
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei 

Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006   

Secţiunea a 2-a: Descrierea situaţiei actuale 

 1.Motivul emiterii actului 

normativ 

    

        Administraţia Fondului pentru Mediu este instituţie publică aflată în 

coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, finanţată 

integral din venituri proprii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

       Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 

modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare: „(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în 

termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă”. 

 

      Potrivit disp. art. 10 alin. (1) şi alin. (1
1
) din Hotărârea Guvernului nr. 

1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei Fondului pentru Mediu: 

 „(1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 

176, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. 

   (1^1) Începând cu data de 1 iulie 2011, numărul maxim de posturi pentru 

Administraţia Fondului este de 201, exclusiv preşedintele şi 

vicepreşedintele.” 

 

      Prin disp. art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, autoritatea 

sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se prevede faptul că la 

data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se desfiinţează posturile 

vacante existente în structura organizatorică a Administraţiei Fondului 

pentru Mediu şi, cu aceeaşi dată, se reduce cu 4% numărul total al 

posturilor ocupate existente în structura organizatorică a Administraţiei 

Fondului pentru Mediu (AFM), conform art. 2 şi Anexei nr. 2. 

       Urmare aplicării acestor prevederi, din umărul total de 201 posturi 

ocupate la data apariţiei OUG nr. 77/2013, se desfiinţează 8 posturi, iar 

numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului va fi de 193, 

exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. 

       Totodată, la art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 

se prevede: “Instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) 

au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, să adopte/emită actele 

normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcţionale, în 

conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3, după caz.” 

       Pentru aceste motive, ţinând cont de prevederile art. 18 alin. (1) din 



Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, se 

impune modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 13 din data de 6 ianuarie 2006, cu modificările 

ulterioare, astfel: “Numărul maxim de posturi pentru Administraţia 

Fondului este de 193, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele." 

1
1
 În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

  

 

 

 

2. Schimbări preconizate          Modificările pe care le propunem la textul Hotărârii Guvernului nr. 

1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei Fondului pentru Mediu au ca scop corelarea structurii 

organizatorice a Administraţiei Fondului pentru Mediu cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor 

măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 

publice din subordinea, autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor, astfel încât numărul maxim de posturi al Administraţiei 

Fondului pentru Mediu va fi de 193. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

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

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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) 

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  

1. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor Această modificare nu antrenează majorarea cheltuielilor la bugetul 



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:  

     (i) cheltuieli de personal                     

    (ii) bunuri şi servicii            

statului, Administraţia Fondului pentru Mediu fiind finanţată 

integral din venituri proprii. 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau a cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

7. Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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;                                          

b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară  în cazul proiectelor 

ce transpun                                      prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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 

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului  în care activitatea acestor organizaţii 

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers. 

 



este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers. 

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

A fost avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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 vederea respectării prevederilor Legii nr. 52 /2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

cu completările ulterioare, proiectul de  act normativ a 

fost postat pe pagina internet a Ministerului Mediului şi 

Schimărilor Climatice, la adresa www.mmediu.ro, în 

vederea consultării. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de 

demers. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

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, 

înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/


            Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului 

pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, care în forma prezentată a 

fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI ŞI 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

ROVANA PLUMB 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

         

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

Daniel CHIŢOIU 
 

 

 

 

         MINISTRUL DELEGAT       

PENTRU BUGET 

 

        Liviu VOINEA 

 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 

PERSOANELOR VÂRSTNICE 

Mariana CÂMPEANU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

 

Robert Marius CAZANCIUC 



 
Secretar de Stat 

Elena DUMITRU 

 

 

 

 

 

Secretar General 

Marius NICA 

                             

 

                                                                 

 

Secretar General Adjunct  

Dragoș Ionuț BĂNESCU 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală Juridică, Contencios și Legislație, 

Relația cu Parlamentul și Dialog Social 

Director General 

Loredana HRISTODORESCU 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală Economică şi Financiară 

Director General 

Speranţa MUNTEANU 

 

 

 

 

Direcţiei Generale Managementul Resurselor Umane,  

Politici, Proiecte şi Strategii Manageriale 

Director General 

Daniela MOROŞANU 

 

 

 

 

 

Administrația Fondului pentru Mediu 

Președinte 

Adrian GEARÂP 


