
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 
 
Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ    
 
Descrierea 
situaţiei actuale 
 

Activitatea în domeniul organizării şi funcţionării protecţiei plantelor şi carantinei 
fitosanitare, controlului calităţii produselor de protecţie a plantelor, controlului 
reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale şi utilizării durabile a  
pesticidelor se derulează prin mai multe entităţi, după cum urmează: 
- în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi al produselor de 
protecţie a plantelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează şi 
controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Agenţia Naţională 
Fitosanitară; 
- Agenţia Naţională Fitosanitară are rang de direcţie în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonează din punct de vedere tehnic 
unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Laboratorul 
Central Fitosanitar, instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de 
la bugetul de stat. 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor 
acte normative, au fost dispuse măsuri de reorganizare a unor instituţii publice 
aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
         Programul de guvernare 2013 – 2016 prevede eficientizarea activităţii 
agenţiilor prin comasarea acestora. 
         Necesitatea realizării unui cadru legislativ integrat care să aibă ca obiectiv 
 principal operaţionalizarea sistemului agricol prin punerea în concordanţă a 
politicilor agricole promovate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
cu necesităţile obiective identificate la nivel zonal, judeţean, regional şi formularea 
unei strategii integrate la nivel naţional. 
        În prezent, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
funcţionează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
servicii publice deconcentrate, finanţate integral de la bugetul de stat şi casele 
agronomului, finanţate din venituri proprii. În subordinea Direcţiilor pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează oficii de studii 
pedologice şi agrochimice. 
Legea nr 266/2002, republicată, privind producerea, prelucrarea, controlul şi 
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi 
testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, desemnează ca autorităţi abilitate:  
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a asigura cadrul organizatoric 
şi respectarea prevederilor legale în acest domeniu, atribuţiile fiind exercitate prin 
intermediul Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor, structură în cadrul 
ministerului; 
- Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor  
instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii 



şi Dezvoltării Rurale; 
- 30 de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, 
instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
Pentru o abordare unitară a organizării şi funcţionării autorităţilor desemnate să 
asigure controlul producerii, prelucrării şi certificării calităţii seminţelor şi a 
materialului săditor, se impune reorganizarea inspectoratelor teritoriale pentru 
calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea 
Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
În România, implementarea Programului de realizare a Sistemului Naţional 
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor (SNACP) este reglementată prin Legea 
nr.173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, funcţionarea şi cadrul 
normativ de organizare au fost stabilite prin HG nr. 601/2009, iar programul de 
dezvoltare a Sistemului pentru perioada 2010-2024 a fost aprobat prin HG nr. 
256/2010. 
De la desfiinţarea acesteia, nu s-a putut asigura cadrul necesar – juridic şi 
operaţional – pentru managementul SNACP în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 173/2008, cu necesităţile din programul de dezvoltare şi cu potenţialul real de 
exploatare, în contextul combaterii efectelor schimbărilor climatice. Activitatea de 
intervenţii active în atmosferă implică utilizarea de tehnologii specifice şi proceduri 
ce necesită un mod coerent şi unitar de desfăşurare la nivel naţional şi regional, cu 
responsabilizarea unei instituţii specializate. 
Managementul eficient al Sistemului, în sensul corectării neconcordanţelor de 
ordin funcţional şi legislativ, generate de aplicarea OUG nr. 70/2010, aprobată prin 
Legea nr. 26/2012, impune revenirea la prevederile Legii nr. 173/2008 în sensul 
reînfiinţării Administraţiei Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 
Precipitaţiilor. 
 Prin Legea nr.26/2013  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, a fost 
abrogată dispoziţia prin care Agenţia Naţională a Zonei Montane a fost desfiinţată, 
fiind menţinută dispoziţia prin care a fost abrogat cadrul legal privind înfiinţarea 
Agenţiei. În aceste condiţii, Agenţia Zonei Montane nu îndeplineşte condiţiile 
legale pentru a putea funcţiona, fiind necesară înfiinţarea acesteia prin lege. 

Schimbări 
preconizate 

   Prin prezenta lege se reglementează, în principal, următoarele: 
- optimizarea activităţilor în domeniul fitosanitar prin desfiinţarea instituţiei publice 
centrale şi a structurilor centrale şi teritoriale existente aflate sub coordonarea mai 
multor instituţii şi crearea unei singure autorităţi cu atribuţii extinse în acest 
domeniu, respectiv întărirea capacităţii tehnice şi administrative a autorităţilor cu 
responsabilităţi în domeniul fitosanitar; 
- asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale în domeniul fitosanitar cu acquis-
ul Uniunii Europene; 
- consolidarea acţiunilor în special în ceea ce priveşte organizarea sistemului de 
autorizare (omologare / reomologare) a produselor de protecţie a plantelor, 
controlul calităţii şi derularea programelor de monitorizare în domeniul fitosanitar; 
- consolidarea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României; 
- promovarea şi implementarea programelor specifice cu finanţare de la bugetul de 
stat, precum şi din fonduri provenite de la instituţii şi organisme europene şi 
internaţionale; 
- redefinirea colaborării profesionale cu instituţii şi organisme corespondente la 



nivel naţional, european şi internaţional. 
Având in vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru organizatoric  şi 
funcţional unitar, la nivelul autorităţilor abilitate să asigure controlul producerii, 
prelucrării şi certificării calităţii seminţelor şi a materialului săditor, în conformitate 
cu reglementările Uniunii Europene, a legislaţiei naţionale şi a aplicării reformei 
instituţionale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind 
eficientizarea activităţii agenţiilor prin comasarea acestora, asumată prin programul 
de guvernare se impune adoptarea prezentului act normativ. 
Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Resurse Vegetale prin reorganizarea 
inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi  materialului săditor, care se 
desfiinţează, ca urmare a comasării prin fuziune şi prin preluarea activităţii 
Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se desfiinţează. 
Prin prezenta lege se propune optimizarea activităţilor în domeniul controlului 
producerii, prelucrării şi certificării calităţii seminţelor şi a materialului săditor prin 
reorganizarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi  materialului 
săditor, care se comasează prin fuziune într-un singur organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu atribuţii la nivel naţional, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
       Reorganizarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi 
materialului săditor este justificată de necesitatea corelării volumului de activitate 
în profil teritorial cu cheltuielile de capital, materiale şi personal în ansamblul lor şi 
în special a celor bugetare, prin asigurarea într-o măsură mai mare a autofinanţării 
din veniturile extrabugetare încasate conform prevederilor Legii nr. 266/2002, 
republicată. 
Totodată, se schimbă subordonarea Laboratorului Central pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor din instituţie publică în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în instituţie publică centrală în 
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale. 
Prezentul proiect prevede: 
- Stabilirea circuitul ierarhic şi instituţional privind implementarea politicilor 
agricole aprobate de Guvern şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- Crearea cadrului necesar pentru realizarea descentralizării administraţiei agricole 
pe teritoriul României şi dezvoltarea sistemului agricol integrat prin elaborarea şi 
implementarea strategiilor de dezvoltare locală, judeţeană şi regională adaptate la 
necesitatea zonelor de referinţă, concomitent cu identificarea potenţialului judeţean 
de dezvoltat, în directă colaborare cu camerele agricole judeţene. 
  Astfel, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, se înfiinţează, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, oficiul pentru 
agricultură judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, instituţie publică cu 
personalitate juridică finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, 
prin reorganizarea direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, a oficiului de studii pedologice şi agrochimice şi a casei agronomului, 
care se desfiinţează, ca urmare a comasării prin fuziune. 
Prin prezentul proiect se propune înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea 
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor prin preluarea 
atribuţiilor ce revin în prezent Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 
domeniul intervenţiilor active în atmosferă, precum şi a Agenţiei Zonei Montane, 
ca organe de specialitatea al administarţiei publice centrale, aflate în subordinea 
MADR. 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 
 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

 

2 Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impact asupra mediului de afaceri Nu este cazul. 

4. Impactul social Nu este cazul. 

5. Impact asupra mediului     Nu este cazul. 
 

6. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor 
funcdamentale ale omului. 
 

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) 
 
- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit; 
(ii) impozit pe venit. 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit; 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

 
__ 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal; 
(ii) bunuri şi servicii. 
b) bugete locale; 
(i) cheltuieli de personal; 

 
__ 

     



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

 
__ 

     

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

__      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

__      

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

 
__ 

     

7. Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 

 
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. 

 
 
a) Proiectul vizează modificarea Hotărârii 
Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
b) Pentru implementarea prevederilor prezentei legi 
se elaborează următoarele acte normative: 
- Hotărâre de Guvern privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 
 - Ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale pentru stabilirea numarului de posturi, 
regulamentelor de organizare şi funcţionare, 
structurilor organizatorice şi statelor de funcţii ale 
instituţiilor subordinate MADR, 
- Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale pentru stabilirea numărului  de autoturisme şi 
autovehicule si alte mijloace de transport aferente 
aparatului propriu al Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale si al fiecărei unităţi subordonate, 
precum si consumul lunar normat de combustibil 
pentru acestea. 
 

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

Nu este cazul. 
 



transpun prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 
 

Nu este cazul. 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 
 

Nu este cazul. 
 

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 
 
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 obiectiv 
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. 
 

 
Nu este cazul. 
 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către următoarele 
instituţii: 
a) Consiliul Legislativ; 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social; 
d) Consiliul Concurenţei; 

 
Secretariatul General al Guvernului va transmite 
proiectul de lege pentru avizare Consiliului 
Legislativ. 
Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social, 
precum şi al Curţii de Conturi. 
 



e) Curtea de Conturi. 

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 

În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute 
de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 
Acţiunea de informare s-a realizat prin publicarea 
proiectului de act normativ pe pagina de internet a 
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. 
 

 
Nu este cazul. 
 

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 şi 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente. 
 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune 
înfiinţare următoarelor instituţii: Agenţia Naţională 
Fitosanitară, Oficiile judeţene pentru Agricultură şi 
al municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională 
pentru Resurse Vegetale, Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi 
de Creştere a Precipitaţiilor şi Agenţia Zonei 
Montane. 

2. Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor 
instituţii aflate în subordinea acestuia, pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Daniel CONSTANTIN 
 
 
 
 
             VICEPRIM-MINISTRU,  
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE          MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
                    
                    Daniel CHIŢOIU                                                             
                                                                                                          Liviu VOINEA  
 
 
 
 
 

 
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VĂRSTNICE 

 
 PREŞEDINTELE AGENŢIEI 

NAŢIONALE  
A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

  
  

Mariana CÂMPEANU Eugen COIFAN 
  

 
 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 
 

Robert – Marius CAZANCIUC 
 

http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=JjfxOjhxUXQ%3d&tabid=82


 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                        SENATUL 
 
 
 

LEGE 
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, precum şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia 
 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

Titlul I 
Dispoziţii generale 

 
Art.1 Prezenta lege reglementează reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, precum şi a unor structuri aflate in subordinea acestuia.  
 

Titlul II 
Măsuri privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Art.2-(1) Numărul de posturi aferente aparatului central al Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, precum şi numărul total de posturi finanţate  integral de la bugetul de stat şi 
din venituri proprii pentru instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la  intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 

  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii 
şi numărul de posturi pentru fiecare instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Art.3-(1) Numărul total de autoturisme şi autovehicule si alte mijloace de transport aflate 
in dotarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale şi a unităţilor subordonate precum si 
consumul lunar normat pentru fiecare dintre acestea se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului in 
termen de 45 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi. 

  (2) Numărul  de autoturisme şi autovehicule si alte mijloace de transport aferente 
aparatului propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al fiecărei unităţi 
subordonate, precum si consumul lunar normat de combustibil pentru acestea vor fi stabilite 
prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. 

  
Titlul III 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale Fitosanitare 

 
Art.4-(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională Fitosanitară, denumită în continuare 

Autoritate, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
finanţată  din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea activităţii, personalului şi a patrimoniului 
următoarelor structuri: Laboratorului Central Fitosanitar, Agenţiei Naţionale Fitosanitare din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unităţilor fitosanitare din cadrul 
Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, structuri care se 
desfiinţează. 

 



         Art.5 - Sediul Autorităţii este în localitatea Voluntari, b-dul Voluntari nr. 11, judeţul 
Ilfov. 

Art. 6-(1) Autoritatea Naţională Fitosanitară este autoritatea de reglementare şi control în 
domeniul fitosanitar, respectiv al organizării şi funcţionării protecţiei plantelor şi carantinei 
fitosanitare, al controlului calităţii produselor de protecţie a plantelor, al controlului 
reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale, precum şi al utilizării durabile a 
pesticidelor. 

(2) Autoritatea se subrogă în drepturile şi obligaţiile entităţilor prevăzute la  art.1 alin. (2). 
(3) Autoritatea realizează venituri proprii prin perceperea de taxe şi tarife, aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii pentru serviciile 
prestate. 

Art. 7 - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea exercită 
următoarele funcţii: 

a) de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi 
respectării reglementărilor în domeniul său de activitate; 

b) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului şi cu 
tendinţele pe plan internaţional, strategia în domeniul său de activitate, evaluarea, analiza, 
managementul şi comunicarea riscului în domeniul său de activitate;  

c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea şi 
gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul său de activitate; 

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, 
reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate în limitele mandatului 
acordat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art.8-(1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 7, Autoritatea are următoarele atribuţii 
principale: 

a) organizează activităţi de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg 
teritoriul României, după o concepţie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a 
pădurilor, păşunilor şi fâneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă şi a produselor 
agricole depozitate;  

b) stabileşte normele fitosanitare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice sau 
fizice deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care 
depozitează, transportă şi comercializează plante, produse vegetale şi produse de protecţie a 
plantelor;  

c) elaborează strategia fitosanitară privind apărarea sănătăţii plantelor, prevenirea 
introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor de carantină, precum şi în domeniul 
produselor de protecţie a plantelor, în concordanţă cu normele Uniunii Europene, urmărind 
implementarea acesteia;  

d)elaborează proiecte de legi, hotărâri, ordine, programe naţionale de monitorizare şi alte  
acte normative în domeniul său de activitate;   

e)organizează şi coordonează activitatea oficiilor fitosanitare teritoriale şi vamale, precum 
şi a laboratoarelor de profil;  

f) desemnează laboratoarele naţionale de referinţă conform cerinţelor Regulamentului 
(CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi 
produsele alimentare şi de bunăstare a animalelor; 

g) efectuează analize pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante şi produse 
vegetale din producţia internă în cadrul programelor anuale de monitorizare, precum şi, la 
cerere,  la probele provenite de la operatori economici sau persoane fizice; 

h) întocmeşte raportul anual de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante şi 
produse vegetale, conform cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 şi îl transmite 
Punctului naţional de contact cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (AESA); 

i) transmite Punctului naţional de contact al Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi 
furaje (SRAAF), notificări în cazul depăşirii limitelor maxime admise ale reziduurilor de 
pesticide în plante şi produse vegetale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 



j) efectuează analize fitopatologice, entomologice şi nematologice la probele prelevate 
din plante şi produse vegetale importate şi / sau destinate exportului, la probele provenite din 
monitorizarea teritoriului şi a circulaţiei intracomunitare şi, la cerere, la probele provenite de la 
operatori economici sau persoane fizice, în vederea depistării şi diagnosticării organismelor 
dăunătoare, respectiv insecte, acarieni, nematozi, bacterii, ciuperci, virusuri şi organisme 
analoage; 

k) efectuează analize fizico-chimice în cadrul programelor de monitorizare privind 
calitatea produselor de protecţie a plantelor utilizate pentru prevenirea şi combaterea bolilor, 
dăunătorilor şi buruienilor la culturile agricole şi, la cerere, la probele provenite de la operatori 
economici sau persoane fizice; 

l) controlează aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale şi a normelor tehnice în 
domeniul fitosanitar;  

m) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea de comerţ, import, 
export, tranzit şi inspecţie la frontieră, precum şi comerţul intracomunitar;  

n) organizează activităţi specifice de audit în scopul verificării implementării prevederilor 
legislaţiei europene în domeniul fitosanitar;  

o) coordonează activităţile privind evaluarea dosarelor produselor de protecţie a plantelor 
în vederea omologării / reomologării acestora; 

p) asigură coordonarea eliberării certificatului fitosanitar, a paşaportului fitosanitar, 
înregistrarea producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere şi depozitelor colective de 
plante şi produse vegetale, gestionarea filierelor de risc pe sectoare de producţie;  

q) gestionează apariţia organismelor de carantină;  
r) eliberează certificatele de omologare pentru produsele de protecţie a plantelor; 
s) eliberează permisul de comerţ paralel; 
t) eliberează certificatele de recunoaştere oficială a testelor de eficacitate biologică, 

conform Bunelor Practici Experimentale (BPE); 
ţ) asigură controlul post-omologare al calităţii produselor de  protecţie a plantelor;   
u) organizează sistemul naţional de omologare a produselor de protecţie a plantelor, 

conform standardelor Uniunii Europene; 
v) organizează la nivel naţional poliţia fitosanitară;  
x) abilitează agenţii economici pentru importul mostrelor de produse de protecţie a 

plantelor, în condiţiile legii;  
y) cooperează pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul fitosanitar 

şi în alte domenii conexe pentru a menţine România în contextul aplicabilităţii politicilor 
europene şi internaţionale specifice;  

z) stabileşte şi organizează întâlniri şi vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi 
organizaţiile profesionale din alte ţări;  

aa) asigură relaţia cu Comisia Europeană;  
bb) asigură relaţia cu asociaţiile profesionale;  
cc) organizează consfătuiri, simpozioane, instruiri şi dezbateri pe teme profesionale;  
dd) organizează şi asigură funcţionarea sistemelor informatice din domeniul fitosanitar şi 

conectarea la sistemul informatic european, după caz; 
ee) asigură implementarea măsurilor subsumate atingerii obiectivelor Planului naţional de 

acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, 
precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012, la nivel local şi 
naţional, împreună cu alte instituţii publice; 

ff) îndeplinesc orice alte atribuţii, stabilite prin alte acte normative pentru domeniile sale  
de activitate. 

(2) Atribuţiile specifice ale Autorităţii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

 (3) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din 
Uniunea Europeană în domeniul fitosanitar. 

 (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu organele de 
specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, instituţii publice şi cu alte organisme interesate.  



(5) Pentru exercitarea atribuţiilor ce implică activităţi de programare, implementare sau 
monitorizare a asistenţei financiare nerambursabile în domeniul său de activitate, sau alte 
activităţi suport, Autoritatea încheie Acorduri de delegare cu Direcţia Generală Dezvoltare 
Rurală-Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum și cu Agenţia de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură, în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art.9-(1) Autoritatea are în structura sa următoarele subunităţi, fără personalitate juridică: 
a) 41 de oficii fitosanitare teritoriale, câte un oficiu la nivelul fiecărui judeţ, care îşi vor 
desfăşura activitatea în actualele locaţii, conform anexei nr. 1 la prezenta lege; 
b) 8 oficii fitosanitare vamale, care îşi vor desfăşura activitatea în actualele locaţii, conform 
anexei nr. 2 la prezenta lege. 

(2) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a preşedintelui, se pot organiza 
colective specializate sau interdisciplinare proprii sau în colaborare cu alte unităţi din ţară ori 
din străinătate.  

Art.10-(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte asimilat funcţiei publice de director 
general numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

(2) Preşedintele are calitatea de ordonator terţiar de credite. 
(3) În activitatea sa preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi asimilaţi funcţiei publice 

de director general adjunct, numiţi în condiţiile legii prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi cărora preşedintele le poate acorda împuternicire de reprezentare.  

(4) Preşedintele conduce activitatea Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi 
fizice,  precum şi în justiţie. 

(5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. 
Art.11-(1) În cadrul Agenţiei funcţionează Consiliul Ştiinţific consultativ, denumit în 

continuare Consiliu, constituit din reprezentanţi ai ministerelor, ai instituţiilor de cercetare şi de 
învăţământ cu competenţe în domeniul fitosanitar, ai altor autorităţi ale administraţiei publice, 
precum şi ai societăţii civile.  

(2) Consiliul se întruneşte periodic la solicitarea preşedintelui Autorităţii, pentru 
examinarea şi dezbaterea unor probleme în domeniul fitosanitar, precum şi pentru identificarea, 
evaluarea şi managementul situaţiilor de criză şi prezintă avizele consultative la solicitarea 
Autorităţii. 

(3) Atribuţiile Consiliului se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii.  
(4) Componenţa Consiliului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale şi  este alcătuit din 9 membri. 
(5) Preşedintele Autorităţii este şi preşedintele Consiliului Ştiinţific consultativ. 
Art.12  Patrimoniul Autorităţii se constituie prin: 

a) preluarea patrimoniului Laboratorului Central Fitosanitar de către Autoritate pe baza 
bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, 
contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se 
întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 60 
de zile de la data înfiinţării Autorităţii; 
b) preluarea elementelor patrimoniale Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului 
Bucureşti aferente activităţii Unităţilor Fitosanitare pe bază de protocoale de predare-preluare, 
încheiate în termen de 60 de zile de la data înfiinţării Autorităţii, între Autoritate şi Direcţiile 
pentru Agricultură Judeţene, respectiv Direcţia pentru Agricultură  a Municipiului Bucureşti. 
Autoritatea va  prelua de la fiecare Direcţie pentru Agricultură Judeţeană, inclusiv a 
municipiului Bucureşti câte un autovehicul, precum şi o şalupă fluvială de la Direcţia pentru 
Agricultură Tulcea.  

Art.13-(1) Personalul Autorităţii este format din personalul preluat / transferat de la 
Laboratorul Central Fitosanitar, de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aferent 
direcţiei Agenţia Naţională Fitosanitară şi de la Direcţiile pentru Agricultură  Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti, aferent unităţilor fitosanitare. 

(2) Numărul de posturi aferent personalului preluat/transferat de la fiecare entitate 
prevăzută la alin.(1) este prevăzut în anexa nr.3 la prezenta lege. 



 Art.14-(1) Personalul din cadrul Autorităţii este constituit din funcţionari publici şi 
personal angajat pe bază de contract individual de muncă. 

(2) Salarizarea personalului din cadrul Autorităţii se face potrivit legislaţiei în vigoare 
privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract 
individual de muncă. 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 23 din Legea Cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010  şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 845 din 13 decembrie 2012, 
preşedintele Autorităţii poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile 
aferente personalului prevăzut în statul de funcţii.  

Art. 15  În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii aplică 
sancţiuni şi măsuri oficiale în vederea eliminării riscului pentru plante, produse vegetale şi 
produse de protecţie a plantelor, respectiv a riscului asupra sănătăţii umane şi a mediului, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

                                                            
Titlul IV 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor pentru agricultură judeţene 
şi al municipiului Bucureşti 

 
Art.16-(1) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile 

de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează oficiile pentru agricultură judeţene, în 
fiecare reşedinţă de judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, ca instituţii publice cu 
personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

(2) Oficiile pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti, se înfiinţează prin 
reorganizarea direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi, a 
oficiilor de studii pedologice şi agrochimice şi a caselor agronomului, care se desfiinţează, ca 
urmare a comasării prin fuziune. 

(3) Activităţile, personalul şi elementele de patrimoniu aferente desfăşurării activităţilor 
unităţilor fitosanitare din cadrul Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului 
Bucureşti, se preiau de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, conform Titlului III al 
prezentei legi. 

(4) Oficiile pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti, se subrogă în 
drepturile si obligaţiile direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, a 
oficiilor de studii pedologice şi agrochimice şi a caselor agronomului. 

Art.17-(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, oficiile pentru 
agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti exercită următoarele funcţii: 
 a) de strategie, prin care: 
i) elaborează în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele pe plan judeţean, strategia 
judeţeană, evaluarea, analiza, managementul şi comunicarea riscului în domeniile agriculturii şi 
industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil al solurilor, precum şi în domeniile 
conexe şi o înaintează spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
ii) asigură implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de Guvernare în 
domeniile agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil al 
solurilor, precum şi în domeniile conexe. 

b) de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi 
respectării reglementărilor specifice domeniilor de activitate. 

(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, oficiile pentru agricultură 
judeţene şi al municipiului Bucureşti exercită funcţia de autoritate competentă la nivel judeţean 
prin care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură implementarea, monitorizarea şi 
controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.  



(3) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în 
baza contractelor încheiate cu oficiile pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti, 
se alocă fonduri pentru finanţarea cheltuielilor anuale generate de activităţile privitoare la: 

i) elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemului naţional de 
monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură, realizarea şi reactualizarea 
periodică a sistemul regional şi judeţean de date sol-teren pentru agricultură,  

ii) participarea la organismele internaţionale de specialitate a reprezentanţilor Oficiului 
pentru agricultură judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, 

iii) colectarea şi prelucrarea elementelor şi informaţiilor privind factorii de emisie 
necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul 
agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului,  

iv) activităţi privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 
România,   

v) activităţi privind implementarea Programului de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, 

vi)  alte activităţi necesare implementării reglementărilor comunitare.  
(4) Coordonarea ştiinţifică pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute la alineatul (3) se 

asigură de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 
Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti.  

Art.18-(1) Oficiile pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti au 
următoarele atribuţii principale:  

a) implementează politicile naţionale şi comunitare de dezvoltare rurală, politicile de 
amenajare şi dezvoltare durabilă a teritoriilor rurale; 

b) propun Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale strategia judeţeană în domeniile 
agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil al solurilor, precum şi 
în domeniile conexe; 

c) contribuie la orientarea, susţinerea şi dezvoltarea filierelor sectoarelor din agricultură, 
industria alimentară, care au organizare comună de piaţă;  

d) elaborează strategiile la nivel judeţean pentru adaptarea producţiei la cererea pieţei şi 
încurajarea obţinerii unor produse de calitate in beneficiul consumatorului în concordanţă cu 
necesităţile identificate la nivel local, prin consultare cu structurile parteneriale sociale; 

e) efectuează controale de conformitate cu standardele de comercializare pe domeniile 
specifice şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia naţională în vigoare; 

f) efectuează controalele oficiale din cadrul organizărilor comune de piaţă;  
g) verifică şi monitorizează modul de realizare a producţiei integrate, a practicilor 

culturale, tehnicilor de producţie şi de gestiune a reziduurilor, cu respectarea protecţiei 
mediului ambiant, protecţia calităţii apei, a solului şi a peisajului, asigurându-se totodată 
conservarea şi/sau favorizarea biodiversităţii; 

h) realizează inspecţiile tehnice din domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu; 

i) elaborează studiile pedologice şi agrochimice pentru Sistemului naţional de 
monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură; 

j) realizează şi reactualizează periodic sistemul regional şi judeţean de date sol-teren 
pentru agricultură; 

k) asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile 
de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu; 

l) asigură activitatea de monitorizare şi control asupra modului în care sunt reprezentate 
interesele fermierilor, a certificării calităţii de producător, a calităţii, protecţiei şi conservării 
solului, a serviciilor de asistenţa tehnică de specialitate şi consultanţă acordate producătorilor, a 
avizării scoaterii din circuitul agricol şi forestier a terenurilor agricole şi a schimbării categoriei 
de folosinţă a terenurilor, a modului în care se realizează formarea profesională a 
producătorilor, identificând operativ eventualele disfuncţii existente la nivelul judeţului şi 
propunând planuri de măsuri pentru reglementarea situaţiilor respective şi eficientizarea 
activităţii economice agricole; 



m) asigură colectarea datelor primare privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate 
acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - 
sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a 
terenului; 

n) organizează şi realizează instruiri, perfecţionări şi pregătiri profesionale ale 
specialiştilor şi producătorilor individuali în domeniile de activitate specifice agriculturii, 
industriei alimentare, precum şi domeniilor conexe; 

o) realizează şi promovează proiecte de finanţare pentru producătorii individuali în 
domeniile de activitate specifice; 

p) realizează studii de fezabilitate pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi cu 
profil agricol, silvicol sau de industrie alimentară; 

q) realizează materiale publicitare şi reclame de specialitate, desfăşoară activităţi de 
cazare şi masă, servicii de agrement, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

s) verifică şi monitorizează modul de implementare a legislaţiei în vigoare din domeniul 
industriei alimentare privind obţinerea produselor agroalimentare şi a produselor tradiţionale; 

ş) îndeplinesc orice alte atribuţii, stabilite prin alte acte normative pentru domeniile sale  
de activitate. 

(2) Atribuţiile specifice ale oficiilor pentru agricultură judeţene şi al municipiului 
Bucureşti se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

(3) Pentru exercitarea atribuţiilor ce implică activităţi de programare, implementare sau 
monitorizare a asistenţei financiare nerambursabile în domeniul dezvoltării rurale, sau alte 
activităţi suport, oficiile pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti încheie 
Acorduri de delegare cu Direcţia Generală Dezvoltare Rurală-Autoritate de management pentru 
PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum și cu Agenţia de Plăţi 
şi Intervenție pentru Agricultură, în conformitate cu prevederile legale. 

Art.19-(1) Oficiile pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt conduse 
de către un inspector şef, care este funcţionar public numit în condiţiile legii prin ordin al 
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. 

(2) Inspectorul şef al oficiului judeţean pentru agricultură, respectiv al municipiului 
Bucureşti are calitatea de ordonator terţiar de credite. 

(3) Inspectorul şef reprezintă oficiul în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în justiţie. 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul şef  emite decizii. 
(5) Inspectorul şef al oficiului pentru agricultură judeţean şi al municipiului Bucureşti 

numeşte şi eliberează în/din funcţie personalul din cadrul oficiului pentru agricultură judeţean, 
în condiţiile legii. 

Art.20-(1) Personalul oficiilor pentru agricultură judeţene şi al municipiului Bucureşti 
este format din personalul preluat/transferat de la direcţiile pentru agricultură judeţene, 
respectiv al municipiului Bucureşti, de la oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene 
şi de la casele agronomului, în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Salarizarea personalului din cadrul oficiilor pentru agricultură judeţene şi al 
municipiului Bucureşti se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor 
publici şi a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă. 

 (3) Personalul din cadrul oficiilor pentru agricultură judeţene, respectiv al municipiului 
Bucureşti este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe baza de contract 
individual de muncă. 

(4) Încadrarea personalului precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează 
prin decizie a inspectorului şef al oficiului pentru agricultură judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă 
fiecărei categorii de funcţii.  

Art.21- (1) Patrimoniul oficiilor pentru agricultură  judeţene şi al municipiului Bucureşti 
se constituie prin preluarea patrimoniului oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene 
şi a patrimoniului caselor agronomului, a patrimoniului  direcţiilor pentru agricultură judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, cu excepţia elementelor patrimoniale aferente activităţii Unităţilor 
Fitosanitare care se predau Autorităţii Naţionale Fitosanitare, pe baza bilanţului contabil de 



închidere al acestora, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, 
situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu 
protocolul de predare-preluare. 

(2) Protocoalele de predare-preluare, se încheie în termen de 20 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, între oficiile judeţene pentru agricultură, respectiv al municipiului 
Bucureşti, care preiau şi direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, oficiile de studii pedologice şi agrochimice, casele agronomului, care predau şi vor 
conţine în anexă inventarul activelor preluate.  

(3) Protocoalele de predare-preluare vor fi avizate de către direcţia de specialitate din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

 Art.22-(1) Veniturile proprii ale oficiilor pentru agricultură judeţene şi al municipiului 
Bucureşti se constituie din:  

1. tarife percepute pentru activităţi de prestări de servicii, precum: 
a) studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea 

furnizării datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor 
fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative şi la nivel de deţinător; 

b) studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce 
revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora; 

c) studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, 
comasării parcelelor pe proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar; 

d) documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii; 
e) studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi 

ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate; 
f) studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, 

potrivit prevederilor legale; 
g) studii de specialitate privind poluarea solului; 
h) studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau 

temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente precum si 
pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor; 

i) analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, 
necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor; 

j) documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole; 
k) studii de specialitate pentru agricultură ecologică; 
l) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a 

terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării; 
m) studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi 

legumicole, silvice şi piscicole şi alte amenajări agrosilvice; 
n) studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi 

altele, solicitate de autorităţile centrale pentru mediu, agricultură, finanţe, industrie şi comerţ, 
transporturi, dezvoltare şi prognoza.; 

o) studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi 
amendamentelor; 

p) studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole; 
q) studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole; 
r) analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduuri de pesticide din sol şi plantă; 
s) analize privind calitatea produselor agricole, în raport cu calitatea solurilor, a apei de 

irigat, a fertilizării şi tratamentelor fitosanitare; 
ş) cercetări ştiinţifice, inclusiv în câmpurile experimentale proprii şi parcele de referinţă, 

testări sau verificări de produse şi tehnologii de producţie pentru agricultură, direct sau în 
colaborare; 

t) servicii de consultanţă şi extensie; 
ţ) cursuri, instruiri; 
u) închirieri de spaţii,  activităţi de masă şi cazare a cursanţilor, activităţi industriale sau 

din prestări de servicii şi alte activităţi de producţie, în condiţiile legii;  



 2. donaţii si sponsorizări, primite în condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea 
corespunzătoare a activităţilor. 

(2) Tarifele pentru serviciile prestate, se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale, la propunerea Oficiilor pentru agricultură judeţene şi al municipiului 
Bucureşti 

 
 

Titlul V 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  
Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale 

 
Art.23-(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Resurse Vegetale prin 

reorganizarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi  materialului săditor, care 
se desfiinţează, ca urmare a comasării prin fuziune şi prin preluarea activităţii Inspecţiei 
Naţionale pentru Calitatea Seminţelor de la Direcţia Inspecţii. 

(2) Autoritatea Naţională pentru Resurse Vegetale, denumită în continuare A.N.R.V. este 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată  din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

(3) A.N.R.V. este autoritatea oficială de reglementare şi control în domeniul privind 
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a 
materialului săditor. 
         (4) A.N.R.V. se subrogă în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor teritoriale pentru 
calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor 
din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se desfiinţează. 

(5) A.N.R.V. are în structura sa oficii teritoriale fără personalitate juridică. La propunerea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Hotărâre a Guvernului oficiile teritoriale 
pot dobândi personalitate juridică. 

(6) Numărul oficiilor teritoriale, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale 
cu A.N.R.V. se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  

 (7) Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor 
funcţionează ca instituţie publică centrală cu personalitate juridică, în subordinea A.N.R.V., 
finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.   

Art.24 Sediul A.N.R.V. este în municipiul Bucureşti, Aleea Constantin Sandu Aldea, nr. 
10, Sector 1. 

Art.25 A.N.R.V. realizează venituri proprii prin perceperea de tarife pentru serviciile 
prestate, aprobate anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea 
A.N.R.V. 

Art.26 Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, A.N.R.V. exercită 
următoarele funcţii: 

a)  de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea 
cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul producerii, 
prelucrării, controlului şi certificării calităţii, comercializării seminţelor şi a materialului 
săditor, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene; 

b) de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi 
respectării reglementărilor specifice domeniului de activitate; 

c) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului şi cu 
tendinţele pe plan internaţional, strategiile naţionale privind: evaluarea, analiza, managementul 
şi comunicarea riscului;  

d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea şi 
gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil; 

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, 
reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate, în limitele mandatului 
acordat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 



Art.27-(1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 5, A.N.R.V. are următoarele atribuţii 
principale: 

1. aplică politica şi programul Guvernului în domeniul producerii, controlului calităţii şi 
comercializării seminţelor şi materialului săditor; 

2. urmăreşte aplicarea prevederilor Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, 
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante, republicată, a  prevederilor comunitare şi naţionale, precum şi 
a celor ce rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, în 
domeniul producerii, prelucrării, controlului calităţii şi comercializării seminţelor; 

3. elaborează şi supune aprobării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale normele 
naţionale pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, precum şi pe cele 
privind ajutoarele financiare, în conformitate cu reglementările şi procedurile comunitare în 
domeniu; 

4. elaborează şi susţine punctele de vedere şi poziţiile oficiale referitoare la problemele 
specifice abordate, în cadrul reuniunilor grupurilor de lucru ale Comitetelor Permanente ale 
Direcţiei Generale pentru Sănătatea şi Protecţia Consumatorului (DG SANCO) din cadrul 
Comisiei Europene şi a grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene; 

5. asigură legătura cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniul seminţelor şi 
materialului săditor şi participă activ la reuniunile acestora; 

6. reglementează şi implementează reguli pentru import şi export în conformitate cu 
legislaţia specifică Uniunii Europene, şi schemele Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), precum şi standardele privind comerţul internaţional al cartofului pentru 
sămânţă; 

7. verifică şi acordă autorizaţiile de multiplicare, certificare şi reambalare a seminţelor în 
calitate de autoritate naţională desemnată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), pentru  circulaţia internaţională a seminţelor; 

8. este membru în Comisia naţională de omologare a soiurilor de plante agricole şi 
horticole; 

9. organizează, coordonează şi controlează activitatea Laboratorului Central pentru 
Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (L.C.C.S.M.S.); 

10. asigură instruirea, testarea şi atestarea personalului de specialitate pentru activităţile 
specifice, prin organizarea de cursuri de instruire şi perfecţionare a pregătirii profesionale a 
personalului propriu şi al L.C.C.S.M.S.; 

11. gestionează şi monitorizează eliberarea de către autorităţile competente autorizaţiile 
pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor; 

12. monitorizează producerea seminţelor din soiuri aparţinând unor organisme modificate 
genetic, conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare; 

13. monitorizează şi gestionează producerea seminţelor din soiuri convenţionale pentru 
evitarea riscului impurificării cu organisme modificate genetic, conform prevederilor legislaţiei 
specifice în vigoare; 

14. notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre intenţia de plasare pe piaţă  a 
seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul 
naţional al soiurilor de plante agricole şi de specii de legume, în conformitate cu reglementările 
europene; 

15. eliberează autorizaţii pentru plasarea pe piaţă  a seminţelor aparţinând unor soiuri 
pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de plante agricole şi 
de specii de legume, în conformitate cu reglementările europene; 

16. verifică documentaţiile depuse de operatorii economici înregistraţi pentru producerea 
şi comercializarea seminţelor, în vederea obţinerii avizului de import pentru seminţe şi material 
săditor, din specii si soiuri convenţionale sau aparţinând unor organisme modificate genetic, în 
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; 

17. constată echivalenţa ţărilor terţe în conformitate cu prevederile legislaţiei CE, privind 
cerinţele pentru menţinerea soiurilor, inspecţia în câmp a culturilor semincere şi certificarea 
finală în scopul avizării unui import de seminţe din terţe ţări;  



18. soluţionează reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, operatorilor economici, 
organizaţiilor centrale şi locale cu privire la calitatea seminţelor şi materialului săditor; 

19. gestionează baza de date referitoare la evidenţa operatorilor economici înregistraţi, 
precum şi a controlului şi certificării seminţelor şi materialului săditor; 

20. autorizează/acreditează persoanele fizice şi juridice pentru: 
a) efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub 

supraveghere oficială; 
b) prelevarea eşantioanelor de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub 

supraveghere oficială; 
c) testarea calităţii seminţelor prin tehnici de laborator standardizate, oficial şi sub 

supraveghere oficială; 
21. realizează şi transmite Comisiei Europene datele privind seminţele în conformitate cu 

prevederile Regulamentului CE 491/2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului CE 1947/2005 în ceea ce priveşte comunicarea datelor privind seminţele;  

22. notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre datele referitoare la 
Regulamentul CE 217/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Directivelor 66/401, 66/402, 
2002/54, 2002/55 şi 2002/57 în ceea ce priveşte autorizaţia acordată statelor membre de a 
permite comercializarea temporară a seminţelor care nu îndeplinesc cerinţele referitoare la 
facultatea germinativă minimă; 

23. efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp şi în laborator, 
eliberează certificatele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi a materialului săditor, 
supraveghează, monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi de material săditor 
pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi 
comercializare; 

24. efectuează prin sondaj controlul seminţelor şi materialului săditor în timpul 
comercializării, din punctul de vedere al etichetării şi al îndeplinirii condiţiilor de calitate 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

25. instruieşte, atestă, înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare 
pentru operatorii economici care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare şi/sau 
comercializare a seminţelor; 

26. întocmeşte, la cererea operatorilor economici, programele anuale de multiplicare şi 
certificare şi urmăreşte aplicarea acestora; 

27. asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului 
săditor la toate categoriile biologice, în pre-control şi post-control, prin tehnici şi scheme 
ştiinţifice adecvate; 

28. urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, 
precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la 
care România este parte; 

29. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002, 
republicată; 

30. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin alte acte normative. 
(2) Atribuţiile specifice A.N.R.V. se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale. 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, A.N.R.V. colaborează cu ministerele, cu organele de 

specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, instituţii publice şi cu alte organisme interesate. 

Art.28-(1) A.N.R.V. este condusă de un preşedinte asimilat funcţiei publice de director 
general numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

(2) Preşedintele are calitatea de ordonator secundar de credite. 
(3) În activitatea sa preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte asimilat funcţiei publice 

de director general adjunct, numit în condiţiile legii prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.  

(4) Preşedintele conduce activitatea A.N.R.V.  şi o reprezintă în raporturile cu celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi 
fizice,  precum şi în justiţie. 



(5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. 
Art.29 Patrimoniul A.N.R.V.  se constituie prin preluarea patrimoniului inspectoratelor 

teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, care se desfiinţează, pe baza 
bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, 
contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se 
întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 60 
de zile de la data înfiinţării A.N.R.V. 

Art.30-(1) Personalul A.N.R.V. este format din personalul preluat/transferat de la 
inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi personalul cu 
atribuţii specifice în domeniul controlului calităţii seminţelor, de la Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale aferent Direcţiei Inspecţii de Stat cu atribuţii în domeniul inspecţiei 
naţionale pentru calitatea seminţelor. 

(2) Încadrarea, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie 
a preşedintelui, cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei 
categorii de personal.  

(3) Personalul din cadrul A.N.R.V.  este constituit din funcţionari publici şi personal 
angajat pe bază de contract individual de muncă. 

(4) Salarizarea personalului din cadrul A.N.R.V.  se face potrivit legislaţiei în vigoare 
privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract 
individual de muncă. 

Art.31 În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al A.N.R.V. constată 
contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002, republicată. 

 
Titlul VI 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane 
 

Art.32-(1) Se înfiinţează Agenţia Zonei Montane denumită în continuare Agenţia, organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(2)  Agenţia are sediul în municipiul Vatra Dornei, strada Runc, nr.23, judeţul Suceava. 
Art.33 Agenţia are ca scop elaborarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în 

domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, 
fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o abordare 
specifică. 

Art.34 Agenţia are următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în 

teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului 
montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane; 

b) îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru 
zona montană de către organele de Specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, 
organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan; 

c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, 
după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi 
protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona 
montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor 
autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale; 

d) identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele 
aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în 
vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane; 

e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu 
academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii 
neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane de drept public şi de drept privat din 
România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei 
montane; 



f) acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, 
fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea 
intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, 
industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, 
a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de 
sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane; 

g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor 
propuse; 

h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu 
privire la criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a 
facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de 
aplicare a acestora; 

i) elaborează criterii de selectare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze 
de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice 
din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu 
evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror 
acţiuni defavorabile zonei montane; 

j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor 
prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală 
montană; 

k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona 
montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia 
dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate; 

l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind 
armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei 
montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, 
corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale; 

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi 
asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale; 

n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti", 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii 
interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de 
cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de 
aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan; 

o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării 
fermelor agrozootehnice şi a localităţilor; 

p) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi 
expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe 
plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional; 

q) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative 
privitoare la zona montană prin mass- media; contribuie la formarea unei culturi montane în 
România; 

r) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, 
având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul 
promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu 
organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe 
teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost 
ratificate de România; 

s) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, 
operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi 
studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau 
în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale; 

ş) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a 
celui de la nivelul teritoriului; 



t) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor 
din zona montană; 

ţ) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de 
asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire 
profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, 
simpozioane, seminare şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative. 
(2) Atribuţiile specifice ale Agenţiei se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale. 
Art.35-(1) Agenţia poate derula, gestiona, implementa şi monitoriza programe sau 

subprograme tematice destinate în mod distinct dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural 
montan. 

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce implică activităţi de programare, implementare sau 
monitorizare a asistenţei financiare nerambursabile în domeniul dezvoltării rurale montane, sau 
alte activităţi suport, Agenţia încheie Acorduri de delegare cu Direcţia Generală Dezvoltare 
Rurală-Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile legale. 

Art.36-(1) În cadrul Agenţiei Zonei Montane se organizează ca direcţie Centrul de 
Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpati-CEFIDEC, structură specializată pentru 
formare profesională în specific montan. 

(2) Prin Hotărâre a Guvernului României, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru 
Dezvoltare în Carpati-CEFIDEC poate fi reorganizat ca instituţie publică cu personalitate 
juridică în subordinea Agenţiei. 

Art.37  În judeţele cu zonă montană, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta lege, se 
înfiinţează compartimente judeţene sub denumirea de compartimente judeţene ale zonei 
montane, denumite CJZM în cadrul oficiilor judeţene pentru agricultură, coordonate din punct 
de vedere tehnic şi metodologic de Agenţia Zonei Montane. 

Art.38-(1) Conducerea Agenţiei se exercită de către un director general. 
(2) În exercitarea atribuţiilor, directorul general al Agenţiei emite decizii şi instrucţiuni; 
(3) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite. 
Art.39 Agenţia preia de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale patrimoniul 

aferent desfăşurării activităţilor în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din 
România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din 
cauze naturale. 

 
TITLUL VII 

privind înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional 
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor 

 
           Art.40 Se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină 
şi de Creştere a Precipitaţiilor,  denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art.41 Autoritatea se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Direcţiei 
Generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se desfiinţează. 

Art.42 Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti , Bdul  Carol I nr. 12, sector 3. 
Art.43 Autoritatea se subrogă în drepturile şi obligaţiile Direcţiei Generale Sistemul 

Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Art.44 Autoritatea desfăşoară activităţile prevăzute la art.47 din Legea nr.173/2008 
privind intervenţiile active în atmosferă cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008. 



Art.45-(1) Administraţia este condusă de un preşedinte asimilat funcţiei publice de 
director general, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale. 

(2) Preşedintele conduce activitatea Administraţiei şi o reprezintă în raporturile  cu 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte  persoane 
juridice şi fizice, precum şi în justiţie. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. 
(4) Preşedintele Administraţiei este ordonator terţiar de credite şi gestionează fondurile 

alocate. 
(5) În activitatea sa preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, asimilat funcţiei publice 

de director general adjunct, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

Art.46 Patrimoniul creat în cadrul Programului de realizare a Sistemului Naţional  
Antigrindină şi de creştere a Precipitaţiilor se preia de către Autoritate de la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 60 de 
zile  de la data intrării în vigoare a   prezentei legii.  

Art.47-(1) Personalul din cadrul Administraţiei este constituit din funcţionari publici şi 
personal angajat pe bază de contract individual de muncă. 

(2) Salarizarea personalului din cadrul Administraţiei se face potrivit legislaţiei în vigoare 
privind salarizarea personalului bugetar. 

Art.48 Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 173/2008 
privind intervenţiile active în atmosferă. 

 
 

Titlul VIII 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Art.49 De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în 

vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: 
a) sintagmele „Agenţia Naţională Fitosanitară”, „Laboratorul Central Fitosanitar” şi 

„Unităţile Fitosanitare” se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea Naţională Fitosanitară”; 
b) sintagmele Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor” şi „Inspectoratele pentru 

Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor” se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea Naţională 
pentru Resurse Vegetale”; 

c) sintagmele „ Direcţiile pentru Agricultură Judeţene şi a municipiului Bucureşti”, „ 
Oficiile de Studii Pedologice”şi „Casele Agronomului” se înlocuiesc cu sintagma „Oficiile 
judeţene pentru agricultură şi al municipiului Bucureşti” 

d) în tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la 
Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se consideră a fi 
făcută la “Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină”. 

Art.50-(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi, în 
structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 
2013. 

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările 
prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta. 

Art.51 Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în 
termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art.52  Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, posturile 
vacante din cadrul instituţiilor înfiinţate potrivit prezentei legi, pot fi ocupate prin examen sau 
concurs organizat în condiţiile legii. 



Art.53 Personalul din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale precum şi din cadrul instituţiilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale poate beneficia de o majorare a salariului de bază cuprinsă între 17 clase de salarizare şi 
25 de clase de salarizare, stabilită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

 (2) Numărul claselor de salarizare va fi stabilit pe baza criteriilor aprobate prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Art.54 În termen de 45 de zile de la  intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul 
României va emite hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 

Art.55 Atribuţiile principale ale instituţiilor înfiinţate potrivit prezentei legi, pot fi 
completate prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

Art. 56 La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice altă prevedere contrară se abrogă. 
Art. 57 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR. 1 

 
Oficiile fitosanitare teritoriale aflate în structura Autorităţii Naţionale Fitosanitare 
       

Nr. 
crt. 

Oficiul fitosanitar 
teritorial 

Laborator zonal Locaţia / adresa 

. 
Alba - Alba Iulia, Str. A. I. Cuza, nr. 6  

. 
 
 

Arad 
 
 

- Arad, Str. Cloşca, nr. 6 A  
Laboratorul pentru Controlul Calităţii 
Produselor de Protecţie a Plantelor 

Arad, Calea Bodrogului, nr. 3 

. 
Argeş - Piteşti, Str. Armand Călinescu, nr. 44 

. 
Bacău - Bacău, Str. Baraţi, nr. 1 

Laboratorul pentru Controlul Calităţii 
Produselor de Protecţie a Plantelor 

Bacău, Str. Baraţi, nr.1 
 

Laboratorul de  Bacteriologie Bacău, Str. Şoimului, nr. 5 

. 
Bihor - Oradea, Str. D. Cantemir, nr. 24-26 

. 
Bistriţa 

Năsăud 
- Bistriţa, Str. Ion Slavici, nr. 2-4 

. 
Botoşani - Botoşani, Str. Eternităţii, nr. 6 

. 
Braşov - Braşov, Str. Lânii, nr. 47 

 Laboratorul de Nematologie Braşov, Str. Lânii, nr. 47 

. 
Brăila - Brăila, Str. Călăraşilor, nr. 50 

0. 
Buzău - Buzău, Str. Frăsinet, nr. 3 

1. 
Caraş 

Severin 
- Caransebeş, Str. Sub Deal, nr. 4 

2. 
Călăraşi - Călăraşi, Str. Prelungirea Bucureşti, nr. 

26, bloc D3 

3. 
Cluj - Cluj, Str. Fagului, nr. 17 

4. 
Covasna - Sfântu Gheorghe, Str. Recoltei, nr. 1 

5. 
Constanţa - Constanţa, Şos. Constanţa- Tulcea, km. 

2 

6. 
Dâmboviţa  - Târgovişte, B-dul I. C. Brătianu, nr. 29 

7. 
Dolj - Craiova, Str. N. Romanescu, nr. 41 

Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de 
Pesticide în Plante şi Produse Vegetale 

Craiova, Str. N. Romanescu, nr. 41 

8. 
Galaţi - Galaţi, Str. Dragoş Vodă, nr. 13 

9. 
Giurgiu - Giurgiu, Str. Ghizdarului, nr. 2 

0. 
Gorj - Târgu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, 

nr. 521 

1. 
Harghita - Miercurea Ciuc, Str. Progresului nr. 16 

2. 
Hunedoara - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 222 

Ialomiţa - Slobozia, Str. Lacului, nr. 16 



3. 

4. 
Iaşi - Iaşi, Str. Dumbrava Roşie, nr. 3 

5. 
Ilfov - Ştefăneşti de Jos, Str. Zorilor, nr. 21, 

jud. Ilfov 
Laboratorul de Nematologie 

 
Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la 
Brad, nr. 8, sector 1 

6. 
Maramureş - Baia Mare, Str. V. Alexandri,  

nr. 70 

7. 
Mehedinţi - Drobeta Turnu - Severin,  

Str. Crişan, nr. 87A şi 87B 

8. 
Mureş - Târgu Mureş, Str. Dezrobirii, nr. 80 

Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de 
Pesticide în Plante şi Produse Vegetale 

Târgu Mureş, Str. Dezrobirii, nr. 80 
 

Laboratorul pentru Controlul Calităţii 
Produselor de Protecţie a Plantelor   

Târgu Mureş, Str. Dezrobirii, nr. 80 

9. 
Neamţ - Piatra Neamţ, Str. Fermelor, nr. 24 

0. 
Olt - Slatina, Str. Arcului, nr. 20 

Laboratorul pentru Controlul Calităţii 
Produselor de Protecţie a Plantelor 

Slatina, Str.Tudor Vladimirescu, nr. 
156 

1. 
Prahova   - Ploieşti, Str. Praga, nr. 7 

2. 
Satu Mare - Satu Mare, Str. Lăcrămioarei, nr. 37b 

3. 
Sălaj - Crişeni, nr. 403 

4. 
Sibiu - Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 2 

5. 
Suceava - Suceava, Str. Universităţii, nr. 3 

Laboratorul de Nematologie Suceava, Str. Universităţii, nr. 3 

6. 
Teleorman - Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 99 

7. 
Timiş - Timişoara, Calea Şagului, nr. 140 A 

8. 
Tulcea - Tulcea, Str. Mircea Vodă, nr. 63 

9. 
Vaslui  - Vaslui – Suburbia Moara Grecilor, Şos. 

Naţională, nr. 96 

0. 
Vâlcea - Râmnicu Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7 

1. 
Vrancea - Focşani, Str. Milcov, nr. 40 

 
 
 

ANEXA NR. 2 
 
Oficiile fitosanitare vamale aflate în structura Autorităţii Naţionale Fitosanitare 
 
 

r. 
crt. 

Oficiul fitosanitar 
vamal 

Locaţia / adresa 

. 
Albiţa Punctul de trecere a frontierei de stat - 

Albiţa, jud. Vaslui 



. 
Bucureşti Aeroportul Internaţional „ Henri Coandă”, 

Şos. Bucureşti – Ploieşti, Km 16, 5 

. 
Constanţa Portul Constanţa - Nord, Dana 52-53 şi 

Constanţa – Sud, Poarta 10 

. 
Dorneşti-Siret Punctul de trecere a frontierei  de stat - 

Siret, jud. Suceava 

. 
Galaţi Punctul de trecere a frontierei de stat -  

Galaţi, jud. Galaţi 

. 
Halmeu  Punctul de trecere a frontierei de stat - 

Halmeu, jud. Satu Mare 

. 
Iaşi Punctul de trecere a frontierei de stat - 

Sculeni, jud. Iaşi 

. 
Timişoara  Punctul de trecere a frontierei de stat – 

Moraviţa, jud. Timiş 
 
 

 
 
 
 

ANEXA NR. 3 
 

Numărul de posturi aferent personalului preluat / transferat 
de la fiecare entitate prevăzută la art. 13 alin. (2) 

 
Autorităţi competente în domeniul 

fitosanitar 
Număr 

de posturi  
Agenţia Naţională Fitosanitară 16 
Laboratorul Central Fitosanitar 118 
Unităţi Fitosanitare  
Alba 9 
Arad 11  
Argeş 7 
Bacău 14 
Bihor 8 
Bistriţa Năsăud 7 
Botoşani 7 
Braşov 12 
Brăila 9 
Buzău 7 
Caraş Severin 7 
Călăraşi 9 
Cluj 5 
Constanţa  8 
Covasna 7 
Dâmboviţa 7 
Dolj 10 
Galaţi 9 
Giurgiu 7 
Gorj 8 
Harghita 7 
Hunedoara 7 
Ialomiţa 8 



Iaşi 7 
Ilfov 8 
Maramureş 7 
Mehedinti 7  
Mureş 15 
Neamţ 6 
Olt 13 
Prahova 7 
Satu Mare 7 
Sălaj 7  
Sibiu 8 
Suceava 11 
Teleorman 8 
Timişoara 8 
Tulcea 8 
Vaslui 8 
Vâlcea 7 
Vrancea  8 
Bucureşti 5 
Total 479 

 
ANEXA NR.4 

  
Judeţele cu zonă montană 

 
Nr. 
crt. 

Judeţul 

1. Alba 
2. Arad 
3. Argeş 
4. Bacău 
5. Bihor 
6. Bistriţa-Năsăud 
7. Braşov 
8. Buzău 
9. Caraş-Severin 
10. Cluj 
11. Covasna 
12. Dâmboviţa 
13. Gorj 
14. Harghita 
15. Hunedoara 
16. Maramureş 
17. Mehedinţi 
18. Mureş 
19. Neamţ 
20. Prahova 
21. Satu Mare 
22. Sălaj 
23. Sibiu 
24. Suceava 
25. Timiş 
26. Vâlcea 
27. Vrancea 
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