
GUVERNUL ROMÂNIEI 

       

                                                          HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

 

         În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:  

 

        Art. I. - Hotărârea Guvernului nr.1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 

din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

     1.  În anexa 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”(1) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", denumită în continuare 

Administraţia Rezervaţiei, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanțată de 

la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Mediului. 

 

      2. În anexa 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

      ”Art.3.  (1) Administraţia Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” colaborează, din 

punct de vedere programatic şi funcţional, cu toate organismele şi unităţile de control 

ce se află în subordinea/structura/coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale ori deconcentrate ale acestora, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor prevăzute la art.12 din Legea nr. 82/1993, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cu structurile Ministerului Afacerilor Interne. 

    (2) Modalităţile de colaborare dintre Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” şi structurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocoale de 

colaborare.” 

 

      3.  În anexa 1 la articolul 5, litera b) a alineatului (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 



 

”(b) reprezintă Administraţia Rezervaţiei în relaţiile cu Ministerul Mediului, cu alte 

autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi 

în justiţie”; 

 

      3.  În anexa 1, alineatul (4) al articolul 5 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

     

  ”(4) În cazul în care guvernatorul, din diferite motive, nu îşi poate exercita 

atribuţiile curente, desemnează una dintre persoanele cu funcţii de conducere să exercite 

aceste atribuţii, înştiinţându-l pe conducătorul Ministerului Mediului despre aceasta”. 

 

        4. În anexa 1 la articolul 6, litera c) a alineatului (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

        ”(c) supune aprobării conducerii Ministerului Mediului proiectul bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi propunerile de modificare a prevederilor 

bugetare pentru anul în curs”; 

 

       5. În anexa 1, alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

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

funcţii şi numărul de posturi ale Administraţiei Rezervaţiei se stabilesc prin ordin al 

conducătorului Ministerului Mediului.” 

        

          6. Anexa 2 se modifică şi se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

         Art. II. – (1) Încadrarea personalului Administrației Rezervației Biosferei “Delta 

Dunării” în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică, se face 

în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare 

categorie de personal. 

         (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este încadrat pe funcţii echivalente celor 

deţinute, cu păstrarea drepturilor salariale şi a dispoziţiilor legale aplicabile fiecărei 

categorii de personal. 

 

PRIM – MINISTRU 

 

                                    VASILICA -VIORICA DĂNCILĂ 
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