
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

   

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 

 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor 

structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Corpul de control al ministrului este organizat la nivel de 

direcţie şi are ca rol principal exercitarea controlului asupra 

activităţii desfăşurate de personalul din aparatul propriu al 

MADR şi unităţile aflate în subordine sau sub autoritatea 

MADR. 

Direcţia de inspecţii agroalimentare funcţionează în 

subordinea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, având 

ca principală atribuţie supravegherea respectării legislaţiei în 

domenii tehnice, respectiv: vitivinicol, legume-fructe, 

agricultură ecologică şi organisme modificate genetic, 

zootehnie, clasificare carcase, etc. 

RICA  funcţinează la nivel de compartiment în structura 

Direcţiei generale politici în sectorul vegetal . RICA reprezintă 

principalul instrument la dispoziţia statelor membre şi a 

Comisiei Europene pentru evaluarea veniturilor exploataţiilor 

agricole şi a impactului PAC.  

În prezent, controlul PNDR se desfăşoară în cadrul Direcţiei 

Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR. 

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

asigurarea unei mai bune coordonări a activităţii de control şi 

inspecţii, precum şi consolidarea capacităţii administrative 

pentru a face faţă obligaţiilor stabilite prin legislaţia 

comunitară. Astfel: 

- Crearea Direcţiei generale control şi inspecţii, care să preia, 

prin absorbţie atât atribuţiile cât şi personalul entităţilor de 

control existente la acest moment în cadrul MADR, respectiv : 

Corpul de Control al Ministrului  (organizat ca direcţie), 

Direcţia de inspecţii agroalimentare, Biroul Controlul 

Fondurilor Europene din cadrul Direcţiei Generale Buget 

Finanţe şi Fonduri Europene, Serviciul Control din cadrul 

Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR; 

Trebuie precizat faptul că funcţia de control trebuie să asigure 

nu numai o evaluare post – factum a modului de implementare 

a deciziei, dar are şi un caracter important de prevenţie, 

identificând, prin metode specifice, vulnerabilităţi şi riscuri pe 

diversele subdomenii de activitate ale MADR, prelucrând date 

şi informaţii necesare fundamentării deciziei astfel încât 

aceasta să se încadreze în condiţiile de legalitate şi să nu 

favorizeze apariţia unor disfuncţii în activitatea curentă. Este o 

funcţie care se încadrează în cea ce definim ca fiind 

management al riscurilor şi al neregulilor. 



Un alt aspect important este faptul că, funcţia de control 

trebuie să asigure dezvoltarea sistemului de control managerial 

care să aibă ca principal obiectiv constatarea deficienţelor pe 

măsură ce acestea se petrec şi în perioada în care se poate 

interveni în vederea eliminării lor.    

-RICA se organizează la nivel de serviciu, în subordinea 

directă a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, fapt ce 

implică o creştere a numărului de posturi alocate acestei 

activităţi, de la 4 la 8 posturi    

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 3  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic  

1
1 

Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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

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

5. Alte informaţii Nu este cazul 

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

anul curent, cât şi pe termen lung ( pe 5 ani) 

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

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

de personal aprobate pentru anul în curs şi cu păstrarea numărului de posturi aprobat.  

Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi  

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

b) acte normative ce urmează  a fi 

elaborate  în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

 

 

 

Nu este cazul. 

 

 

 

Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind 

aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

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

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.  Măsuri, Decizii ale Curţii 

Europene de Justiţie şi alte 

documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

Procedura a fost îndeplinită 

 



neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

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 permanente 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

Se avizează de către Consiliul Legislativ  

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea 7  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 

îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională. 

Acţiunea de informare se face prin afişarea proiectului pe   

site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



3. Alte informaţii 

 

Nu este cazul 

Secţiunea 8  Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi /sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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

Guvernului pe care îl supunem spre aprobare.  
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HOTĂRÂRE 

 
 
 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi 

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

subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Funcţie persoană 

avizatoare 

Nume Prenume Data 

avizării 

Observaţii
1
 Semnătură 

Consilier Ministru MARIUS 

RĂZVAN 

MALETA 

   

 

Secretar General 

 

 

ION ANGHEL 

   

DIRECŢIA JURIDICĂ 

Director  

 

RELA 

NICOLETA 

ŞTEFĂNESCU 

   

DIRECŢIA GENERALĂ 

BUGET FINANŢE ŞI 

FONDURI EUROPENE 

Director General 

 

MIRON 

MOLDOVAN 

   

DIRECŢIA 

MANAGEMENT 

RESURSE UMANE 

Director 

AURORA 

LUMINIŢA 

JÂJÂIE 

   

 

 

 

Nr. 

crt. 

Direcţia generală/instituţia unde a 

fost elaborat actul normativ  

Nume Prenume Data 

întocmirii 

Semnătură 

1. DIRECŢIA MANAGEMENT 

RESURSE UMANE 

Cornelia 

BOERESCU 

  

2. DIRECŢIA MANAGEMENT 

RESURSE UMANE 

Mihaela 

IORDACHE 
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Cuvinte  

Caractere (Fără spaţii)  

Caractere (Cu spaţii)  

Paragrafe  
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