilirea unei alte structuri 
organizatorice, conform cerințelor legale prevăzute de art. 391 din OUG 
nr. 57/2019, încetarea contractelor individuale de muncă, numirea în 
funcții publice de execuție a personalului conform studiilor și vechimii 
în specialitate necesare ocupării funcțiilor publice de execuție și 
stabilirea drepturilor salariale corespunzător funcțiilor publice ocupate 
 
          Astfel, se propune: 

1. Modificarea art. 3-4, art.10 și art.16 precum și abrogarea art. 
11-14 și 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
41/2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările 
ulterioare; 
 

           2. Modificarea și completarea Legii nr.268/2001, cu modificările 
ulterioare, astfel: 
- la art. 4, alin. (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor 
Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, la propunerea directorului general al Agenţiei. ” 
      - Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un director general, 
funcționar public,  numit prin ordin al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale, în condițiile legii. 
(2) Directorul general este ajutat în activitatea sa de un director general 
adjunct, numit prin decizia acestuia. 
(3) Directorul general, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii şi 
instrucţiuni în condiţiile legii.  
(4) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite. 
(5) Directorul general reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în 
raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în 
justiţie.” 
 

3. Aplicarea prevederilor actuale ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la 
nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în actuala 
perioadă de programare (2014-2020), reprezintă un amplu proces de 
reorganizare determinat de obligativitatea stabilirii funcțiilor 
contractuale în funcții publice și a numirii întregului personal 
contractual al instituției în funcții publice de execuție (ocuparea 
acestora făcându-se numai prin concurs), prin modificarea structurii 
organizatorice a AFIR, cu efecte negative, chiar blocante asupra 
funcționării instituției, inclusiv prin pierderea acreditării – ca unica 
autoritate națională de plată acreditată pentru implementarea tehnică și 
financiară a FEADR, fiind pusă în pericol absorbția fondurilor europene 



 

acordate României pentru dezvoltare rurală. 
Totodată trebuie avută în vedere intenția de prelungire a PNDR 

2014-2020  pentru anii 2021-2022, ceea ce se va concretiza în lansare 
de noi sesiuni de depunere proiecte, care presupune o activitate 
complexă și  specifică a agenției și anume: pe de o parte evaluarea, 
selectarea și după caz, contractarea proiectelor eligibile – până la data 
de 31.12.2022, iar pe de altă parte autorizarea și efectuarea de plăți 
pentru proiectele aflate deja in implementare – până la data de 
31.12.2023.  
Măsurile propuse spre adoptare prin prezentul proiect de act normativ 
contribuie la asigurarea  gestionării cu responsabilitate a tuturor 
acțiunilor specifice în vederea eliminării riscului de prejudiciere a 
intereselor financiare ale UE pe de o parte, iar pe de altă parte de 
menținerea acreditării Agenției. 
 
             4. Completarea prevederilor art.507 din Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin 
inroducerea unui nou alineat, alin.(81), potrivit căruia „Mutarea 
temporară poate avea loc și pe o funcție publică de nivel inferior, cu 
acordul scris prealabil al funcționarului public.”; 
 

5. Modificarea prevederilor art. 548 alin. (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: „(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată 
determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului 
persoanelor prevăzute la art. 544 alin. (1), contract care poate înceta 
oricând în interiorul perioadei pentru care a fost încheiat, la propunerea 
demnitarului.” 

 
6. Totodată, la art. IV, se propune instituirea următoarelor 

măsuri: 
(1) Pentru personalul contractual din cadrul autorităților și  

instituțiilor publice angajați pe bază de contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată care nu a dobândit calitatea de funcționar public 
conform prevederilor art. 612 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 
modificările și completările ulterioare, această calitate se poate dobândi, 
pe perioada stării de alertă instituită pe teritoriul României, potrivit 
legii, prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi 
aferente funcţiilor publice de execuție, în condiţiile prevăzute la art. 
406. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) contractele individuale de 
muncă în derulare încetează la data numirii în funcțiile publice, prin 
efectul legii. 

(3) Pentru personalul contractual al cărui raport de muncă este 
suspendat la data transformării postului, conform prevederilor alin.(1), 
transformarea postului se face în funcția publică de execuție 
corespunzătoare vechimii în specialitatea studiilor la data suspendării. 

 
7. Potrivit art. V - Încadrarea personalului în numărul maxim de 

posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și 



 

cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de 
personal, în minim 30 de zile de la data aprobării structurilor 
organizatorice și a statelor de funcţii, prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 

3. Alte informaţii  
 

Măsura își propune să clarifice statutul personalului celor două Agenții, 
personal care îndeplinește prerogative de putere publică, să întărească 
structura organizatorică a acestora, să asigurare calitatea actelor 
administrative și să continue implementarea în bune condiții a 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în concordanță 
cu obiectivul de plată asumat, inclusiv în perioada de tranziție 2021-
2022. 
 

 
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
 
1. Impactul 
macroeconomic  Se asigură creșterea eficienței și eficacității activităților instituțiilor 

publice aflate la nivel central ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

3. Impactul social Efectele eficientizării activității instituțiilor aflate la nivel central din 
subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor avea 
impact pozitiv asupra beneficiarilor. 
 

4. Impactul asupra 
mediului  
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 



 

 
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 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:       
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:   
 

 

Măsura propusă prin prezentul proiect nu are impact asupra bugetului.  
 
 
Secţiunea a 5-a 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 
 
11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislatia în domeniul achizițiilor publice  
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

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 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 aranjamente 
 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

6. Alte informaţii 
 
 

 Nu au fost identificate. 

 
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  
 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 
 

 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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permanente 
 
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 supune avizării de 
către de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic 
și Social. 
 

6. Alte informaţii 
 
 

 Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 
act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ se încadrează în 
prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată. 

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 au fost identificate. 

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 competentelor 
instituţiilor existente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Alte informaţii 
 

 

 Nu au fost identificate. 

 



 

 
Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și instituirea unor măsuri în domeniul administrației 
publice pe care îl supunem adoptării. 

 
 

 
 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII                                         MINISTRUL DEZVOLTĂRII,  
 ŞI  DEZVOLTĂRII RURALE                         LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
                                                                 

 
       Nechita – Adrian OROS                                                           Attila  CSEKE 
  

 
 

 
Avizăm favorabil: 

 
 

 
PREȘEDINTELE 

AGENȚIEI NAȚIONALE A 
FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 
Liviu MĂLUREANU 

 
 

MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI 
SOCIALE 

 
 

Raluca TURCAN 
 

 
 

 
MINISTRUL FINANȚELOR  

 
 

Alexandru NAZARE 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 
 

Stelian – Cristian ION 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 

                AVIZATORI 
Funcția/numele și 
prenumele 

Data Semnătura  

Secretar general 
Liviu Gabriel       
BULGARU    

  

Secretar general 
adjunct, 
Mircea POPA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIȚIATORI 
Funcția/numele și 
prenumele 

Data  Semnătura  

Director,  
Direcția Juridică 
Rela-Nicoleta 
ȘTEFĂNESCU  

  

Direcția generală 
Buget finanțe și 
fonduri europene 

  

Director 
Direcția Management 
Resurse Umane 
Luminița Aurora 
JÂJÂIE 

  

Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor 
Rurale 
Director general 
Mihai-Liviu  
MORARU 

  

Agenția Domeniilor 
Statului 
Director general 
Camelia-Maria 
PROCOP 

  

Șef serviciu Gestiune 
personal-DMRU 
Niculina DINCĂ 
 

  

Cons. jur. Superior 
 
Păunescu Mona 
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