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 Constituția României, republicată, art. 59 alin.(1) și art. 62
alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi 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 data de 19 ianuarie 2017, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
" Art. 16.- Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 14.264, din care 699 - aparatul propriu al
ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„ Art.17.- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 148
de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:
a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 12 autovehicule;
b) pentru desfăşurarea activităţilor specifice de control, antifraudă, inspecţii, gestiune
economico-administrativă, juridică şi resurse umane, precum şi pentru activităţile
interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului
central 20 de autovehicule de intervenție;
c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanţă, extensie şi formare profesională
în agricultură, politici şi strategii agricole, politici în industrie alimentară şi comerţ,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un
număr total de 4 autovehicule;
d) pentru activităţile specifice de informare şi promovare, transport al delegaţiilor străine,
diverse alte deplasări interne şi internaţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze;

e) pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM- PNDR, are în dotare un număr maxim de 83 de
autovehicule;
f) pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP
2007-2013 şi Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime - POPAM 20142020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AMPOP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule, dintre care 6 la nivelul aparatului
central, 9 la nivel teritorial, şi un microbuz, o barcă din fibră de sticlă,, precum şi o şalupă
de control, g) pentru activităţile specific desfăşurate de ataşaţii agricoli în cadrul misiunilor
diplomatice ale României în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autovehicule;
h) structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de
autovehicule, potrivit anexei nr. 3.
i) Limita maximă litri/lună/ pentru autovehiculele, barca din fibră de sticlă și șalupa de
control din dotarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se va stabili prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. "
3.

Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică
se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual,
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de minim 30 de zile, dar
nu mai mult de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
Ionel-Nicolae CIUCĂ

NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
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
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
2.1. Sursa proiectului de act normativ: art. 108 din Constituția României, republicată, art. 59 alin.(1) și
art. 62 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
2.2. Descrierea situaţiei actuale
I. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 30/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 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 data de 19 ianuarie 2017, cu modificările și
completările ulterioare.
În prezent, numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este 14 264, din
care 693 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
II. Potrivit art. 17 lit. a), d), f), g) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017, sunt impuse limite privind
consumul de carburanți.
Potrivit art. 17 lit. h) din același act normativ, structurile subordonate pot utiliza pentru activitățile
specifice numărul de autoturisme prevăzut în ANEXA 3 „NORMATIVE de autoturisme și limite maxime
litri/lună combustibil pentru structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale”.
De asemenea, conform Hotărârii Guvernului nr. 30/2017, cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia Domeniilor Statului dispune de un normativ de 22 de autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor
specifice.
Autoturismele deservesc atât sediul central al Agenţiei Domeniilor Statului cât şi cele 40 de reprezentanţe
teritoriale judeţene ale instituţiei. Precizăm că 6 dintre autoturisme deservesc sediul central al Agenției
Domeniilor Statului, iar restul de 16 autoturisme deservesc 40 de judeţe, rezultând aproximativ 1
autoturism la 3 judeţe în vederea ducerii la îndeplinire a competenţelor specifice instituţiei noastre și
anume:
- inventarierea tuturor terenurilor cu destinaţie agricolă;
- inventarierea împreună cu structurile specializate ale MADR şi OCPI a terenurilor agricole care fac
obiectul reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate;
- verificarea la faţa locului a situaţiei de fapt a terenurilor din patrimoniul ADS;
- efectuarea de puneri în posesie ca urmare a contractării terenurilor;
- urmărirea şi informarea conducerii în legătură cu ocupările abuzive de terenuri;
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- identificarea terenurilor cu destinație agricolă ce pot face obiectul concesionării/arendării;
- efectuarea transportului reprezentanților teritoriali în vederea participării în comisiile de inventariere;
- efectuarea transportului reprezentanților teritoriali în vederea participării acestora în comisiile județene
de predare-primire a bunurilor imobile concesionate precum şi facilitarea deplasărilor la sediul
circumscripțiilor sanitar veterinare pentru efectuarea de măsurători şi evaluări la fața locului;
- verificarea periodică a stadiului realizării obligațiilor contractuale ale concesionarilor referitoare la
investiții.
După cum se observă, toate atribuțiile menționate mai sus necesită deplasări în teren, orice abatere de la
această condiție ducând de cele mai multe ori la prejudicierea intereselor instituției.
Neimplicarea personalului din teritoriu în acțiuni ce presupun deplasarea pe teren, de multe ori din motive
obiective, independente de voinţa lor cauzează instituţiei atât prejudicii materiale precum şi prejudicii de
imagine.
Necesitatea punerii la dispoziţie a unor autoturisme de serviciu este direct proporţională cu volumul
activităţii reprezentaţelor teritoriale în general şi în special cu suprafaţa teritorială pe care o gestionează la
nivel de judeţ.
Suplimentarea numărului de autoturisme a parcului auto va ajuta și la reducerea consumului de
combustibil/autoturism, în prezent, numeroase autoturisme parcurg distanțe considerabile pentru a suplini
sarcinile mai multor reprezentanțe teritoriale deodată.
Menționăm faptul că ADS administrează la nivel național, aproximativ 320.000 de Ha de teren.
Pentru ca impactul economic să fie minim pentru Bugetul de Stat se propune ca cele 15 autoturisme
necesare să fie transferate cu cost 0 din cadrul parcurilor de autoturisme confiscate ale diverselor instituții
abilitate (ANAF, Poliția Română, etc.).
III. Institutul de Stat pentru Înregistrarea și Testarea Soiurilor (ISTIS) este instituție publică în subordinea
MADR, cu personalitate juridică și este finanțată din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii
pentru cheltuieli de capital, materiale și de personal, înfiinţat în baza Legii nr. 75/1995 privind producerea,
controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea
soiurilor de plante agricole, cu modificările și completările ulterioare. ISTIS dispune de un normativ de 4
de autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor specifice.
2.3. Schimbări preconizate
I. În cuprinsul H.G. nr.622/2022 pentru modificarea H.G. nr.30/2017 cu modificările și completările
ulterioare, care a intrat în vigoare la data 12.05.2022 s-au adus modificări cu privire la numărul de posturi al
MADR și anume numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
este 699, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
Până la publicarea H.G.nr.622/2022 a fost redactat și transmis pe circuitul de avizare un al proiect de hotărâre
a Guvernului, care s-a raportat în conținutul său la numărul de posturi al MADR fără a ține cont de
modificările propuse și adoptate prin H.G.nr.622/2022.
Prin adoptarea ulterioară a H.G. nr. 695/2022, intrat în vigoare la data de 30 mai 2022, numărul de posturi al
aparatului propriu al MADR a fost stabilit eronat, respectiv 693, față de 699 (stabilit prin HG nr.622/2022)
Astfel pentru a reglementa situația actuală numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este 14.264, din care 699 - aparatul propriu al
ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
II. Având în vedere complexitatea atribuţiilor Agenţiei Domeniilor Statului este imperios necesară
suplimentarea numărului de autoturisme destinate activităţii instituţiei de la 22 de autoturisme la 37 de
autoturisme, rezultând ca un număr de 7 autoturisme să deservească sediului central al Agenției Domeniilor
Statului iar 30 de autoturisme să se afle în dotarea Reprezentanțelor Teritoriale ale ADS.
Drept urmare se impune modificarea Anexei nr.3, pct.14 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.
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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, precum şi pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
III. Având în vedere:
- necesitatea realizării testării pe teritoriul României la standarde europene conform ghidurilor Uniunii
Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV) și protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante
(CPVO), aspect ce impune dotarea specifică, creșterea competitivității și adaptarea la provocările impuse de
progresul genetic și schimările climatice,
- specificul activității ce se desfășoară în cele 23 de Centre pentru Testarea Soiurilor răspândite în cele mai
reprezentative zone pedoclimatice ale României cu o suprafață totală de 890 ha, unde se realizează
examinarea tehnică a soiurilor pentru care se solicită înregistrarea,
- distanțele cuprinse între 2 km și 15 km, de la sediile administrative până la câmpurile experimentale, aspect
ce impune transportul echipamentelor și materiilor prime utilizate în câmpurile experimentale, este necesară
mărirea parcului auto al ISTIS cu 22 autoutilitare, necesare desfășurării activității în centrele de testare a
soiurilor la standarde cât mai performante.
Menționăm faptul că, autoutilitarele vor fi achiziționate din surse proprii ale ISTIS, în funcție de veniturile
proprii anuale, fără a afecta bugetul de stat.
IV. În vederea corelării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2017, cu modificările și completările
ulterioare, cu cele ale Ordonanţei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se propune
eliminarea din cadrul HG nr. 30/2017 a menționării consumului lunar de carburanți, urmând ca limita
maximă litri/lună/vehicul să se stabilească prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu
încadrarea în limitele bugetare anuale repartizate cu această destinație.
2.4. Alte informaţii*)
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic
3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului
normativ
Nu este cazul
3.2. Impactul social
Nu este cazul
3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Nu este cazul.
3.4. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici
Nu este cazul.
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Nu este cazul
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3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător
Nu este cazul.
3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării
Nu este cazul.
3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
Nu este cazul.
3.9. 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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri
- în mii lei (RON) Anul
Media pe
Indicatori
Următorii patru ani
curent
cinci ani
1
2
3
4
5
6
7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
1.
buget
de
stat,
din
acesta: 1.
impozit
pe
profit
2. impozit pe venit
1.
bugete
locale 1. impozit pe profit
1.
bugetul
asigurărilor
sociale
de
stat: 1. contribuţii de asigurări
d)
alte
tipuri
de
venituri (Se va menţiona natura acestora.)
4.2.
Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
1.
buget
de
stat,
din
acesta: 1.
cheltuieli
de
personal
2. bunuri şi servicii
1.
bugete
locale: 1.
cheltuieli
de
personal
2. bunuri şi servicii
1.
bugetul
asigurărilor
sociale
de
stat: 1.
cheltuieli
de
personal
2. bunuri şi servicii
d)
alte
tipuri
de
cheltuieli (Se va menţiona natura acestora.)
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4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat
b) bugete locale
4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;
2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
4.8. Alte informaţii
Cheltuielile generate de modificările propuse pin acest proiect se încadrează în bugetul MADR aprobat
pentru anul 2022.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
Nu este cazul
5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
Nu este cazul.
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun
sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)
Nu este cazul.
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
Nu este cazul.
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
Nu este cazul.
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate
Nu este cazul.
5.6. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
Nu este cazul.
6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale
Nu este cazul.
6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin
acte normative
Nu este cazul
6.5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6.6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
Sunt respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată.
Acţiunea de informare s-a realizat prin afişarea proiectului pe site-ul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, la data de 11.10.2022.
7.2. 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
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ
8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenția
Domeniilor Statului și Institutul de Stat pentru Înregistrarea și Testarea Soiurilor.
8.2. Alte informaţii
Nu este cazul.
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În acest sens am 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 adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PETRE DAEA

Avizăm :
VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SORIN MIHAI GRINDEANU

MINISTRUL FINANŢELOR

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII
SOCIALE,

ADRIAN CÂCIU

MARIUS-CONSTANTIN BUDĂI

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE

MINISTRUL JUSTIȚIEI

A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
FELIX VASILE COZMA

MARIAN - CĂTĂLIN PREDOIU
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Proiect Hotărâre a Guvernului 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
Persoană avizatoare

Nume prenume

Secretar general

Adrian SAVU

Secretar general adjunct

Dumitru JEACĂ

Director

Ana Mihaela
IACOB

Direcția Juridică
Director general
Direcția Generală Buget
Finanțe și Fonduri
Europene

Dată
intrare

Dată
avizare

Obs.

Semnătura

Mihai Spătărelu
PUȚINTEI

Nr.
crt.

Direcţia unde a fost
elaborat actul

Nume prenume

1.

Direcţia Management
Resurse Umane

Luminița Aurora JÂJÂIE –
Director
Claudia BĂLAN – director
adjunct
Niculina DINCĂ- Șef serviciu
Mona Păunescu – consilier
juridic
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Data
întocmirii

Semnătura

„Anexa ( Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)”
NORMATIVE de autoturisme pentru structurile care funcţionează în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Din care
Nr.
crt.

Denumirea unităţii

1. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti - servicii publice
deconcentrate1)
a) autoturisme in parc comun- 42
b) activitati specifice de monitorizare,
inspectii, vericificare si control-84
c) activitati specifice de consultanță, extensie
si formare profesionala in agricultura -92
2. Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr.
G. K. Constantinescu"
3. Autoritatea Naţională Fitosanitară2)
4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură3)
5. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale4)
6. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor
şi a Materialului Săditor
7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea
seminţelor şi a materialului săditor - servicii
publice deconcentrate
8. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor
9. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură5)
10. Oficiul National al Viei şi Produselor
Vitivinicole
11. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi
Igienei Vinului
12. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a
Precipitaţiilor
13. Agenţia Zonei Montane
14. Agenția Domeniilor Statului6)

autoturisme
pentru
activităţi
specifice

autospeciale

125

75

50

58
785

1
698

87

200
9

200
6

3

120

3/unitate

1/unitate

4

4

-

54

45

9

13

13

-

5

5

-

13

7

-

6
37

2
37

4
-

TOTAL

autoutilitare

218

57

22

6

1. Numărul şi limita maximă litri/lună/vehicul pentru fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană şi a
municipiului Bucureşti se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
2. Autoritatea Naţională Fitosanitară utilizează şi o şalupă fluvială la nivelul Oficiului Fitosanitar Tulcea
pentru monitorizarea stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării.

3. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de
apă şi un număr de 3 şalupe. Limita maximă litri/lună/şalupă se va stabili prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale.
4. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă. Limita
maximă litri/lună/şalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
5. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de
apă şi un număr de 12 bărci pescăreşti din fibră de sticlă (motor şi peridoc), 8 şalupe fluviale de control
şi 2 şalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă şi motor. Limita maximă
litri/lună/barcă/şalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
6. Limita maximă litri/lună/vehicul pentru autoturismele din dotarea Agenţiei Domeniilor Statului se va
stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

