
GUVERNUL ROMANIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru 

modificarea unor acte normative 
 

      

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. VII din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative,  precum și al art. II din  Ordonanța Guvernului nr. 18/2017 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale, 

  

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

     

         Art. I - Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, se modifică și 

se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 6 punctul II, după subpunctul 11 se introduc două noi 

subpuncte, subpunctele 12 și 13, cu următorul cuprins: 

“12. aprobă ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor 

naturale protejate, 

13. aprobă metodologia de evaluare a planurilor de management ale ariilor 

naturale protejate.”  

 

2. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 3 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

“3. coordonează, monitorizează şi asigură participarea României în procesul de 

negociere şi promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, 



potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea 

participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, pentru 

implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al 

Uniunii Europene, inclusiv pentru pregătirea şi exercitarea Preşedinţiei României la 

Consiliul UE din primul semestru 2019;” 

 

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului este de 330, 

exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 38 de 

posturi de natură contractuală pe durată determinată, până la 31 august 2019, în 

vederea asigurării activităților de exercitare a Președinției României la Consiliul 

Uniunii Europene." 

 

4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.   

 

5. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.   

 

  Art. II. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

    Art. III. –  Încadrarea personalului Ministerului Mediului  în numărul maxim 

de posturi aprobat se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare pentru personalul contractual. 

 

PRIM – MINISTRU 

 

MIHAI TUDOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2   

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017) 

 

 
1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

I.Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat  

1 Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

2 Garda Națională de Mediu 

II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la 

bugetul de stat 

1 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

III. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat 

1. Unități de management al proiectului (UMP) 

2. Unități de implementare a proiectului (UIP) 
 

    NOTĂ: 

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I  

este de 2.734, din care: 

    - Garda Naţională de Mediu - 809 de posturi; 

    - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.925 de posturi; 
     

 

   2. Unităţi care funcţionează sub autoritateaMinisterului Mediului 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

1 Administraţia Naţională de Meteorologie   

 
 

3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

I. Unităţi finanţate din venituri proprii   

 Administraţia Fondului pentru Mediu 

 

 

 

 

 


