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Argument  
 

Atenţia pe care guvernele – dar nu numai guvernele - o acordă astăzi „optimizării” 
administraţiei publice reprezintă una din componentele cele mai pline de substanţă ale 
preocupării pentru performanţa politicilor publice.   
  
Definite în general ca acele direcţii de acţiune (sau ale lipsei de acţiune), alese de 
autorităţile publice ca răspuns la o anumită problemă sau la un set de probleme 
interconectate, politicile publice nu pot să fie decât o temă centrală pentru cei pentru 
care guvernarea nu mai poate fi concepută în alţi termeni decât cei ai eficienţei şi 
responsabilităţii. Iar aceasta pentru că cheltuirea responsabilă şi cât mai eficientă a 
resurselor publice reprezintă criteriul prim al unei bune guvernări. 
  
Tema performanţei în politicile publice s-a situat constant printre obiectivele importante 
ale Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (FSD). Nici nu se putea altfel într-o perioadă 
precum cea de după 1990, într-o ţară precum România, având de parcurs drumul dificil 
de la totalitarismul comunist la democraţie şi la construcţia statului de drept. Cât, cum şi 
cu ce rezultate se cheltuieşte din banul public a constituit o temă pe care proiectele FSD 
au avut-o de fiecare dată în atenţie atunci când lucrul acesta a fost posibil. 
  
Expansiunea sistemului de administraţie publică nu a fost şi nu este o tendinţă specifică 
doar uneia sau alteia dintre ţări. Prin urmare, ea nu putea să nu se manifeste şi în cazul 
României. Ce a fost şi este specific României, dar şi celorlalte foste ţări socialiste, sunt 
viteza şi dimensiunile acestei tendinţe. 
  
La începutul lunii mai 2005, FSD a propus Guvernului României ideea unei analize 
vizând organizarea şi funcţionarea „agenţiilor publice”. În înţelesul studiului de faţă, 
prin „agenţii publice” se înţeleg toate acele autorităţi/instituţii/oficii etc care sunt 
organizate şi funcţionează în subordinea/coordonarea/autoritatea Guvernului ori a 
ministerelor. Propunerea avea în vedere mai ales realizarea unui inventar cât mai 
complet al acestor agenţii şi al eventualelor vulnerabilităţi legislative şi instituţionale ale 
lor, vulnerabilităţi având drept principale consecinţe risipa excesivă de resurse publice şi 
proliferarea birocraţiei. Propunerea FSD a găsit la Guvern întreaga deschidere şi 
susţinere, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (ASG) devenind un partener 
competent şi dedicat al proiectului iniţiat de FSD.     
  
După patru luni de lucru împreună, Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Agenţia 
pentru Strategii Guvernamentale propun o analiză de ordin legislativ şi instituţional cu 
privire la situaţia actuală şi un set de măsuri care ar putea să optimizeze sistemul de 
instituţii de care s-a ocupat proiectul. Timpul alocat proiectului, precum şi celelalte 
resurse ale acestuia, nu puteau să acopere întreaga problematică circumscrisă tematic 
acestui demers. Proiectul şi-a propus mai ales să răspundă întrebării dacă există sau nu 
o problemă a insuficientei optimizări a sistemului instituţional de care s-a ocupat. 
Răspunsul, inechivoc, este că există o asemenea problemă, şi că dimensiunile şi 
consecinţele ei merită întreaga atenţie a oamenilor politici, a Guvernuluii şi a oricăror 
alte instituţii - guvenamentale şi neguvernamentale - care sunt preocupate de calitatea 
guvernării şi de utilizarea cât mai raţională a resurselor publice.      
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Metodologie 
 

Desfăşurat în perioada mai – august 2005, proiectul şi-a propus două obiective 
principale. Primul, un inventar al tuturor agenţiilor din 
subordinea/coordonarea/autoritatea Guvernului, primului-ministru şi ministerelor, iar al 
doilea – o analiză legislativă şi instituţională a acestor agenţii. Întrucât, din motive la care 
se vor face referiri în continuare, denumirea tuturor acestor instituţii este departe de a fi 
unitară, autorii studiului au convenit să le numească „agenţii”, categoria lor 
corespunzând celei pe care Constituţia României (art 116) le desemnează prin sintagma 
„alte organe de specialitate ale adminstraţiei publice centrale”. 
 
Analiza făcută în cadrul proiectului a avut următoarele principale criterii ale evaluării 
agenţiilor publice: 
- dacă organizarea şi funcţionarea agenţiei/instituţiei/autorităţii se justifică prin 
necesitatea funcţiilor atribuite prin actul normativ de înfiinţare; 
- dacă funcţiile agenţiei se suprapun cu ale altei agenţii/instituţii/autorităţi; 
- dacă dezvoltarea instituţională şi costurile suportate de agenţie – din resurse publice – 
se justifică/sunt adaptate funcţiilor acesteia. 
 
Evaluarea instituţională a agenţiilor a inclus o documentare legislativ-instituţională 
referitoare, în principal, la: 

- reglementările legale pe baza cărora sunt organizate şi funcţionează;  
- structura organizatorică; 
- resursele materiale şi financiare: sedii, clădiri, parc auto, bugete - sursa, valoarea  

din ultimii doi ani a acestora (exprimată în lei vechi), structura cheltuielilor etc; 
- evaluarea proprie asupra activităţii agenţiilor (au fost avute în vedere mai ales, 

acolo unde acestea au existat, rapoartele de activitate pe care, fiecare 
autoritate/agenţie, potrivit reglementărilor Legii nr 544/2001 a liberului acces la 
informaţiile de interes public – art 5 alin 3 -  avea obligaţia să le publice, „cel puţin 
anual”, în Monitorul Oficial (MOf).  

 
Datele corespunzătoare criteriilor amintite au fost obţinute în special prin formularea de 
cereri de informaţii publice. Majoritatea agenţiilor (ministerelor) au răspuns solicitărilor 
făcute în termenul legal iar informaţiile au fost furnizate, în general, complete şi cu 
acurateţe. Printre instituţiile care au dat răspunsuri prompte şi de calitate se numără 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC), Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD), Direcţia de Relaţii Publice a Ministerului Apărării 
Naţionale (MApN), Ministerul Justiţiei (MJ), Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor (ANPC), Autoritatea Naţională pentru Sport (ANS). Trei cazuri de sens 
contrar au fost cele de la Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC), dar mai ales, de la  
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 (SSPR) şi 
de la Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC). În primul caz a fost vorba despre un 
refuz parţial şi implicit de a furniza informaţiile de interes public solicitate iar în celelalte 
două cazuri de un refuz explicit şi total (referiri la cazurile ISC şi SSPR vor fi făcute în 
Secţiunile acestora – II.1.2.13 respectiv II.1.4.2). Atitudinea reprezentanţilor celor trei 
instituţii este cu atât mai criticabilă cu cât proiectul de faţă reprezenta un parteneriat cu 
Guvernul României iar Cancelaria primului-ministru recomandase instituţiilor supuse 
evaluării să dea echipei proiectului concursul necesar. Agenţia Naţională pentru Romi 
(ANR) nu a dat nici un răspuns solicitărilor repetate care i-au fost adresate. 
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Valorificarea  informaţiilor transmise de către instituţii a fost completată cu interviuri cu 
responsabilii acestora. Din cauze ţinând de calendarul destul de strâns al proiectului, 
ponderea interviurilor a fost, însă, sensibil mai mică decât s-ar fi simţit nevoia. Evaluarea 
unor instituţii – precum Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS), de exemplu – a 
fost mai dificilă întrucât a fost necesar să se revină în mai multe rânduri pentru a se 
obţine, în mod complet, datele şi informaţiile necesare. 
 
În fundamentarea studiului au fost reţinute cu precădere acele date/informaţii care au 
fost apreciate ca având relevanţa cea mai mare în raport cu finalitatea studiului.  
 
Două dintre dificultăţile care au îngreunat evaluarea făcută în cadrul proiectului au 
constat în nepublicarea notelor de fundamentare ale ordonanţelor şi hotărârilor de 
Guvern, precum şi a rapoartelor de activitate a agenţiilor evaluate. În primul caz, potrivit 
reglementărilor legale privind tehnica legislativă (Legea nr 24/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare), notele de fundamentare ar fi trebuit publicate în Monitorul Oficial 
împreună cu actul normativ sau prezentate pe pagina de Internet a autorităţii emitente 
(art 31 alin 5 din Legea nr 24/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr 189/2004). 
Câteva exemple de acte normative ale căror note de fundamentare nu au fost publicate 
sunt: OUG nr 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor; OUG nr 
153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat (ORNISS); HG nr 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Materiale (ANRM); HG nr 2200/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS); OG nr 7/2003 
privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare; OG nr 14/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap (ANPH); OUG nr 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP); OG nr 63/2001 privind 
înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC). Nepublicarea notelor de 
fundamentare constituie este o practică aproape generalizată, contrară legii, care 
în cazul analizei de faţă a făcut de multe ori imposibilă înţelegerea raţiunilor din 
care Guvernul a decis înfiinţarea/organizarea/reorganizarea agenţiilor din 
subordinea sa şi a ministerelor. Oricine ar dori să facă o evaluare cât mai exactă a 
justificării existenţei uneia sau alteia dintre agenţiile publice, ori a complexităţii funcţiilor 
acestora, ca şi a dezvoltării structurii unor asemenea instituţii, are fără îndoială nevoie 
să cunoscă inclusiv logica după care Guvernul a înfiinţat fiecare dintre aceste agenţii. 
Numeroase reglementări cu privire la agenţiile guvernamentale au fost făcute prin 
ordonanţe de urgenţă. Potrivit normelor imperative de tehnică legislativă (art 30 al Legii 
nr 24/2000), notele de fundamentare trebuie să prezinte „elementele obiective ale 
situaţiei extraordinare care impune reglementare imediată”, precum şi menţiuni exprese 
cu privire la compatibilitatea ordonanţei de urgenţă cu reglementările comunitare în 
materie, prin determinarea exactă a acestora. Absenţa, contrară legii, a notelor de 
fundamentare face dificile evaluările cu privire la justificarea intervenţiilor normative ale 
Guvernului, inclusiv sub aspectul urgenţei acestora dar şi al compatibilităţii lor cu 
normele comunitare în domeniu. Faptul că, ulterior adoptării, ordonanţele de urgenţă 
sunt aprobate prin legi – iar în cazul acestora este respectată cerinţa legală a publicării 
expunerilor de motive – nu justifică neelaborarea şi nepublicarea notelor de 
fundamentare a ordonanţelor, şi de asemenea nu elimină decât în mică măsură 
dificultăţile în calea unei cât mai complete şi exacte evaluări a justificării intervenţiilor 
normative făcute de Guvern prin ordonanţe de urgenţă. 
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 O practică generalizată şi contrară legii este de asemenea nepublicarea în 
Monitorul Oficial a rapoartelor de activitate ale autorităţilor publice (art 5 alin 3 al 
Legii nr 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public). Această practică 
este şi ea de natură să facă mai dificilă evaluarea instituţiilor de acest gen. Una dintre 
foarte puţinele autorităţi la care, chiar dacă nu foarte consecventă, există practica 
publicării rapoartelor de activitate este Autoritatea Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii (ANRC). Foarte mic este şi numărul agenţiilor/instituţiilor care pe timpul 
documentării studiului de faţă a fost în măsură să prezinte rapoartele de activitate, chiar 
şi nepublicate în Monitorul Oficial. Una dintre aceste agenţii este Institutul Naţional de 
Statistică (INS), ale căror rapoarte (pe anii 2003 şi 2004) sunt foarte detaliate şi realizate 
profesionist. 
 
Dificultăţi în evaluarea agenţiilor cu finanţare de la bugetul de stat a ridicat şi practica 
unora dintre ele de a considera confidenţiale veniturile personalului propriu. Câteva 
dintre aceste cazuri au fost cele ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 
(ANRM), Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Agenţiei 
Nucleare (AN), Institutului Naţional pentru Statistică (INS). În unele dintre aceste cazuri, 
conducerile agenţiilor au motivat inclusiv cu prevederile Codului Muncii, potrivit căruia 
„salariul este confidenţial”. Această practică este contrară atât literei şi spiritului Legii nr 
544/2001 cu privire la accesul liber la informaţiile de interes public cât şi jurisprudenţei 
existente deja în materie. Ea sugerează intenţia de nu permite accesul la informaţiile cu 
privire la veniturile totale reale obţinute de unii dintre conducătorii instituţiilor 
autorităţilor/publice finanţate de la bugetul de stat („care utilizează resurse financiare 
publice” – în formularea art 2 lit a al Legii nr 544/2001). Argumentelor de ordin legislativ 
li se adaugă şi cele de jurisprudenţă. Astfel, în cauza Stan vs Administraţia 
Prezidenţială, Curtea de Apel Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ (Sentinţa 
civilă nr 589/2002) a obligat Administraţia Prezidenţială să comunice, ca atare, veniturile 
totale realizate de Preşedintele României pentru perioada care fusese vizată prin 
cererea de informaţii publice. Or, ceea ce s-a decis că este obligatoriu inclusiv pentru 
Preşedintele României nu poate să fie facultativ pentru conducătorii unor agenţii 
guvernamentale finanţate din bugetul de stat. Felul în care se cheltuiesc banii publici, 
inclusiv pentru veniturile conducătorilor agenţiilor guvernamentale, constituie o 
informaţie de interes public, în înţelesul legii speciale în materie (Legea nr 544/2001), şi 
nu o informaţie „confidenţială” specifică raporturilor de muncă, reglementate prin legea 
cadru în materie, Codul Muncii. 
 
Evaluarea legislativ-instituţională a fost axată cu precădere pe identificarea de 
vulnerabilităţi de ordin normativ, organizatoric şi funcţional, precum şi pe formularea de 
propuneri pentru eliminarea/ameliorarea respectivelor vulnerabilităţi. Criteriul prim, în 
această privinţă, a fost eliminarea suprapunerilor de funcţii instituţionale, la nivelul 
acestui sistem de agenţii, şi dimensionarea organizaţională cât mai adecvată a agenţiilor 
supuse analizei. Analiza cuprinde un număr de propuneri vizând desfiinţarea unor 
agenţii (cel mai adesea prin preluarea atribuţiilor de către alte instituţii), reorganizarea 
prin comasarea unora dintre ele, reorganizarea prin diminuarea dezvoltării structurale 
etc. Propunerile făcute au plecat de fiecare dată de la adevărul evident, acceptat ca 
atare de specialiştii din domeniu, că o administraţie organizată şi funcţionând optim este 
aceea care cheltuieşte cât mai puţin, este performantă şi generează cât mai puţină 
birocraţie şi corupţie. 
 
Pentru a facilita lectura studiului, pasajele considerate „mai relevante” au fost redactate în Bold-
Italic iar cele considerate „cele mai relevante”,  în Bold-Italic-Underline. 
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Partea I 
Consideraţii teoretice, legislative şi instituţionale 

 
De peste o jumătate de secol – susţin specialiştii în administraţie publică1 – 
administraţia se dilată, este în expansiune, în toate ţările lumii. La modul cel mai 
general vorbind, acest fenomen rezultă dintr-o tendinţă internă a administraţiei, o 
tendinţă naturală de a se extinde, de a prolifera. În ultimă instanţă ea reprezintă 
tendinţa generală pe care o semnala Baruch Spinoza atunci când scria că „totul 
tinde a persevera în eul său şi de a mări acest eu”.    
 
Specialiştii în administraţie atrag în mod constant atenţia că statul modern, 
prevăzut cu un aparat administrativ enorm, trebuie să fie construit inteligent şi 
eficace pentru a nu risca să piardă de sub control acea parte a administrării 
treburilor publice pe care şi-a asumat-o. Statul este obligat să fie în aşa fel 
construit încât să nu rişte să fie lovit de neputinţă, în ciuda gigantismului său – 
sau tocmai din cauza acestuia. De asemenea, statul trebuie să se preocupe din 
ce în ce mai mult de numărul tot mai mare de instituţii, autorităţi, agenţii, de 
numărul tot mai mare de funcţionari şi de cantitatea tot mai mare de resurse 
cheltuite. Oamenii politici nu trebuie să uite că atunci când administraţia este 
prea dezvoltată ea constituie o putere în sine care tinde să dobândească tot mai 
multă putere şi să obţină avantaje şi privilegii tot mai mari. 
 
În acelaşi timp, apare ca deplin justificată preocuparea specialiştilor în politici 
publice de a raţionaliza şi a face mai eficiente serviciile publice pe calea 
administrării lor de către agenţiile guvernamentale. În acest context se impun 
notate câteva dintre consideraţiile profesorului britanic Colin Talbot, cuprinse în 
cadrul unui studiu dedicat „cercetării <agentificării> serviciilor publice”2. 
„<Agentificarea> politică”, arată profesorul Talbot,  „a fost văzută ca o metodă de 
revitalizare a legitimităţii instituţiilor publice, în special a serviciilor publice, în 
ochii unei comunităţi din ce în ce mai sceptică sau apatică. Servicii publice mai 
flexibile, sensibile, <prietenoase cu clientul>, sunt considerate vitale pentru 
menţinerea sau refacerea  suportului popular pentru serviciile bazate pe bani 
publici. Agenţiile au fost considerate ca fiind o metodă pentru crearea unei astfel 
de flexibilităţi şi sensibilizări. În termeni de politică, <agentificarea> a fost văzută 
ca o manieră de raţionalizare, de specificare mai clară a scopurilor şi mijloacelor 
administrării politicii şi de creare a unor instrumente mai <strategice> pentru a 
face politică. Prin crearea unor agenţii cu obiective specifice pentru fiecare zonă 
majoră de furnizare de politică/servicii, randamentul sistemului va fi îmbunătăţit”. 
 
Destul de asemănător cu oricare alt gen de administraţie, administraţia publică 
are şi ea drept principale atribuţii: să prevadă şi să programeze; să organizeze 
procesul de execuţie; să decidă dar şi să pregătească variante de decizii pentru 

                                                           
1 Alexandru, I., Structuri, mecanisme, şi instituţii administrative (analiză comparată), Editura Sylvi, 
1996  
2 Talbot, C., The Idea of Agency, Researching the agentification of the (public service) world, 
Bussnies School, University of Glamorgan, UK, August 2000 
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cei care iau deciziile politice; să coordoneze procesul de execuţie şi, în sfârşit, să 
controleze întreaga activitate de punere în executare şi realizare a valorilor 
politice. 
 
Aşa cum era şi inevitabil, după 1990 organizarea şi atribuţiile statului român s-au 
transformat esenţial. Statul de drept nu poate fi decât esenţial diferit în 
comparaţie cu statul totalitar. Din punctul acesta de vedere, compararea 
dezvoltării instituţionale, a atribuţiilor ori a resurselor alocate funcţionării fiecăruia 
dintre cele două tipuri de stat este complet nepertinentă şi nerelevantă. Lucrul 
acesta merită spus pentru că în ultimii ani a existat tentaţia unor asemenea 
comparaţii, care ar fi vrut să sugereze mai ales faptul că administraţia statului de 
drept este sensibil mai costisitoare decât cea de dinainte. Deşi, în accepţiunea 
cea mai largă, statul totalitar şi statul de drept au aceleaşi funcţii, diferenţa dintre 
ele stă înainte de toate în valorile politice pe care ele se întemeiază. 
 
Grija pentru optimizarea organizării şi funcţionării administraţiei publice este 
absolut justificată. În modul cel mai simplu spus, o administraţie organizată în 
mod optim este acea administraţie care îşi îndeplineşte funcţiile rezultate din 
necesităţile de organizare socială de la un moment cu un consum minim de 
resurse şi generând un nivel minim al birocraţiei şi corupţiei. Specialiştii în 
problemele corupţiei subliniază constant ideea că „Un factor cheie al apariţiei 
corupţiei o reprezintă complexitatea structurilor guvernamentale”3. Deşi foarte 
uşor de înţeles de toţi oamenii politici, aceste adevăruri se dovedesc a nu fi la fel 
de uşor de avut în vedere în acţiunea practică. Iar explicaţiile sunt numeroase.  
 
În realizarea funcţiilor sale, administraţia publică are un rol important în 
pregătirea deciziilor politice. În legătură cu aceasta, s-a subliniat constant nevoia 
de a avea mereu în atenţie tendinţa administraţiei de a determina decizia politică 
mai ales prin procedeul de a oferi o singură variantă de soluţionare, care este 
prezentată drept optimă. Această tendinţă a administraţiei este justificată uneori 
de gradul de tehnicitate necesar în documentarea şi elaborarea deciziilor, 
tehnicitate ce depinde de mijloacele materiale şi umane care se găsesc cu 
precădere în cadrul administraţiei. În condiţiile statului de drept, de la caz la caz, 
puterea politică, ţinând cont de aceste argumente, poate să delege pe seama 
administraţiei competenţa de a lua decizii privind probleme deosebit de 
însemnate, administraţia supraordonându-se astfel politicului. Tendinţa aceasta 
se manifestă adesea inclusiv prin expansiunea exagerată a administraţiei. Dar 
expansiunea excesivă a administraţiei este generată nu o dată de deciziile pur 
politice, decizii care pot să însemne de la o perspectivă neadecvată şi 
nefundamentată a oamenilor politici asupra lucrurilor şi până la tendinţa de a 
înfiinţa noi instituţii/agenţii şi noi posturi pentru a recompensa pe unii sau alţii 
dintre suporterii lor politici. 
 

                                                           
3 Pope, J., Sisteme de integritate publică, Ghidul Transparency International, Asociaţia Română 
pentru Transparenţă, Bucureşti, 2002  
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Practic toate Guvernele din România de după 1990 au indentificat în dezvoltarea 
exagerată a administraţiei publice centrale o problemă serioasă. Cu titlu de 
exemplu, vom cita numai câteva dintre măsurile de „reformă a administraţiei 
publice” cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004: 
„restructurarea profundă a administraţiei publice;  coerenţa actului administrativ; 
perfecţionarea managementului în administraţie; modernizarea si adaptarea 
concretă a administraţiei publice la realitatile economiei şi societăţii româneşti;  
restructurarea Guvernului în vederea eficientizării actului de guvernare;  
reorientarea activităţii unor ministere şi reducerea unui număr important de 
agenţii guvernamentale; stabilirea, în conformitate cu reglementările legale, a 
unor structuri de organizare cadru - suple şi eficiente - privind organizarea şi 
funcţionarea ministerele şi agentiilor guvernamentale; reducerea numărului 
departamentelor, direcţiilor generale, direcţiilor, oficiilor, serviciilor şi birourilor din 
administraţia publică centrală şi locală; reducerea substanţială a numărului 
persoanelor cu funcţii de conducere din administraţia publică centrală şi locală;  
reducerea, pe ansamblu, în mod eşalonat, cu circa 30% a personalului din 
ministere şi agenţii guvernamentale”. 
 
În formulările lor, programele guvernamentale au fost de fiecare dată în acord nu 
numai cu cerinţele specifice al Uniunii Europene dar şi cu principiile 
administrative universal valabile. Potrivit unuia dintre aceste principii, 
administraţia trebuie să facă tot posibilul să asigure cu minim de cheltuieli şi 
maxim de eficienţă realizarea funcţiilor proprii adaptate condiţiilor concrete de 
loc, de timp, de persoane şi de situaţii4. Şi totuşi, deşi reducerea numărului de 
instituţii şi agenţii guvernamentale şi eficientizarea actului de administraţie 
publică a fost un obiectiv asumat de practic toate Guvernele de după 1990, 
rezultatele concrete s-au situat de fiecare dată sensibil mai decât obiectivele 
asumate.  
 
Una dintre premisele de la care FSD şi ASG au pornit în proiectul lor a fost că 
organizarea şi funcţionarea agenţiilor publice din România ar trebui să urmeze 
logica optimizării administraţiei publice centrale moderne prin implementarea 
reformei serviciului civil din societăţile democratice. În teoria agenţiilor publice, 
scopul acestei reforme a fost delimitarea responsabilităţilor de planificare a 
politicilor publice de cea a oferirii serviciilor publice.  
 
În cazul României, însă, în condiţiile suprapunerii reformei administrative cu lipsa 
unei tradiţii a serviciului civil şi nevoia alinierii instituţionale cu cele europene, 
există riscul transformării acestui proces de reformă într-o maximizare birocratică 
în contextul influenţelor politice şi a diferitelor grupuri de interese. Doar prin 
evaluarea atentă şi adoptarea unor măsuri suplimentare este posibilă garantarea 
succesului în cazul procesului de înfiinţare a agenţiilor publice şi evitarea situaţiei 
în care acest proces să devină în exclusivitate unul de salvare a birocraţiei 
ineficiente, expusă vulnerabilităţilor diferitelor interese şi de creare de domenii de 

                                                           
4 Santai, I., Paralelă între administraţiile publice din Germania şi România, Centrul teritorial de 
formare continuă pentru administraţia publică, 2000 
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exploatat ale partidelor aflate la putere. 
 
Sistemul actual necesită nu doar dezvoltarea capacităţii administrative  de oferire 
a serviciilor publice, dar şi dezvoltarea capacităţilor de a planifica şi implementa 
politici publice la nivelul administraţiei publice centrale. Însă, acest proces nu 
trebuie confundat cu reforma administrativă care vizează redefinirea structurii şi 
a rolului sectorului public în societatea noastră, precum şi a relaţiilor care există 
între diferitele nivele de guvernare. Reprezentat schematic, procesul de creare 
de agenţii publice are loc în contextul celor trei procese prezentate mai jos.  

Serviciul civil

Agenţii 
Publice

Aderare europeană Reforma administrativă
 

 
Din cele de mai sus, reiese că aplicarea metodelor specifice noului management 
public este expus unor posibile interpretări greşite, dacă nu sunt considerate 
toate cele trei dimensiuni simultan.  
 
Analiza de faţă şi-a propus să se concentreze asupra acelor agenţii care se 
confruntă cu probleme legate de definirea atribuţiilor lor, respectiv acelea în cazul 
cărora se observă nevoia implementării de măsuri rectificatorii pentru a 
îmbunătăţii funcţionarea sectorului public central. În acelaşi timp, prin 
prezentarea unor asemenea cazuri, se doreşte să se atragă atenţia asupra 
importanţei speciale pe care definirea serviciul public o are în modul de 
funcţionare a sistemului nostru de agenţii publice. 
 
În legătură cu agenţiile publice – categorie de instituţii pe care art 116 alin (2) din 
Constituţia România le numeşte „alte organe de specialitate” ale administraţiei 
publice centrale - literatura de specialitate5 reţine că, din punct de vedere al 
competenţei lor teritoriale, ele sunt tot organe centrale – ca şi Guvernul şi 
ministerele – întrucât atribuţiile care le revin se exercită pe întreg teritoriul 
statului. Cu toate acestea, ele se situează pe o treaptă inferioară în ierarhia 
organelor administraţiei publice centrale în raport cu Guvernul şi ministerele. 
 

                                                           
5 Preda, M., Autorităţile administraţiei publice în sistemul constituţional român, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2002 
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Potrivit dispoziţiilor constituţionale – art 117 alin (2) – organele de specialitate din 
această categorie pot fi înfiinţate numai dacă sunt îndeplinite două condiţii 
cumulative: a) prin normă cu forţa juridică a legii să se prevadă competenţa 
Guvernului şi, respectiv, a ministerelor de a înfiinţa astfel de organe; b) pentru 
înfiinţarea lor este necesar „avizul Curţii de Conturi”.  
 
În concordanţă cu normele constituţionale amintite, Legea nr 90/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor stabileşte – art 
11 lit o) - că Guvernul „înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de 
specialitate în subordinea sa”. La nivelul ministerelor, acest drept este consacrat 
prin art 42 – „Ministerele pot înfiinţa în subordinea lor organe de specialitate, cu 
avizul Curţii de Conturi”.  
 
O evaluare generală a modului în care sunt organizate şi funcţionează organele 
de specialitate din subordinea Guvernului conduce la câteva constatări şi 
observaţii: 
 - cu privire la înfiinţarea agenţiilor/instituţiilor din categoria „altor organe de 
specialitate” ale administraţiei publice centrale, este de precizat că, în principiu, 
aceasta se justifică mai ales prin sfera largă de cuprindere şi de complexitatea 
administraţiei publice - la nivel central, în domeniile de competenţă ale 
Guvernului – care au impus şi alte forme organizatorice şi instituţionale decât 
ministerele; competenţa materială a acestor agenţii/instituţii diferă de la caz la 
caz şi este dată în special de natura serviciului de administraţie publică pentru 
care fiecare dintre ele au fost înfiinţate iar în privinţa competenţei teritoriale a lor, 
s-a arătat deja, aceasta se întinde pe întreg teritoriul ţării; 
 - cu privire la denumirea lor concretă, aceste instituţii sunt, după caz: 
„autoritate naţională”, „oficiu central”, „oficiu de stat”, „agenţie”, „secretariat de 
stat” etc, denumirea fiecăreia fiind prevăzută în mod expres în actul normativ de 
înfiinţare, organizare şi funcţionare; 
 - cât priveşte statutul juridic al conducătorilor acestor organe de 
specialitate, este de precizat că: în timp ce miniştrii sunt membri ai Guvernului şi 
sunt învestiţi în aceste funcţii după o procedură specială, prevăzută de 
Constituţie, având şi o răspundere politică faţă de Parlament, conducătorii 
acestora organe, nefiind miniştri sau membri ai Guvernului, sunt numiţi şi 
eliberaţi în/din funcţii prin decizia primului ministru; nefiind membri ai Guvernului, 
ei nu răspund nici juridic şi nici politic după regulile prevăzute pentru membrii 
Guvernului, dar sunt supuşi fluctuaţiilor politice, schimbărilor şi remanierilor 
guvernamentale; 
 - în sfârşit, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea organelor centrale ale 
administraţiei publice sunt stabilite prin hotărâri ale Guvernului, date în aplicarea 
normelor prin care acestea au fost înfiinţate.   
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Partea a II-a  
Evaluări şi recomandări de optimizare a sistemului agenţiilor 

guvernamentale 
 

 
Consideraţii preliminare 
 
Aşa cum a fost conceput, proiectul şi-a propus două obiective principale: primul, 
să facă un inventar cât mai complet a agenţiilor/instituţiilor organizate ca „alte 
organe de specialitate” ale administraţiei publice centrale, iar al doilea – o analiză 
de ordin instituţional şi legislativ care să răspundă unei întrebări importante, 
anume dacă la nivelul sistemului de agenţii amintite se resimte nevoia unei 
intervenţii a Guvernului pentru optimizarea organizării şi funcţionării acestui 
sistem.  
 
Înainte de a prezenta constatările şi propunerile rezultate din evaluarea 
agenţiilor supuse acestui proces se impun câteva consideraţii preliminare, 
privind mai ales cadrul normativ care reglementează înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea agenţiilor guvernamentale. Din analiză făcută 
rezultă că la nivelul Guvernului României vor fi necesare decizii/iniţiative 
legislative care să facă mai adecvat şi mai coerent cadrul normativ 
reglementând organizarea şi funcţionarea sistemului de agenţii 
guvernamentale. Este de asemenea necesar ca actele normative de acest 
gen să fie puse într-un acord foarte necesar cu normele constituţionale în 
materie precum şi cu cele speciale în domeniul „tehnicii legislative”. 
 
Astfel, pe de o parte, este necesar ca organizarea agenţiilor publice să fie în 
acord cu dispoziţiile constituţionale cu privire la organizarea şi funcţionarea 
acestor agenţii - „alte organe de specialitate” ale administraţiei publice centrale. 
Deşi Constituţia României – atât în forma de dinaintea revizuirii cât şi în cea de 
după (art 116 alin 2) – prevede că alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale pot fi înfiinţate numai în subordinea Guvernului şi a ministerelor, 
există un număr de asemenea organe (agenţii) înfiinţate exclusiv în coordonarea 
primului-ministru (în coordonarea directă a acestuia sau în coordonarea primului-
ministru prin Cancelaria primului-ministru – potrivit art 3 alin (1) şi 2 al Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului (OUG) nr 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr 
228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Spre deosebire de celelalte 
agenţii - care se află şi ele în coordonarea primului ministru, însă în acelaşi 
timp sunt organizate şi funcţionează „în subordinea Guvernului” – agenţiile 
din categoria menţionată sunt plasate exclusiv în coordonarea primului 
ministru, fapt care contravine prevederilor constituţionale amintite. În 
această situaţie se află: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Serviciilor de Gospodărie Comunală (ANRSC), Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), Comisia Naţională 
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pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Agentia de Compensare 
pentru Achizitii de Tehnica Specială (ACATS) – ultima înfiinţată prin 
Hotărârea Guvernului (HG) nr 1515/2004. Se impune modificarea 
reglementărilor în vigoare amintite în sensul plasării acestor agenţii în 
subordinea Guvernului (ori a ministerelor), în acord cu normele 
constituţionale.  
 
Dar plasarea agenţiilor guvernamentale în coordonarea primului-ministru ridică 
probleme nu numai de conformitate cu normele constituţionale, ci şi de adecvare 
şi de organizare şi funcţionare eficientă a administraţiei publice centrale. Potrivit 
art 107 din Constituţia României, respectiv Secţiunii a 4-a (rolul şi atribuţiile 
primului-ministru) din Legea nr 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Guvernului României şi a ministerelor, primului-ministru îi revine un număr 
important de atribuţii. Dintre acestea ar fi de amintit, cu titlu de exemplu: 
- conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia; 
- reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu Parlamentul, Preşedintele României, 
Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul 
Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii publice, partidele şi 
alianţele politice, sindicatele, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum şi în 
relaţiile internaţionale; 
- are calitatea de vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi 
exercită toate atribuţiile care derivă din această calitate; 
- numeşte şi eliberează din funcţie: conducătorii organelor de specialitate din 
subordinea Guvernului; secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai 
Guvernului, în cazul utilizării acestor funcţii; personalul din cadrul aparatului de 
lucru al primului-ministru; secretarii de stat; alte persoane care îndeplinesc funcţii 
publice, în cazurile prevăzute de lege; 
- prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la 
politica Guvernului şi răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate 
de către deputaţi sau senatori. 
 
Luând în considerare chiar  şi numai enumerarea de mai sus a obligaţiilor 
primului-ministru (enumerare departe de a fi completă), este evident că şeful 
Guvernului nu are timpul necesar să mai „coordonoze” şi activitatea a 
peste 20 agenţii guvernamentale. În plus, din textele constituţionale amintite şi 
ale Legii speciale în materie (Legea nr 90/2001) rezultă că primului-ministru nu-i 
revin atribuţii în conducerea/coordonarea agenţiilor publice („alte organe de 
specialitate” ale administraţiei publice centrale).  Faptul că printr-o Ordonanţă de 
urgenţă (nr 11/2004), aprobată printr-o Lege ordinară (nr 228/2004) au fost 
stabilite asemenea prerogative primului-ministru este contrar reglementărilor 
speciale în materie – şi având caracter organic – Legea nr 90/2001. Autorii 
studiului consideră că una din soluţiile la această situaţie constă în 
reducerea la minimum necesar a numărului agenţiilor guvernamentale, 
subordonarea acestora exclusiv Guvernului ori ministerelor (singura 
soluţie constituţională) şi delegarea de către Guvern a atribuţiilor de 
coordonare către unii dintre membrii săi – de exemplu,  în formula actuală 
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de organizare a Guvernului, către cei „trei miniştri de stat” (sau către 
miniştri delegaţi, în înţelesul art 3 alin 2 al Legii nr 90/2001). Pe timpul 
desfăşurării proiectului, mai exact la 14 iulie 2005, Guvernul a adoptat o 
nouă reglementare privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin care s-a 
decis ca aceasta să rămână în subordinea Guvernului dar să fie coordonată 
de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Autorii studiului 
consideră că această soluţie este din toate punctele de vedere mai 
adecvată decât coordonarea unor asemenea agenţii de către primul-
ministru (până la 14 iulie 2005, ANSVSA s-a aflat în coordonarea primului-
ministru prin Cancelaria primului-ministru). Totodată se impune subliniat 
că o soluţie precum cea din cazul ANSVSA nu este de dorit în cazul 
autorităţilor de reglementare din domeniile în care ministerele „de resort” 
reprezintă interesele statului (Ministerul Economiei şi Comerţului, de 
exemplu, în cazul ANRE, sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiilor, în cazul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţi 
(ANRC), respectiv Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei (IGCTI). 
 
În altă ordine de idei, în procesul reglementării organizării şi funcţionării 
agenţiilor publice este necesară o mai mare conformitate cu normele legale 
de tehnică legislativă. Evaluarea făcută în acest sens evidenţiază deficienţe 
care se impun corectate pentru a nu fi în continuare în dezacord cu 
principiile sistematizării şi unificării legislaţiei – şi pentru a nu afecta, în 
ultimă instanţă, calitatea organizării şi funcţionării agenţiilor. Legat strâns 
de principiile enunţate este şi principiul unităţii terminologice în elaborarea 
şi adoptarea actelor normative (art 34 al Legii nr 24/ 2000 privind normele 
de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative). Aşa cum se va putea 
vedea în continuare, denumirea agenţiilor, organizarea şi conducerea lor 
(inclusiv titulatura, rangul funcţiilor de conducere, calitatea de ordonator 
de credite etc), subordonarea şi coordonarea acestor instituţii, finanţarea 
lor etc cunosc o diversitate care nu se justifică prin raportare la 
asemănarea funcţiilor şi obiectului lor de activitate. Chiar şi numai 
exemplul denumirii agenţiilor din subordinea Guvernului poate fi relevant. 
Astfel, în prezent acestea sunt Agenţii Naţionale, Agenţii Române, 
Autorităţi, Administraţii, Comisii, Institute, Oficii Naţionale, Oficii de Stat, 
Oficii Centrale, Inspectorate de Stat, Secretariate de Stat etc. Sunt de 
asemenea numeroase cazurile în care statutul juridic al agenţiilor este 
definit impropriu prin raportare la terminologia consacrată inclusiv prin 
textele constituţionale în domeniu. Un exemplu în acest sens este cel al 
Autrităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), care prin actul 
normativ constitutiv (OUG nr 23/2004 art 1 alin 2) este definită ca „instituţie 
de specialitate a administraţiei publice centrale”, în condiţiile în care art 
116 alin 2 din Constituţia României consacră termenul de „organ de 
specialitate” al administraţiei publice centrale. Asemănător este şi cazul 
Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) numit „instituţie publică, cu 
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personalitate juridică, în subordinea Guvernului” (Legea nr 228/2004 pentru 
aprobarea OUG nr 11/2004). Există de asemenea situaţii de inconsecvenţă 
terminologică normativă în reglementarea organizării şi funcţionării 
agenţiilor. Astfel, într-unul din mai multele exemple, dacă în Legea nr 
238/2004 Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) este definită 
drept „organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului”, în Legea nr 85/2003 
aceeaşi autoritate este definită ca „instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, ordonator principal de credite, în subordinea 
Guvernului”. În sfârşit, foarte semnificativ este şi un alt exemplu, cel al 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
(ANRGN). Prin Legea gazelor nr. 351 din 14 iulie (art 6 alin 1), ANRGN a fost 
definită ca „instituţie publică autonomă de interes naţional, cu 
personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, 
independentă din punct de vedere decizional”. Textul de lege amintit nu 
doar „inovează” prin raportare la cel constituţional, menţionat mai sus, dar 
constituie chiar şi o contradicţie în termeni – decizând înfiinţarea unei 
autorităţi „autonome, independentă din punct de vedere decizional” 
(având, teoretic,  regimul celor prevăzute în teza ultimă a alin 2 al art 116  şi 
în alin 3 al aceluiaşi articol - autoritate administrativă autonomă înfiinţată 
prin lege organică), dar care autoritate se află totodată şi „în coordonarea 
primului ministru”. Unele dintre reglementările în vigoare sunt contrare 
normelor de tehnică legislativă inclusiv prin raportare la principiul evitării 
paralelismelor în adoptarea actelor normative. Un exemplu în acest sens 
este adoptarea, în chiar aceeaşi zi, a două acte normative (OUG nr 11/2004 
şi HG nr 404/2004 care conţin nu mai puţin de 20 de paragrafe absolut 
identice referitoare la cele 20 de agenţii aflate în coordonarea primului-
ministru. Autorii studiului apreciază că se impune completarea Legii nr 
90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor în sensul introducerii unor dispoziţii care să standardizeze 
terminologic şi funcţional organizarea agenţiilor guvernamentale. Un 
exemplu din foarte multele care pot fi date în justificarea standardizării 
funcţionale a agenţiilor guvernamentale este următorul. Prin Legea nr 
318/2003, care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) se stabileşte 
că Autoritatea „funcţionează în baza regulamentului propriu de organizare 
şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului”. Spre deosebire de 
aceasta, în cazul altei Autorităţi absolut similare, Autorinatea Naţională 
pentru Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) Legea nr 
351/2004 prevede că aceasta „îşi desfăşoară activitatea în baza 
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare”, regulament care nu 
este aprobat de Guvern.  
 
În continuare sunt prezentate principalele constatări, concluzii şi recomandări 
rezultate din evaluarea legislativă şi instituţională a agenţiilor guvernamentale (în 
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Secţiunea II.1, cele din subordinea Guvernului iar în Secţiunea II.2 – cele din 
subordinea/coordonarea/autoritatea ministerelor). 
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II.1 Agenţii în subordinea Guvernului  
 
 

Potrivit reglementărilor legale actuale, din categoria agenţiilor/instituţiilor/autorităţi 
lor aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Guvernului/primului-
ministru/ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului fac 
parte instituţiile enumerate în cadrul acestei secţiuni. Este de precizat că 
evidenţa şi prezentarea acestor instituţii pe pagina de Internet a Guvernului 
(www.guv.ro sau www.gov.ro) este, de mai mulţi ani, deficitară. Din listele 
respective lipsesc, de exemplu, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat (ORNISS) şi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului 
Românesc (INMER), Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), 
fiind înscrisă în schimb Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu 
Handicap (ANPH) Autoritatea Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului 
(ANPDC), care se află în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si 
Familiei (MMSSF). De asemenea, în evidenţele de pe pagina oficială a 
Guvernului se află Direcţia Generală a Vămilor, deşi aceasta nu mai există, fiind 
reorganizată începând cu data de 13 octombrie 2003 ca Autoritate Naţională a 
Vămilor (subordonată Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală). Desfiinţată a fost şi Autoritatea Naţională de Control, însă 
se află şi ea înscrisă pe pagina Guvernului. Institutul Naţional de Statistică (INS) 
şi Comisia Naţională de Prognoză (CNP) sunt prezentate pe pagina instituţiilor 
aflate „în coordonarea sau subordinea primului-ministru”, deşi ambele sunt în 
coordonarea ministrului  pentru coordonarea Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
Actul normativ care reglementează sistematizat statutul agenţiilor 
guvernamentale, inclusiv subordonarea/coordonarea acestora, este  OUG 
nr 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr 
228/2004. 
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II.1.1 Agenţii aflate în „coordonarea directă” a primului-ministru (potrivit art 
3 alin 1 al OUG nr 11/2004) 
 
1. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE; (adresa 
paginii de internet a Autorităţii este www.anre.ro iar actele normative pe baza 
cărora este organizată şi funcţionează în prezent sunt Legea nr 318/2003 şi HG 
nr 1816/2004). 
 
ANRE a fost înfiinţată prin OUG nr 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea ANRE. Potrivit art 1 al acestei OUG, Autoritatea era definită ca  
„instituţie publicã autonomã, de interes naţional, cu personalitate juridicã”. 
Acelaşi articol stabilea că finanţarea activitãţii Autorităţii se va asigura „integral 
din venituri extrabugetare”. Tot prin art 1 al OUG nr 29 s-a stabilit că patrimoniul 
ANRE se constituie prin preluarea în administrare de la Compania Naţionalã de 
Electricitate - S.A a unor bunuri în valoare totală de 1,9 miliarde de lei (cursul 
USD/ROL era de 1/9380).  
 
Reglementări cu privire la organizarea şi activitatea ANRE au fost făcute şi prin 
OUG nr 63/1998 privind energia electricã şi termicã. La numai două luni după 
definirea, prin OUG nr 29/1998, ca „instituţie publicã autonomã, de interes 
naţional, cu personalitate juridicã”, OUG nr 63 prevede că ANRE este „autoritate 
administrativã-autonomã, competentă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţã”.  

În luna august 2003, a intrat în vigoare Legea nr 318/2003 a energiei electrice 
(Legea a abrogat OUG nr 29 şi 63/1998). Ulterior Legii, a fost adoptată HG nr 
1816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
ANRE. Potrivit art 7 al Legii 318, „Autoritatea competentă în sectorul energiei 
electrice este Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, 
instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, ce 
funcţionează în coordonarea ministerului de resort”. Potrivit art 9 al Legii, ANRE 
este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de primul-ministru la 
propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Acelaşi articol prevede 
că „pentru activităţile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, 
în vederea obţinerii unui spor de obiectivitate, format din preşedinte, 
vicepreşedinte şi 3 reglementatori”. Cei 3 reglementatori din comitetul de 
reglementare sunt numiţi de către ministrul de resort pentru un mandat de 5 ani. 
Preşedintele, vicepreşedintele şi cei 3 reglementatori pot fi revocaţi de către 
„autoritatea care i-a numit (în cazul reglementatorilor se prevede că un motiv al 
revocării îl poate constitui „neîndeplinirea mandatului”). Comitetul de 
reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 9 
membri, numiţi prin ordin al ministrului de resort. 

După nouă luni de la intrarea în vigoare a Legii nr 318/2003, Guvernul în 
exerciţiu la acea dată (în fapt chiar cel care a iniţiat această Lege) a decis, 
prin OUG nr 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale, trecerea ANRE în „coordonarea 
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directă” a primului-ministru. Prin Ordonanţa amintită, Guvernul a înfrânt 
decizia Parlamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea acestei 
autorităţi, decizie care a fost luată în urma analizelor făcute în comisiile de 
specialitate ale Parlamentului şi a dezbaterilor, de asemenea specializate, 
din plenul forului legislativ. Nota de fundamentare la OUG nr 11/2004 nu 
argumentează decizia de trecere a ANRE în coordonarea directă a primului 
ministru. Prin Nota de fundamentare, Guvernul se întemeiază pe Hotărârea 
nr 5/2004 a Parlamentului României pentru aprobarea modificării structurii 
şi componenţei Guvernului. Însă Hotărârea amintită nu vizează sub nici un 
aspect „organele de specialitate ale administraţiei publice centrale”. 
Plasarea ANRE în coordonarea directă a primului ministru este  
neconstituţională prin raportare la prevederile legii fundamentale 
referitoare la „organele de specialitate ale administraţiei publice centrale” 
(art 116 din Constituţia României). În consecinţă, inclusiv din aceste 
motive, se impune trecerea ANRE în subordinea Ministerului de resort sau 
reorganizarea sa ca „autoritate administrativă autonomă”.  

În conformitate cu art 8 al Legii nr 318/2003, finanţarea activităţii ANRE se 
asigură integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de 
licenţe şi autorizaţii, precum şi din contribuţii ale organismelor internaţionale sau 
ale agenţilor economici, potrivit prevederilor legale privind finanţele publice. 

Art 11 al Legii nr 318/2003 stabileşte competenţele şi atribuţiile ANRE. Câteva 
dintre cele mai importante sunt:  

- stabileşte reglementări cu caracter obligatoriu pentru agenţii economici din 
sectorul energiei electrice; 

- acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizaţiile şi licenţele pentru agenţii 
economici din sectorul energiei electrice; 

- elaborează şi aprobă metodologiile de calcul necesare stabilirii preţurilor şi 
tarifelor; 

- stabileşte cerinţe, criterii şi proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de 
energie electrică şi acreditează consumatorii eligibili; 

- sesizează ministerul de resort şi Consiliul Concurenţei cu privire la abuzul de 
poziţie dominantă pe piaţă şi la încălcarea prevederilor legale referitoare la 
concurenţă, ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la 
concurenţă şi transparenţă. 
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Din documentarea realizată în cadrul proiectului, rezultă următoarea situaţie a 
cheltuielilor făcute de ANRE în anul 2004 (în miliarde de lei): 

 

Cheltuieli totale  67,9

Cheltuieli de personal 54,0

Cheltuieli materiale 10,4

Cheltuieli de capital 3,5

 

Din situaţia prezentată rezultă că ponderea cheltuielilor de personal în totalul 
cheltuielilor ANRE este de peste 80%. Rezultă de asemenea că valoarea lunară 
a acestor cheltuieli pe o persoană este de 43 de milioane de lei (ANRE are un 
număr total de 100 de posturi, la care se adaugă 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte 
şi 3 reglementatori).  

La data documentării proiectului, baza materială a Autorităţii era următoarea: a) 
sediu în valoare de 2,6 miliarde de lei; b) parc auto (4 autoturisme marca 
DAEWOO), în valoare totală de 2,3 miliarde de lei.   

Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare s-au stabilit următoarele structuri 
organizatorice ale ANRE: Serviciul juridic şi de integrare europeană; Biroul 
managementul calităţii; Compartimentul de audit public intern; Direcţia de 
comunicare, cooperare şi protecţia consumatorilor; Direcţia de management şi 
resurse; Departamentul de infrastructură şi autorizare; Departamentul de 
funcţionare şi dezvoltare a pieţei de energie.   
 
Corespunzător acestei structuri, prin art 8 al Regulamentului se prevede că 
„Direcţiile din cadrul ANRE asigură îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în 
următoarele domenii de activitate:  

a) Direcţia comunicare, cooperare şi protecţia consumatorilor - în domeniul 
comunicării şi cooperării cu organismele naţionale şi internaţionale, în domeniul 
informării şi relaţiilor publice, precum şi în domeniul protecţiei consumatorilor de 
energie electrică şi al controlului respectării reglementărilor ANRE;  

   b) Direcţia management şi resurse - în domeniul dezvoltării instituţionale a 
ANRE şi în cel al gestiunii resurselor umane, informatice, financiare şi materiale”. 

Autorii studiului apreciază că, raportată la funcţiile ANRE şi la 
dimensionarea structurală optimă a acesteia (în acord mai ales cu funcţiile 
sale), „organigrama” ANRE este dezvoltată excesiv. La nivelul unei 
instituţii prevăzută să aibă un număr maxim de 100 de posturi este excesiv 
să existe compartimente distincte pentru „managementul calităţii”, „audit 
public intern”, „comunicare şi cooperare”, „management şi resurse” sau 
„integrare europeană”. Este evident că unele dintre aceste funcţii pot fi  
„comasate” la nivelul a 2 sau cel mult 3 birouri iar cealaltă parte a lor – cum 
ar fi cooperarea cu organismele naţionale şi internaţionale” sau „integrarea 
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. Această soluţie se 
impune în special prin aceea că Ministerului Economiei şi Comerţului 
(MEcC) îi revin atribuţii importante în domeniul colaborării cu 
autorităţi/instituţii naţionale şi internaţionale şi al integrării europene (a se 
vedea, cu titlu de exemplu, art 4 punctele 6, 37, 39, 40, 41 din HG nr 
738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi 
Comerţului). Corespunzător acestor atribuţii, Ministerul de resort are 
prevăzute, în organigrama sa, şi direcţiile de specialitate necesare. În 
consecinţă, una din sugestiile pe care le fac autorii studiului este ca până 
la o probabilă viitoare creştere a numărului de agenţi economici din 
sectorul energiei electrice – cu deosebire ca urmare a „deschiderii pieţei de 
energie electrică” – organigrama şi cheltuielile făcute cu organizarea şi 
funcţionarea ANRE să fie reduse la un nivel corespunzător actualelor sale 
competenţe. 

De asemenea, autorii studiului propun, alternativ, următoarele două soluţii. 
Prima -  reorganizarea ANRE ca direcţie generală în cadrul ministerului de 
resort – MEcC. Obiecţiile care ar putea fi aduse acestei soluţii, ţinând mai 
ales de faptul că o asemenea autoritate ar trebui să fie 
independentă/autonomă, nu rezistă unei analize temeinice. Este adevărat 
că ANRE este definită prin reglementările sale constitutive (Legea nr 
318/2003) drept o „instituţie publică autonomă”. Însă această definire este 
mai mult teoretică. Potrivit dispoziţiilor legale, ANRE are menirea să 
„reglementeze” într-un domeniu, cel al energiei electrice, în care statul 
deţine o poziţie dominantă evidentă. Or, plasarea acestei autorităţi în 
coordonarea Ministerului de resort (MEcC)/în coordonarea directă a 
primului-ministru îi diminuează până la anulare autonomia. Numiţi şi 
revocaţi de primul-ministru şi/sau ministrul de resort, preşedintele, 
vicepreşedintele şi cei 3 reglementatori – în fapt forul deliberativ al ANRE – 
nu vor putea să aibă niciodată suficientă independenţă/autonomie în 
deciziile pe care le iau într-un domeniu în care Guvernul are interese 
directe şi cât se poate de importante, derivând inclusiv din calitatea de 
acţionar pe care statul o are la importante unităţi economice din domeniu. 
Producătorii privaţi de energie electrică (existenţi ori potenţiali) sau 
consumatorii de energie electrică, produsă practic în regim de monopol de 
către agenţii economici ai statului, vor avea suspiciuni justificate că ANRE 
nu este un „arbitru” imparţial. În sfârşit, art 9 punctul (5) al Legii nr 318 
prevede: „Calitatea de membru în comitetul de reglementare este 
incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităţi cu caracter comercial, 
funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul 
superior, în condiţiile legii”. Incompatibilitatea stabilită astfel este 
insuficientă, preşedintele, vicepreşedintele şi reglementatorii ANRE şi 
membrii familiilor lor putând, de exemplu, să deţină calitatea de acţionar 
(semnificativ/majoritar/unic) la companii de producere, transport sau 
distribuţie din sectorul energiei electrice. În cazul ANRE, s-ar fi impus 
instituirea unei incompatibilităţi similare cu cea instituită în cazul altei 
autorităţi de reglementare, în comuncaţii. Astfel, potrivit art 39 alin (2) din 
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OUG nr 79/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicaţii, „Salariaţii ANRC, inclusiv 
preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, nu pot deţine acţiuni sau părţi 
sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul 
comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în 
orice alte domenii care se află în competenţa ANRC”. 

 Autonomia/independenţa „autorităţilor de reglementare” este esenţială 
pentru ca acestea să-şi poată îndeplini corespunzător funcţiile. În acest 
scop se impun luate în considerare inclusiv reglementările europene în 
materie. Cu titlu de exemplu pot fi amintite câteva dintre principiile statuate 
prin Recomandarea (2000) 23 a Comitetului de Miniştri a Consiliului 
Europei cu privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare 
(în acest caz, al autorităţilor de reglementare din sectorul radiodifuziunii). 
Două dintre principiile de bază enunţate de documentul european sunt: 

- definirea de reguli precise cu privire la incompatibilităţi astfel incât să se 
evite ca autorităţile de reglementare să se afle sub influenţa puterii politice; 

- definirea de reguli precise în ceea ce priveşte posibilitatea revocării 
membrilor autorităţii de reglementare, în aşa fel încât să se evite ca 
revocarea să poată fi utilizată ca mijloc de presiune politică; în mod 
special, revocarea n-ar trebui să fie posibilă decât în cazul nerespectării 
regulilor cu privire la incompatibilitate sau în cazul incapacităţii de a-şi 
exercita funcţiile constant în mod corespunzător, fără a afecta posibilitatea 
ca persoana respectivă să poată face apel la instanţele judecătoreşti 
împotriva revocării sale.  

Din compararea textelor Legii nr 318/2003, amintite mai sus, cu principiile  
prescrise de Recomandarea Comitetului de Miniştri rezultă indiscutabil că  
organizarea şi funcţionarea ANRE ridică probleme serioase de 
autonomie/independenţă instituţională şi decizională. 

Date fiind actualele probleme de autonomie  ale ANRE, autorii studiului 
propun, ca cea de-a doua soluţie, alternativă la reorganizarea ca direcţie 
generală a MEcC, reorganizarea ANRE ca „autoritate administrativă 
autonomă” (art 116 alin 2 din Constituţia României), pe baza unei 
reglementări corespunzătoare („lege organică”, conform art 117 alin 3 din 
Constituţie), reglementare de natură să-i confere un grad mai mare de 
autonomie.  
 
 
2. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
(ANRGN) - www.anrgn.ro; Legea nr 351/2004  
 
Până la adoptarea Legii gazelor nr 351/2004, activitatea din sectorul gazelor 
naturale a fost reglementată prin Ordonanţa Guvernului (OG) nr 60/2000. 
Corelativ reglementării sectorului, în anul 2000 a fost creată Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN). 
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Organizarea, funcţionarea şi competenţele ANRGN au fost stabilite prin OG nr 
41/2000, act normativ care definea ANRGN drept „instituţie publică cu 
personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului”.   
 
În conformitate cu Legea nr 351/2004, ANRGN este definită ca „autoritate 
competentă în sectorul gazelor naturale, instituţie publică autonomă de interes 
naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, 
independentă din punct de vedere decizional”. Plasarea ANRGN în coordonarea 
primului ministru este neconstituţională prin raportare la prevederile legii 
fundamentale referitoare la „organele de specialitate ale administraţiei publice 
centrale” (art 116 din Constituţia României). Din Expunerea de motive la Legea 
nr 351 rezultă că ANRGN a fost scoasă din coordonarea Ministerului de resort şi 
trecută în coordonarea primului-ministru prin întemeierea pe dispoziţiile 
neconstituţionale ale OUG nr 11/2004. 
 
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRGN se asigură integral din 
venituri proprii. Veniturile Autorităţii provin din: „tarife percepute pentru acordarea 
de autorizaţii şi licenţe, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale 
organismelor internaţionale sau ale agenţilor economici, potrivit prevederilor 
legale în vigoare privind finanţele publice”.  
 
În privinţa organizării şi funcţionării ANRGN, Legea prevede că Autoritatea „îşi 
desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare”. Spre deosebire de ANRE - o Autoritate în mare măsură similară cu 
ANRGN, pentru care prin Legea nr 318/2003 se  se stabileşte că funcţionează în 
baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului” - în cazul ANRGN regulamentul nu este supus aprobării Guvernului. 
Faptul acesta a avut consecinţe inclusiv în ce priveşte dezvoltarea instituţională a 
ANRGN, sensibil mai mare decât în cazul ANRE, ca şi în privinţa cheltuielilor „de 
capital”, cu „baza materială”, cu personalul etc. Astfel, totalul chetuielilor ANRGN 
în anul 2004 a fost de 83,4 miliarde de lei, din care 61,8 miliarde de lei cheltuieli 
cu personalul, faţă de 67,9 respectiv 54 de miliarde de lei în cazul ANRE. 
Diferenţe semnificative sunt şi în cazul valorii „bazei materiale” a celor două 
instituţii, valoare „indisponibilizată” din proprietatea publică – în cazul ANRE 4,9 
miliarde de lei iar în cazul ANRGN 88 de miliarde de lei. De asemenea în 
comparaţie cu ANRE, ANRG are 3 departamente faţă de 2 ANRE, 7 direcţii faţă 
de 2, 16 servicii faţă de 1, 2 birouri faţă de 1 (ANRE are în plus un 
„compartiment”). Autorii studiului consideră că la nivelul ANRGN se impun 
restructurări ale organigramei, cerinţă rezultată în special din faptul că în 
actuala structură circa o treime a personalului ANRGN ocupă poziţii de 
conducere (preşedintele, vicepreşedintele, cei 3 „reglementatori”, şefii de 
departamente, de direcţii, servicii şi birouri). Ca şi în cazul ANRE este 
necesară atât o comasare a unora dintre structurile interne dar şi 
renunţarea la unele funcţii care sunt, în fapt, prerogative ale Ministerului de 
resort – Ministerul Economiei şi Comerţului: „Strategie-Programe”, 
“Strategie-Dezvoltare-Programe”, “Cooperare Internaţională” etc. 
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Art 7 al Legii nr 351 prevede că ANRGN „elaborează, aplică şi monitorizează 
respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar 
pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţă, 
siguranţă, concurenţă, transparenţă, tratament nediscriminatoriu al participanţilor 
la piaţa de gaze naturale şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului”. Printre 
principalele „atribuţii şi responsabilităţi” ale Autorităţii se numără: 
- elaborează şi propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind 
acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale; 
- elaborează şi aprobă regulamentele pentru autorizarea şi verificarea 
personalului şi a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, 
execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale şi stabileşte condiţiile de 
valabilitate pentru autorizaţiile acordate;  
- elaborează şi aprobă reglementări şi norme tehnice la nivel naţional care 
stabilesc criteriile de siguranţă tehnică, cerinţele tehnice minime de proiectare, 
execuţie şi exploatare, necesare pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă şi 
siguranţă a obiectivelor din domeniul gazelor naturale; 
- asigură liberalizarea totală a pieţei interne de gaze naturale; 
- elaborează, aprobă şi aplică criterii şi metode pentru aprobarea preţurilor şi 
pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale; 
- elaborează şi aprobă contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, 
contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de transport şi de 
distribuţie, precum şi contractele-cadru pentru activităţile conexe, desfăşurate în 
baza unor tarife reglementate; 
- mediază neînţelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform 
procedurilor proprii; 
- elaborează, aprobă şi aplică Regulamentul de constatare, notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale. 
 
Prin art 10 al Legii nr 351 se stabileşte că ANRGN este condusă de un 
preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru, pe o 
perioadă de 5 ani. Pentru activităţile de reglementare şi de acordare de 
autorizaţii şi licenţe există constituit un comitet de reglementare format din 
preşedinte, vicepreşedinte şi 3 membri din personalul ANRGN, numiţi prin 
decizie a preşedintelui ANRGN. Preşedintelui, vicepreşedintelui şi celorlalţi 
membri ai  Comitetului de reglementare le este interzisă exercitarea oricărei alte 
activităţi cu caracter comercial, funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celei 
didactice din învăţământul superior, precum şi exercitarea activităţilor de comerţ 
în domeniul gazelor naturale şi participarea la administrarea sau la conducerea 
unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. În 
privinţa incompatibilităţilor amintite, ca şi în cazul ANRE, este de precizat 
că acestea sunt insuficiente atât timp cât, de exemplu, preşedintele, 
vicepreşedintele şi membrii Comitetului de reglementare pot să deţină 
calitatea de acţionar (semnificativ/majoritar/unic) la companii de producţie, 
de  transport, distribuţie, înmagazinare şi furnizare a gazelor naturale. Ca şi 
în cazul ANRE, s-ar fi impus instituirea unei incompatibilităţi similare cu 
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cea instituită în cazul altei autorităţi de reglementare, în comuncaţii. Astfel, 
potrivit art 39 alin (2) din OUG nr 79/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru reglementare în Comunicaţii, 
„Salariaţii ANRC, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, nu pot 
deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de 
activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al 
audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANRC”. 
 
Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ 
format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului de resort. 
 
Legea stabileşte că mandatele preşedintelui şi al vicepreşedintelui încetează: 
a) prin demisie; 
b) datorită imposibilităţii de exercitare a mandatului, constând într-o 
indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive; 
c) la survenirea unei incompatibilităţi; 
d) prin revocare, potrivit legii; 
e) prin deces. 
În privinţa mandatului celor 3 „reglementatori” (numiţi prin decizie a preşedintelui 
ANRGN din personalul ANRGN) este de precizat că Legea este deficitară 
întrucât nu precizează durata acestui mandat şi nici dacă aceştia pot fi revocaţi, 
şi dacă da în ce condiţii. 
 
În concluzie, ca şi în cazul ANRE, şi la ANRGN există probleme cu  
independenţa acestei instituţii. Astfel, deşi prin propria sa Lege Autoritatea 
este definită ca „instituţie publică autonomă independentă din punct de 
vedere decizional”, în realitate autonomia acesteia este mai mult teoretică. 
Pe de o parte pentru că nu mai puţin de 3 dintre cei 5 membri ai Comitetului 
de reglementare sunt numiţi de către preşedintele ANRGN (şi aceştia „din 
personalul ANRGN”) iar pe de altă parte din cauza lacunelor în 
reglementarea incompatibilităţilor membrilor respectivului Comitet dar şi în 
stabilirea duratei mandatului acestora şi a condiţiilor în care ei pot fi 
revocaţi. În cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui Legea prevede că 
revocarea se face „potrivit legii”, fără a se stabili nimic în acest sens, iar în 
cazul celor 3 reglementatori nu există nici o prevedere. 
 
Potrivit dispoziţiilor legale, ca şi ANRE, ANRGN are menirea să 
„reglementeze” într-un domeniu, în care statul deţine o poziţie dominantă 
evidentă. Or, plasarea acestei autorităţi în coordonarea directă a primului 
ministru, modul în care se constituie Comitetul de reglementare etc sunt 
elemente de natură să diminueze semnificativ autonomia acestei Autorităţi 
de reglementare şi autorizare. Forurile deliberative ale ANRGN nu ar putea 
să aibă suficientă independenţă/autonomie în deciziile pe care le iau într-un 
domeniu în care Guvernul are interese directe şi cât se poate de 
importante, derivând inclusiv din calitatea de acţionar pe care statul o are 
la importante unităţi economice din domeniu. Producătorii şi transportatorii 
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privaţi de gaze naturale (existenţi ori potenţiali) sau consumatorii de gaze 
naturale produse practic în regim de monopol de către agenţii economici ai 
statului vor avea suspiciuni justificate că ANRE nu este un „arbitru” 
imparţial. Cu privire la „autonomia” autorităţilor de reglementare, şi în 
cazul ANRGN sunt valabile referirile care au fost făcute deja în cazul ANRE 
la normele europene în domeniu. Date fiind aceste problemele de 
„independenţă instituţională” care se pun şi în cazul ANRGN, autorii 
studiului sugerează, alternativ, următoarele două soluţii: 
- reorganizarea ANRGN, ca „autoritate administrativă autonomă” (art 116 
alin 2 din Constituţia României), pe baza unei reglementări 
corespunzătoare („lege organică”, conform art 117 alin 3 din Constituţie), 
reglementare care să-i confere un grad mai mare de independenţă 
instituţională; 
- reorganizarea ANRG ca direcţie generală a ministerului de resort – MEcC. 
 
 
3. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) - www.osim.ro; HG nr 573/1998 

  
În conformitate cu prevederile HG nr 573/1998 privind organizarea si 
functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, OSIM este organ de 
specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului. OSIM 
este autoritate unica pe teritoriul României în asigurarea protectiei proprietatii 
industriale. 
 
Pentru o imagine sintetică asupra activităţii anuale a OSIM, mai jos sunt 
reproduse principalele date statistice aferente anului 2003.  
 
 I. Examinări de cereri 
 
 1. Examinare cereri de brevet de invenţie 
  a. Examinarea Preliminară 
   - Notificări transmise solicitanţilor - 1628 
   - Cereri de brevet de invenţie publicate - 870 
   - Cereri de brevet de invenţie trnasferate în examinarea în 
fond - 945 
   - Horarâri respingere/retragere - 428 
  b. Examinare în Fond - 1345 
 2. Cereri de înregistrare de marcă examinate (şi reînnoiri) – 15.218 
 3. Cereri de înregistrare a desenului sau modelului industrial examinate 
  a. Examinare preliminară - 633 
  b. Examinare în fond - total - 1313  
 4. Cereri de brevet pentru soiuri de planete examinate - 45 
 5. Brevete de invenţie acordate - total - 895  
 
 II. Eliberări de acte de protecţie 
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 1. Brevete de invenţie eliberate - total - 648  
    Brevete europene validate - 873 
 Total brevete eliberate - 1521 
 2. Certificate de înregistrare a mărcii eliberate - 4247 
 3. Certificate de înregistrare desene sau modele industriale eliberate - 763 
 
Anterior HG nr 573, organizarea şi funcţionarea OSIM a fost reglementată prin 
HG nr 222/1995. În privinţa organizării Oficiului, HG nr 222 prevedea (în Anexa la 
HG) că acesta are 5 servicii de administrare proprie şi alte 9 servicii de 
specialitate – „de examinare” a cererilor adresate OSIM. HG nr 222 prevedea de 
asemenea că numarul maxim de posturi era de „289, exclusiv directorul general”.  
 
Prin HG 573 s-a prevăzut că numarul maxim de posturi se stabileste anual si se 
aproba o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei. La data evaluărilor 
făcute pentru studiul de faţă, organigrama OSIM era excesivă, incomparabil mai 
mare decât cea stabilită prin HG nr 222/1995. Această situaţie este posibilă 
inclusiv din cauza faptului că HG nr 573 stabileşte o organigramă a OSIM dar şi 
dreptul directorului general de a „organiza servicii, birouri si colective temporare” 
- art 5 al HG 573 (cu privire la organigrama OSIM, HG nr 573 a stabilit ca Oficiul 
să aibă 4 direcţii şi un departament).  

 
Astfel s-a ajuns ca, la data evaluării, Oficiul să aibă în jur de 44 de birouri, 18 
servicii, 2 direcţii, 1 departament şi 2 compartimente. O structură cu totul 
excesivă este cea a sectorului „administrativ” care cuprinde, între altele: Serviciu 
Financiar-Contabil, Birou Financiar-Contabil, Serviciu de Audit Public Intern, 
Birou de Resurse Umane, Birou Administrativ, Birou de Achiziţii Publice, Serviciu 
de Strategie Marketing, Serviciu Juridic şi Cooperare Internaţională, Birou 
Contencios Legislaţie, Birou de Cooperare Internaţională, Direcţia de Mărci şi 
Cooperare Internaţională, Compartiment de Integrare Europeană, Secretariat 
General, Registratură Generală, Birou de Relaţii cu Presa şi Purtător de Cuvânt, 
Birou de Coordonare Centre Regionale (cum se poate observa, în cadrul OSIM 
numai de „cooperarea internaţională” se ocupă nu mai puţin de 4 
servicii/birouri/direcţii/compartimente). 
 
Evaluarea instituţională a OSIM a fost îngreunată de lipsa de solicitudine a 
conducerii în furnizarea tuturor informaţiilor solicitate în acest sens, 
privitoare mai ales la bugetele Oficiului, baza materială, numărul de posturi 
etc.  
 
Potrivit art 10 şi 12 din HG nr 573, „Cheltuielile de functionare si cheltuielile de 
investitii ale OSIM se finanteaza din veniturile extrabugetare realizate”. Totodată  
este prevăzut că Oficiului i se pot aloca şi fonduri de la bugetul de stat. „Tarifele 
referitoare la serviciile efectuate pentru terti”, prevede art 12, „se stabilesc prin 
ordin al directorului general”.  
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Autorii studiului apreciază că se impune modificarea HG nr 573/1998 în 
sensul adecvării dezvoltării instituţionale a OSIM la funcţiile pe care acesta 
le are. Lucrul acesta se impune în special din cauză că organigrama mult 
prea mare a Oficiului, mai ales în sectorul „administrativ”, presupune 
cheltuieli excesive, cu deosebire pentru personal. Restructurarea Oficiului 
s-ar impune chiar şi în cazul în care prin HG nr 573 nu s-ar fi prevăzut 
posibilitatea ca Oficiul să fie finanţat şi de la bugetul de stat. Structura 
excesivă a acestei instituţii grevează nu numai bugetul public, dar este 
generatoare de birocraţie şi de cheltuieli suplimentare care se regăsesc în 
tarifele pe care directorul general le stabileşte a fi percepute pentru 
serviciile electuale pentru terţi. În sfârşit, se apreciază că stabilirea tarifelor 
ar trebui să fie o prerogativă care să nu aparţină conducătorului Oficiului, 
care ar putea să fie interesat de un cuantum mai ridicat al acestora.  
 
 
4. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) - www.namr.ro; Legea nr 
85/2003, Legea nr 238/2004, HG nr 756/2003 
 
Funcţia ANRM este stabilită prin două legi: Legea minelor nr 85/2003, respectiv 
Legea petrolului nr 238/2004. Ambele acte normative prevăd că ANRM este 
„autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi”. Cu 
privire la statutul juridic al ANRM, legiuitorul a fost inconsecvent cu 
propriile reglementări. Astfel, dacă în Legea nr 238/2004 ANRM este definită 
drept „organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului”, în Legea nr 85/2003 
aceeaşi autoritate este definită ca „instituţie publică de interes naţional, cu 
personalitate juridică, ordonator principal de credite, în subordinea 
Guvernului”. HG nr 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea ANRM 
defineşte şi ea Agenţia ca „organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale”. Prin raportare la dispoziţiile constituţionale în materia organizării 
administraţiei publice centrale de specialitate (art 116 şi următoarele din 
Constituţia României) rezultă că definirea adecvată a ANRM este cea din 
Legea nr 238/2004 respectiv din HG nr 756. Exemplul ANRM este unul 
relevant în privinţa necesităţii respectării principiilor referitoare la 
sistematizarea actelor normative şi la unitatea terminologică a acestora. 
Din acest punct de vedere, se dovedeşte necesară mai ales amendarea 
Legii nr 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi 
a ministerelor, în acord cu principiile consacrate, în materie de tehnică 
legislativă, prin Legea nr 24/2000.  
 
 
În conformitate cu cele trei acte normative privitoare la activitatea ANRM, 
principalele atribuţii ale instituţiei sunt: 
- gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, 
proprietate publică a statului, astfel cum acestea sunt definite de Legile nr 
85/2003 şi nr 238/2004; 
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- negociază şi stabileşte, împreună cu ceilalţi concedenţi ai domeniului public al 
statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi 
permiselor miniere; 
- organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de 
resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării şi 
înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi 
la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă; 
- îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife; 
- stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România 
în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea 
Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le 
percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale; 
- urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi 
după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere; 
- controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi 
ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi 
instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora; 
- avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare 
sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a 
operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, conform legislaţiei în vigoare, a 
măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică; 
- dispune sistarea lucrărilor de explorare şi/sau exploatare, executate în afara 
perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a 
celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatare neraţională ori 
la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; 
- elaborează şi ţine la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră şi Cadastrul minier; 
- colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a 
mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie. 
 
Conducerea ANRM este asigurată de către preşedintele agenţiei, asimilat 
funcţiei de demnitate publică de secretar de stat.  
  
HG nr 756 din 3 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea ANRM, prevede că 
preşedintele are calitatea de ordonator de credite, fără a preciza şi de ce rang. 
Anterior adoptării HG 756, prin OUG nr 64 din 28 iunie 2003, pentru stabilirea 
unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii 
publice s-a stabilit că (art 8 alin 4) „Prin bugetul Ministerului Economiei şi 
Comerţului se asigură finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale”, 
pentru ca la data de 14 iulie 2005 să fie adoptată OUG nr 87 prin care a fost 
abrogat textul reprodus mai sus şi s-a stabilit că „Începând cu data prezentei 
ordonanţe de urgenţă, finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se 
realizează pe bază de buget propriu prevăzut în anexă distinctă la bugetul de 
stat”.  
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În structura organizatorică a Agenţiei sunt cuprinse 4 direcţii: Direcţia generală 
de gestionare, evaluare şi concesionare a resurselor/rezervelor de petrol; 
Direcţia generală  de gestionare, evaluare şi concesionare a 
resurselor/rezervelor minerale şi de Integrare europeană; Direcţia generală de 
inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor 
pentroliere; Direcţia economico-financiară, resurse umane şi administrativ. 
Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 111, exclusiv demnitarul.  
 
În cadrul ANRM funcţionează Unitatea de Management a Proiectului, fără 
personalitate juridică care, derulează două proiecte în domeniu, cu fonduri BIRD: 
„Reducerea riscului si pregatirea pentru situatii de urgenta , Partea D”, respectiv 
„Închiderea minelor si atenuarea impactului social, Partea C”.  
 
Sediul ANRM este proprietatea RA-APPS, cu care Agenţia are incheiat un 
contract de folosinta gratuita si prestari servicii. Pentru un numar de trei birouri, 
ANRM are contract de prestari servicii (utilitati) incheiat cu Ministerul Economiei 
şi Comerţului. ANRM are in structura organizatorica un numar de 20 de 
compartimente de inspectie teritoriala situate in 19 judete si municipiul Bucuresti, 
din care 15 compartimente au incheiate contracte de inchiriere si prestari servicii 
cu agenti economici sau cu prefecturi. Conform art 9 alin (1) din HG nr 756/2003, 
”ANRM utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit 
conform prevederilor pct I lit A subpct 2 şi 4 din anexa nr 3 la OG nr 80/2001 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 
247/2002, precum şi un număr de 22 autoturisme pentru activităţile specifice 
desfăşurate pe întreg teritoriul ţării”. La data documentării, ANRM avea un parc 
auto format din 21 autoturisme, dintre care 2 autoturisme deserveau sediul 
central iar 19 compartimentele de inspectie teritoriala. „Activele necorporale” 
(softuri, programe informatice) şi bunurile din categoria „alte dotări” (calculatoare, 
imprimante, faxuri, xeroxuri, aparate de aer conditionat, televizoare , frigidere, 
telefoane, mobilier) totalizau  2,3 miliarde de lei.  
 
Finanţarea ANRM se face, potrivit art 62 alin (1) lit b) din Legea nr 500/2002 
privind finanţele publice, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat. Finanţarea din venituri proprii se realizează în conformitate cu prevederile 
Legii minelor nr 85/2003 şi ale Legii petrolului nr 238/2004.  
 
Capitolul VI al Legii nr 85 – „Taxe, redevenţe miniere şi tarife” prevede, în 
esenţă, că „titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat 
a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a 
resurselor minerale, precum şi a unei redevenţe miniere (valoarea taxelor anuale 
pentru activităţile de prospecţiune şi exploatare sunt stabilite prin Lege), 
prevăzându-se totodată că aceasta „va fi reactualizată anual, la propunerea 
autorităţii competente, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei”. 
Valoarea redevenţei miniere este de asemenea stabilită prin Lege (o cotă 
procentuală din valoarea producţiei miniere, în funcţie de „mineralele” 
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exploatate). Art 48 alin (1) al Legii prevede că pentru actele eliberate în 
exercitarea atribuţiilor sale - avize, permise de prospecţiune şi exploatare, 
licenţe de explorare şi exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, 
decizii de încetare a activităţii miniere, aprobări de asociere, de transfer al 
licenţei, acte adiţionale la licenţe, atestate, autorizări sau alte asemenea 
acte, precum şi pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi 
informaţii referitoare la resursele minerale şi a Cărţii miniere - ANRM 
percepe tarife stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Autorii studiului 
subliniază şi aici necesitatea ca stabilirea valoarii tarifelor pe care le 
încasează o autoritate/agenţie guvernamentală le încasează de la „clienţii” 
săi – pentru „serivicii” impuse prin lege - să nu fie o prerogativă a chiar 
autorităţii/agenţiei în cauză. Această practică este de natură să încurajeze 
arbitrariul în luarea unor asemenea decizii, conducătorii unor astfel de  
agenţii fiind în mod natural tentaţi să stabilească tarife cât mai mari în 
beneficul bugetelor proprii/de stat (şi chiar al veniturilor proprii, inclusiv 
„salariale”), în defavoarea „clienţilor” lor. Valoarea unor asemenea tarife ar 
trebui stabilite prin legile speciale în domeniu şi ar putea fi exprimate în 
cote procentuale din cifra de afaceri/capitalul social etc.   
 
Pe categorii, cheltuielile făcute în anul 2004 la nivelul ANRM au fost (în miliarde 
de lei): cheltuieli totale -  42,9; cheltuieli curente – 28,5; cheltuieli de personal - 
18,6; cheltuieli materiale – 6,0; transferuri – 3,8; cheltuieli de capital – 0,8; 
rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite externe – 13,6.  
 
Cheltuielile de personal – 18,6 miliarde, la un număr maxim de posturi de 
111 - au reprezentat 65% din totalul cheltuielilor curente. ANRM este una 
dintre instituţiile care a răspuns evaziv la solicitarea făcută cu privire la 
veniturile totale realizate, la ANMR, pe luna februarie şi martie 2005 de către 
persoanele cu funcţii de conducere. Răspunsul, avizat de conducere, 
precizează actele normative care reglementează salarizarea categoriilor de 
personal cărora aparţin persoanele din conducerea Agenţiei. Acest 
răspuns – dat în această formă, deşi compartimentul financiar-contabil 
avea la dispoziţie, ca atare, informaţiile solicitate - sugerează că nu vrea să 
facă cunoscute valorile concrete şi exacte ale veniturilor (care pe lângă 
indemnizaţii/salarii pot să includă şi sporuri, prime etc). Această practică 
este contrară atât literei şi spiritului Legii nr 544/2001 cu privire la accesul 
liber la informaţiile de interes public cât şi jurisprudenţei existente deja în 
materie. În cauza Stan vs Administraţia Prezidenţială, Curtea de Apel 
Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ (Sentinţa civilă nr 589/2002) a 
obligat Administraţia Prezidenţială să comunice, ca atare, veniturile totale 
realizate de Preşedintele României pentru perioada care fusese vizată prin 
cererea de informaţii publice. Or, ceea ce s-a decis că este obligatoriu 
inclusiv pentru Preşedintele României nu poate să fie facultativ pentru 
conducătorii agenţiilor guvernamentale finanţate (inclusiv) din bugetul de 
stat. 
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Cu ocazia evaluării făcute la ANRM, actuala conducere a Agenţiei nu a putut 
pune la dispoziţia autorilor studiului rapoartele de activitate pe anii 2003 şi 2004 
(fosta conducere nu a întocmit şi nu a dat publicităţii rapoartele anuale, astfel 
cum acestea sunt cerute prin dispoziţiile Legii liberului acces la informaţiile de 
interes public). 
 
Pentru anii 2004 si 2005, ANRM i s-au alocat urmatoarele fonduri de la bugetul 
de stat: fonduri de la bugetul de stat pentru anul 2004 – 52 de miliarde de lei ; 
fonduri de la bugetul de stat pentru anul 2005 – 89,2 miliarde de lei. Pentru anul 
2004, finantarea de la bugetul de stat a fost completata, astfel: 8,7 miliarde din 
credite externe şi 13,4 miliarde din fonduri externe nerambursabile. Rezultă că 
bugetul total pentru 2004 a fost de 74,1 miliarde de lei. Finanţarea de la bugetul 
de stat pentru anul 2005 a fost completata astfel: 30,9 miliarde din credite 
externe şi 132,5 miliarde din fonduri externe nerambursabile (sumele prevazute 
la capitolul « Credite externe » reprezinta disponibilul stabilit pentru achitarea 
obligatiilor contractuale multianuale ce decurg din contractele incheiate cu BIRD). 
Rezultă că bugetul total al ANRM pentru anul 2005 este de 252,6 miliarde de lei. 
Din compararea valorilor de mai sus reiese că în anul 2005 faţă de 2004 
alocaţiile bugetare pentru ANRM au fost cu peste 70% mai mari iar valoarea 
totală a bugetului anual, cu peste 300% mai mare. 
 
Autorii studiului propun să se analizeze posibilitatea şi oportunitatea 
optimizării funcţiilor specifice domeniului resurselor minerale în una dintre 
următoarele două variante: a) preluarea de către ANRM, în exclusivitate, a 
tuturor prerogativelor în materie de gestionare/administrare a resurselor 
minerale; b) reorganizarea ANMR ca Direcţie generală în cadrul Ministerului 
Economiei şi Comerţului (MEcC).  
 
Propunerea făcută ia în considerare faptul că în prezent MEcC are atribuţii 
care se suprapun peste cele ale ANRM. Câteva exemple în acest sens sunt 
dispoziţiile art 1 al HG nr 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
MEcC, potrivit cărora aceste Minister este „organul de specialitate al 
administratiei publice centrale care realizeaza politica Guvernului in 
domeniul (...)  resurselor minerale”. De asemenea, art 3 lit f) „exercită 
functia de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor 
minerale”. O altă  funcţie care dublează pe cele ale ANRM este cea stipulată 
la art 4 pct 20 al HG 738: ”initiaza si avizeaza programe de refacere 
ecologica a zonelor afectate de exploatari miniere si petroliere, urmarind 
realizarea masurilor de protectie a mediului”. Sub autoritatea MEcC 
funcţionează, într-adevăr, şi agenţi economici „de profil”, însă această 
împrejurare nu justifică dublarea unor funcţii care prin două legi organice -  
Legea minelor nr 85/2003 şi Legea petrolului nr 238/2004 au fost atribuite în 
mod exclusiv ANRM (dintre care cea mai importantă cea de 
administrare/gestionare a resurselor minerale). Asumarea de către MEcC a 
unor prerogative care nu i-au fost conferite prin cele două Legi este 
sugerată şi de împrejurarea că, pe pagina de Internet a Ministerului, ANRM 
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figurează ca instituţie aflată „în coordonarea” MEcC, ceea ce este în mod 
evident diferit de ceea ce prevăd Legile amintite. De asemenea este 
semnificativ şi faptul că în organigrama MEcC (HG nr 738/2003 privind 
organizarea si functionarea MEcC,  modificată prin HG nr 1835/2004) este 
organizată şi funcţionează o „Direcţie Generală de Resurse Minerale” 
(informaţii despre organizarea acestei Direcţii nu au putut fi obţinute ca 
urmare a refuzului reprezentanţilor MEcC, inclusiv după sesizarea adresată 
ministrului). Existenţa Direcţiei amintite în cadrul MEcC ar putea să 
constituie un argument în plus pentru reorganizarea ANRM ca 
structură/instituţie în organizarea/subordinea Ministerului. Pentru o analiză 
a posibilităţii/oportunităţii reorganizării ANRM pledează şi costurile foarte 
mari – şi în creştere sensibilă - pe care organizarea şi funcţionarea acestei 
Agenţii le presupun (un buget de peste 250 de miliarde de lei pentru 2005). 
Iar aceasta în condiţiile în care, spre exemplu, nu se poate documenta 
foarte clar ce activitate – şi cu ce randament – a avut instituţia în ultimii doi 
ani anteriori (aceasta ar fi una din consecinţele faptului că fosta conducere 
nu a întocmit rapoartele de activitate cerute de Legea nr 544/2001).  
 
 
5. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (ANRS) - www.anrs.ro; Legea nr. 
82/1992, HG nr 253/1998 şi 800/2003 
 
Întrucât cu privire la organizarea şi funcţionarea ANRS propunerile de optimizare 
sunt conexe cu cele privitoare la Oficiul Central de Stat pentru Probleme 
Speciale (OCSPS), evaluarea ANRS şi propunerile respective sunt făcute în 
cadrul secţiunii II.1.1.6 – OCSPS.  
 
 
6. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (OCSPS) - www.ocsps.ro; 
Legea nr 477/2003, HG nr 111/2004  
 
OCSPS este organizat şi funcţionează în temeiul HG nr 111 din 5 februarie 2004 
(publicată în MOf nr 132/2004). Relevante în acest domeniu sunt şi prevederile 
Legii nr  477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare, dar şi un număr de alte reglementări privitoare, de exemplu, la modul de 
acţiune în „situaţii de urgenţă” (HG nr 1489/2004 privind organizarea si 
functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, de exemplu). Deşi 
cu ocazia documentării, reprezentanţii Oficiului au indicat legislaţia actualizată 
după care funcţionează instituţia, pe pagina de internet a acesteia era afişată 
vechea legislaţie după care aceasta o funcţionat (de exemplu, vechea Lege 
privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, nr 73/1995 
precum şi vechea HG privind organizarea şi funcţionarea OCSPS, nr 897/1997).  
 
În conformitate cu prevederile HG nr 111, Oficiul este „organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului, finanţat integral de la bugetul de stat” (potrivit art 3 alin 1 al OUG nr 
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11/2004, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale, aprobată prin Legea nr 228/2004, OCSPS se află totodată şi „în 
coordonarea directă a primului-ministru). Funcţia OCSPS (art 1 alin 2 al HG nr 
111) este aceea de „a asigura aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în 
domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.  
 
Principalele atribuţii ale Oficiului sunt: 
- elaborează strategia privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului 
pentru apărare şi asigură implementarea acesteia;  
- organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţiilor şi agenţilor economici privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;  
 - elaborează, pe baza cererilor instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul 
apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice şi a propunerilor autorităţilor 
administraţiei publice, instituţiilor şi agenţilor economici, proiectele planului de 
mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, planului de pregătire a 
economiei naţionale pentru apărare şi programului cuprinzând obiectivele de 
pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, pe care le supune aprobării 
conform legii;  
 - administrează rezervele de mobilizare;  
- îndeplineşte atribuţiile autorităţii de specialitate, stabilite prin OUG nr 95/2002 
privind industria de apărare, aprobată cu modificări prin Legea nr 44/2003;  
 - aprobă inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, precum şi 
actualizarea acestuia;  
 - coordonează asigurarea resurselor materiale necesare susţinerii efortului de 
apărare prin planul de mobilizare a economiei naţionale;  
  - asigură desfăşurarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia Centrală de 
Rechiziţii, la nivel naţional, şi comisiilor mixte de rechiziţii, în unităţile 
administrativ-teritoriale;  
- analizează, la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi 
pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, cererile de întrebuinţare a unor 
rezerve materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de 
mobilizare sau război şi face propuneri, conform legii;  
- verifică, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Administraţia Naţională 
a Rezervelor de Stat sau separat, prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, 
stadiul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, conform 
planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 
 
Din actul normativ amintit rezultă că principalele atribuţii ale OCSPS ţin de 
domeniul pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare, de cel al activităţilor 
pentru mobilizare, precum şi de participarea la acţiunile specifice „situaţiilor de 
urgenţă”. 
 
Atribuţiile OCSPS referitoare la „situaţiile de urgenţă” decurg inclusiv din OUG nr 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
potrivit căreia Oficiul este una dintre instituţiile publice „în cadrul cărora se 

 35



constituie şi funcţionează centre operaţionale sau centre operative pentru situaţii 
de urgenţă cu activitate permanentă”). De asemenea, HG nr 1489/2004 privind 
organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta 
(Anexa 1), OCSPS face parte dintre „ministerele şi instituţii publice centrale 
reprezentate în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă”. Din coroborarea 
acestor prevederi cu dispoziţiile HG nr 111, rezultă că în acest domeniu OCSPS 
are în principal atribuţia de a analiza şi a face propuneri cu privire la cererile de 
întrebuinţare a unor rezerve materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate 
în caz de mobilizare, război sau situaţii de urgenţă. 
 
OCSPS are de asemenea un număr de atribuţii în materia „controlului 
armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii”, în conformitate cu actele 
internaţionale la care România este parte (HG nr 1543/2003). 
 
Oficiul este condus de un şef, funcţie asimilată cu cea de secretar de stat, ajutat 
de un adjunct – asimilat funcţiei de subsecretar de stat. Şeful Oficiului (care are 
calitatea de ordonator principal de credite) şi adjunctul său se numesc prin 
decizie a primului-ministru.  
 
Potrivit Anexei nr 1 la HG nr 111/2004, organigrama OCSPS cuprinde 42 de 
Oficii de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare (la nivelul 
fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti) şi 3 direcţii: Direcţia organizarea 
mobilizării şi pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, Direcţia 
alocare resurse pentru apărare în teritoriu şi Direcţia controlul armamentelor şi 
verificare. Numărul maxim de posturi din structura organizatorică a Oficiului este 
de 300, exclusiv demnitarii (la data documentării erau ocupate 294 de posturi). 
Încadrarea Oficiului se face cu cadre militare detaşate de la instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, precum şi cu 
personal civil de specialitate.  
 
În privinţa bazei materiale, imobilul în care îşi desfăşoară activitatea OCSPS 
aparţine RA-APPS (deşi le-a fost solicitat în mod repetat, inclusiv cu ocazia celor 
două vizite de documentare, reprezentanţii Oficiului au omis să comunice 
suprafaţa totală a acestui imobil; la fel s-a întâmplat şi cu valoarea dotărilor 
instituţiei). 
 
Pentru anul 2004, bugetul Oficiului a fost de 59 de miliarde de lei. 44,8 miliarde 
au fost cheltuieli de personal (peste 70% din total), 13,2 miliarde cheltuieli 
materiale iar 1 miliard - cheltuieli de capital. Pentru anul 2005 valoarea bugetului 
este de 86,4 miliarde de lei (mai mare cu circa 40% faţă de anul precedent). 
 
În lunile februarie şi martie ale anului 2005, au fost realizate următoarele venituri 
salariale: 
- Şeful Oficiului: 28, 8 milioane de lei pe lună; 
- Adjunctul Şefului Oficiului: 27.3 milioane de lei pe lună; 
- Secretarul General al Oficiului: 29,8 milioane de lei pe lună. 
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OCSPS a fost una dintre foarte puţinele instituţii care s-au dovedit „transparente” 
cu privire la această informaţie, care potrivit legislaţiei în vigoare (dar şi 
jurisprudenţei în materie), constituie informaţie de interes public, accesibilă 
oricărei persoane care o solicită.  
 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (ANRS) este organizată şi 
funcţionează în temeiul Legii nr 82/1992 privind rezervele de stat, al HG nr 
253/1998 privind organizarea şi funcţionarea ANRS şi HG nr 800/2003 pentru 
modificarea Anexei nr 1 la HG nr 253. Cele două HG au „caracter militar” şi nu 
au fost publicate în Monitorul Oficial. Nepublicarea acestor două HG, care 
reprezintă o reglementare-cadru a organizării şi funcţionării unui „organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale” este în mod evident 
neconstituţională, fiind o consecinţă a interpetării greşite a dispoziţiilor 
Constituţiei României (art 107 alin 4 anterior revizuirii, respectiv art 108 alin 
4 după revizuire). Prin natura statutului său – acela de „organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale” – ANRS intră în raporturi 
juridice cu numeroase alte instituţii şi persoane de drept public (dar şi de 
drept privat). Or, funcţiile şi prerogativele ANRS nu pot fi opozabile terţilor 
atât timp cât actele normative instituind aceste funcţii şi prerogative nu 
sunt publicate în MOf. Dacă activitatea ANRS este susceptibilă să fie 
reglementată inclusiv prin hotărâri şi ordonanţe de Guvern „cu caracter 
militar” – şi este evident că poate fi susceptibilă (ca în cazul informaţiilor 
referitoare la locaţiile depozitelor, la stocurile existente în ele etc) -  
asemenea acte trebuie să vizeze numai acele date concrete, „cu caracter 
militar” şi exceptate prin lege de la accesul liber al publicului, şi nu şi 
aspectele de principiu – „cadru” – ale organizării, atribuţiilor şi funcţionării 
ANRS. Atribuţiile unui „organ central al administraţiei publice locale”, 
organizarea de principiu şi funcţionarea acestuia, de cine este numit şi 
revocat, şi ce rang şi ce atribuţii are conducătorul unei asemenea instituţii 
şi oricare informaţii de acelaşi gen nu pot să aibă, sub nici o formă, 
caracter militar. Este posibil să se fi stabilit „caracterul militar” al HG nr 
235/1998 şi 800/2003 prin interpretarea art 13 din Legea nr  82/1992 privind 
rezervele de stat potrivit căruia „Organizarea, funcţionarea şi administrarea 
rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu 
caracter militar ale Guvernului”. Cu toate că formularea textului de lege 
este ea însăşi deficitară (nefiind clar, de exemplu, ce s-ar putea înţelege 
prin sintagma „funcţionarea rezervelor de stat”), din motivele prezentate în 
cadrul acestei secţiuni, autorii studiului consideră că o asemenea posibilă 
interpretare a fost greşită. Deşi Ministerul Apărării Naţionale, de exemplu,  
reprezintă instituţia având cel mai pronunţat „caracter militar”, structura, 
funcţiile, organizarea şi funcţionarea acestuia constituie, într-o foarte mare 
măsură, informaţii accesibile publicului. În acest sens este relevantă atât 
legislaţia specială (OUG nr 14/2001 privind organizarea si functionarea 
MApN, Publicată în MOf, Partea I nr 65/2001), cât şi prin practica de la 
nivelul acestui Minister (pe timpul documentării studiului, cu o singură 
excepţie, MApN a probat o transparenţă în deplin acord cu normele 
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constituţionale şi legale în materie de acces la informaţiile de interes 
public, fără a afecta în vreun fel, în acelaşi timp, standardele privitoare la 
protecţia informaţiilor clasificate şi/sau cu „caracter militar”. Însă o situaţie 
asemănătoare cu cea de la MApN a fost constată chiar şi în cazul OCSPS, o 
instituţie cu un statut destul de asemănător cu cel al ANRS. Aşa cum s-a 
arătat mai sus, HG de organizare şi funcţionare a OCSPS (nr 111/2004) este 
publicată în MOf (nr 132/2004), inclusiv organigrama Oficiului, precizarea 
numărului de posturi etc. Şi totuşi, art 15 al HG nr 111 prevede că „în caz 
de mobilizare sau război, Oficiul se organizează şi funcţionează conform 
Anexei nr 3” iar o notă la acest articol precizează că Anexa 3 nu se publică, 
ci „se comunică instituţiilor interesate”. Spre deosebire de situaţia ANRS,  
nepublicarea Anexei 3 este o măsură justificată şi în acord cu normele 
constituţionale în materie. Această soluţie normativă este cea corectă, şi 
nu acelea prin care un întreg act normativ este exceptat de la publicare 
numai pentru că unul dintre paragrafe sau una dintre anexe ar putea să 
aibă, într-adevăr, „caracter militar”. Anterior adoptării HG nr 111/2004, şi în 
cazul OCSPS a existat practica nepublicării actului normativ constitutiv 
(HG nr 897/1997 privind organizarea şi funcţionarea OCSPS), însă această 
situaţie a fost corectată cu ocazia amintitei HG din 2004. O „agenţie 
guvernamentală” care gestionează de asemenea informaţii secrete de stat 
şi de serviciu este Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de 
Stat (ORNISS), însă actul normativ privind organizarea şi funcţionarea 
ORNISS (OUG nr 153/2002) a fost publicat imediat după adoptare în 
Monitorul Oficial (nr  826/2002). Din motivele menţionate mai sus, autorii 
studiului consideră că se impune ca HG privind organizarea şi funcţionarea 
ANRS să fie publicată în MOf (exceptându-se de la publicare numai acele 
informaţii care au cu adevărat „caracter militar”). Este de asemenea 
necesară modificarea/abrogarea art 13 al Legii nr 82. 
 
Conducerea ANRS a răspuns cu solicitudine cererilor făcute în interesul 
documentării studiului (ţinând cont, în acelaşi timp, de restrângerile impuse de 
situaţia amintită mai sus). Potrivit acestor date, coroborate cu dispoziţiile Legii nr 
82/1992 privind rezervele de stat, rezervele de stat se constituie ca rezerve 
materiale şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea 
Guvernului, având personalitate juridică. Legea nr 82 prevede de asemenea că 
scopul constituirii rezervelor de stat în constituie intervenţia operativă „pentru 
protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale 
determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau 
nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de 
război”. Din formularea textului de lege rezultă indubitabil că scopul 
constituirii rezervelor de stat se află în strânsă legătură cu domeniul de 
activitate/funcţiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. 
Statutul ANRS este în esenţă acela de depozitar şi administrator al 
resurselor (rezervelor de stat) a căror întrebuinţare  în caz de mobilizare, de 
război sau de situaţii de urgenţă se decide de Guvern în urma analizei şi 
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administraţiei publice în acord cu criteriile funcţionării optime şi ale 
minimizării costurilor, autorii studiului consideră că funcţia gestionării 
rezervelor de stat (în totalitate, nu numai a celor de mobilizare) ar trebui 
preluată de OCSPS, prin comasare cu ANRS. „Analizele şi propunerile” pe 
care OCSPS este abilitat să le facă în legătură cu modul de întrebuinţare a 
rezervelor de stat ar fi în mod indiscutabil mai pertinente şi mai temeinice 
în condiţiile în care acestei instituţii i-ar reveni inclusiv organizarea întregii 
activităţi de evidenţă, gestionare, acumulare, depozitare, preschimbare şi 
scoatere de la rezerva de stat a stocurilor prevăzute prin lege. Comasarea 
OCSPS şi ANRS ar prezenta şi avantajul că „în situaţii de urgenţă” 
activitatea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ar deveni mai 
funcţională dacă la aceasta ar participa numai instituţia rezultată din 
comasare, şi nu, ca în prezent, atât OCSPS cât şi ANRS. Reorganizarea 
celor două instituţii ar putea să aducă de asemenea şi o raţionalizare a 
resurselor alocate în prezent acestora. 
 
La data documentării studiului, la nivelul structurilor centrale ale ANRS numărul 
persoanelor din conducere era de 9: preşedintele (demnitar), 1 director general 
(înalt funcţionar public), 1 director economic, 2 directori şi 4 şefi de serviciu 
(funcţionari publici). În cadrul Unităţilor Teritoriale subordonate ANRS erau 
ocupate următoarele funcţii de conducere: 25 de directori executiv, 22 de 
directori executiv adjunct economic, 12 directori executiv adjunct tehnic şi 3 şefi 
de serviciu. Reorganizarea prin comasare a OCSPS şi ANRS ar trebui să ia 
în considerare şi faptul că, în afara acestor structuri teritoriale ale ANRS, 
fucţionează şi 42 de oficii judeţene (şi al Municipiului Bucureşti) aparţinând 
OCSPS). 
 
Baza materială a ANRS cuprinde, între altele: 
- 25 de sedii (amplasate în 16 judeţe şi unul în municipiul Bucureşti) câte unul 
pentru fiecare unitate teritorială; Adminstraţia Centrală are sediul într-un imobil al 
cărui proprietar (administrator) este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; 
- 78 de autovehicule (22 de autoturisme, 14 autoutilitare, 15 autocamioane), în 
valoare de 33,8 miliarde de lei;  
- valoarea la 31 decembrie 2004 a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi aflate în administrarea ANRS (sedii, clădiri, construcţii) era de 3,8 mii 
de miliarde de lei. 
 
Ca surse de finanţare, în anul 2004 ANRS a avut alocate 2,2 mii de miliarde 
de lei iar pentru anul 2005 – 1,6 mii de miliarde. În anul 2004, valoarea 
cheltuielilor de personal (de la bugetul de stat) a fost de 372,7 miliarde de 
lei. Autorii studiului consideră că se impune ca Guvernul să analizeze dacă 
dezvoltarea instituţională a ANRS, inclusiv fondurile foarte mari cheltuite 
cu salariile, se justifică în întregime prin raportare la cerinţele pe care o ţară 
cu statutul României le are în materie de constituire şi administrare a 
rezervelor de stat.  
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În luna februarie a anului 2003, 70 de persoane cu funcţii de conducere au 
realizat venituri salariale în valoare de 1,4 miliarde de lei, iar în luna martie 71 de 
persoane - 1,5 miliarde.  
 
 
7. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) – 
www.orniss.ro; OUG nr 153/2002 
 
Actul normativ în temeiul căruia este organizat şi funcţionează ORNISS este 
OUG nr 153/2002, aprobată prin Legea nr 101/2003. Potrivit art 1 al OUG: 
„ORNISS se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate 
juridică în subordinea Guvernului României şi în coordonarea directă a primului-
ministru, cu autoritate la nivel naţional în domeniul securităţii informaţiilor 
clasificate”. Oficiul asigură implementarea unitară, la nivel naţional, a măsurilor 
de securitate a informaţiilor naţionale clasificate, precum şi a celor echivalente 
care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale 
la care România este parte. ORNISS reprezintă organismul naţional de legătură 
pentru informaţiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu 
structurile de securitate similare din statele membre şi partenere ale Alianţei 
Nord-Atlantice, precum şi cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, 
înţelegeri sau acorduri care prevăd protecţia informaţiilor clasificate. 
 
Numărul maxim de posturi prevăzut de OUG nr 153/2002 este de 125, exclusiv 
demnitarul şi cabinetul acestuia. În prezent, sunt încadrate efectiv 124 persoane 
(organigrama instituţiei are caracter clasificat). 
 
ORNISS este condus de un director general asimilat funcţiei de secretar de stat, 
numit prin decizie a primului-ministru cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării (CSAT). Directorul general al ORNISS este ordonator principal de credite. 
 
Baza materială a instituţiei cuprinde: sediul (în valoare de aproximativ 20 de 
miliarde de lei este proprietatea RA – APPS; ORNISS are asupra acestuia 
dreptul de folosinţă gratuită); parcul auto al Oficiului are 3 autoturisme Daewoo 
Nubira, achiziţionate în decembrie 2002, la valoarea de 1,1 miliarde de lei. 
Finanţarea Oficiului este asigurată integral de la bugetul de stat (în 2004 – 72,8 
miliarde de lei iar în 2005, 73 miliarde).  
 
Totalul cheltuielilor în anul 2004 a fost de 72 de miliarde de lei (din care 
55,8 miliarde cheltuieli de personal). ORNISS este o altă instituţie care cu 
privire la veniturile totale realizate de persoanele din conducere, în această 
calitate, pe lunile februarie şi martie 2005, a răspuns evaziv, indicând actul 
normativ pe baza căruia se face salarizarea personalului din această 
categorie. Şi în acest caz, comentariile autorilor studiului sunt cele făcute 
în cadrul secţiunii II.1.1.4 – ANRM. 
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8. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice (ANRMAP) – OUG nr 74/2005 
 
Pe timpul realizării studiului, a fost înfiinţată ANRMAP, prin OUG nr 74 din 29 
iunie 2005. În „formula introductivă” a OUG se precizează că actul normativ se 
adoptă „având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru 
perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului achiziţiilor publice în contextul 
angajamentelor asumate de România şi al recomandărilor Comisiei Europene”. 
Întrucât, contrar normelor de tehnică legislativă în vigoare (Legea nr 24/2004), nu 
a fost publicată Nota de fundamnare a OUG, nu a fost posibil să se identifice 
care sunt, în concret, „angajamentele asumate de România şi  recomandările 
Comisiei Europene” cărora actul normativ şi-a propus să răspundă. 
 
Art 1 al OUG nr 74, defineşte Autoritatea ca „instituţie publică independentă, cu 
personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în 
subordinea Guvernului”. Acelaşi articol (dar şi art 12, cu referire la OUG nr 
11/2004) plasează ANRMAP, totodată, în coordonarea directă a primului-
ministru. „Rolul fundamental” al Autorităţii este „formularea la nivel de concepţie, 
promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.” 
Principalele atribuţii ale instituţiei sunt:  
- asigurarea unui cadru legal coerent şi armonizat cu acquis-ul comunitar în 
domeniul achiziţiilor publice;  
- îndeplinirea obligaţiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor directivelor 
Uniunii Europene în materie de achiziţii publice;  
- asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul 
Comisiei Europene, cu instituţiile publice corespondente din statele membre ale 
Uniunii Europene şi cu organisme de interes public naţional;  
- asigurarea unui cadru de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice;  
- dezvoltarea capacităţii de implementare la nivelul autorităţilor contractante.  
 
Conducerea Autorităţii este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de 
stat, un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a 
primului-ministru, precum şi de un secretar general. 
  
Prin art 6 alin (1) al OUG nr 74 s-a prevăzut că Autoritatea îşi începe activitatea 
în luna octombrie 2005. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 
Autorităţii se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de 
stat prin Cancelaria primului-ministru. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii se 
stabilesc prin HG, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a OUG.  
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II.1.2 Agenţii aflate în „coordonarea primului-ministru prin Cancelaria 
primului-ministru” (art 3 alin 2 al OUG nr 11/2004) 
 
1. Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC) - www.anrc.ro; 
OUG nr 79/2002 şi Legile nr 591/2002 şi 239/2005 
 
Întrucât în domeniul „comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei” sunt organizate 
două agenţii guvernamentale – ANRC şi Inspectoratul General pentru 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (IGCTI) – analiza ambelor instituţii se va 
face în cadrul acestei secţiuni.  
 
Un scurt istoric al reglementărilor cele mai relevante pentru analiza de faţă se 
prezintă astfel: 
 
- la data de 4 ianuarie 2001 a fost adoptată HG nr 20 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI); potrivit 
HG, MCTI era definit ca „organ de specialitate al administraţiei publice centrale în 
domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei” având ca scop „realizarea 
politicii Guvernului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei”; aceeaşi 
HG prevedea (art 8) că MCTI „are în coordonare directă Regia Autonomă 
<Inspectoratul General al Comunicaţiilor>";  
 
- la data de 28 februarie 2002 a fost adoptată HG nr 180 privind înfiintarea 
Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (IGCTI) prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor”; potrivit 
HG, IGTI era „instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din 
venituri extrabugetare, în subordinea MCTI”;  
 
- la data de 13 iunie 2002 a fost adoptată OUG nr 79 privind cadrul general de 
reglementare a comunicatiilor; prin OUG s-a stabilit cadrul general de 
reglementare a activităţilor privind serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice 
şi a fost înfiinţată ANRC, căreia i-au fost stabilite atribuţiile în domeniul 
comunicaţiilor şi al serviciilor poştale; OUG stabileşte ca unică abilitare în 
domeniu pentru IGCTI „gestionarea benzilor de frecvenţe radioelectrice alocate 
pentru utilizare neguvernamentală”; OUG nr 79 a fost aprobată cu completări şi 
modificări prin Legea nr 591 din 29 octombrie 2002; 
 
- la data de 27 noiembrie 2002 a fost adoptată HG nr 1337 privind organizarea si 
functionarea MCTI; se stabileşte că Ministerul „are în subordonare IGCTI”; HG nr 
1337 a abrogat HG nr 20/2001; 
 
- la data de 18 decembrie 2002 a fost adoptată HG nr 1594 privind organizarea şi 
funcţionarea IGCTI; Inspectoratul este definit ca „instituţie publică în subordinea 
MCTI” având ca funcţie „supravegherea şi controlul activităţilor din domeniul 
comunicaţiilor electronice” (art 1 alin 1 al HG nr 1594); IGCTI primeşte astfel 
atribuţii care se suprapun cu cele ale ANRC – de exemplu, „supravegherea şi 
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controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de 
comunicaţii electronice (art 46 alin 1 punctul 2 din OUG nr 79/2002); HG nr 1594 
a abrogat HG nr 180/2002;  
 
- la data de 3 iulie 2003 a fost adoptată HG nr 744 privind organizarea si 
functionarea MCTI; printre funcţiile şi atribuţiile MCTI se numără: (art 2 lit b şi e) -  
funcţia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului 
normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea activităţilor 
din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei 
şi al serviciilor societăţii informaţionale; funcţia de urmărire şi control al aplicării şi 
respectării reglementărilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor 
poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; (art 3 alin 
1 punctele 5, 23, 24, 48) - asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar 
pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii 
poştale; acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, stabilirea şi 
încasarea taxelor de licenţă; asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a 
spectrului de frecvenţe; urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în 
actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul 
comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al 
serviciilor societăţii informaţionale; reglementarea modului de atribuire 
electronică a traseelor naţionale din programele de transport rutier prin servicii 
regulate; potrivit Anexei 2 la HG,  IGCTI funcţionează în subordinea Ministerului, 
“cu finanţare integrală din venituri proprii”;  HG nr 744 a abrogat HG nr 1337; 
 
- la data de 17 noiembrie 2004 a fost adoptată Legea nr 510 privind 
reorganizarea IGCTI; una dintre modificările principale aduse statutului de până 
atunci al IGCTI a fost definirea acestuia ca „instituţie publică autonomă în 
domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei” şi scoaterea sa din 
subordinea MCTI şi trecerea în subordinea Guvernului”; Legea a abrogat HG nr 
1594; 
 
- la data de 21 aprilie 2005, a fost adoptată HG nr 348 privind organizarea şi 
funcţionarea IGCTI 
 
- la data de 15 iulie 2005, a fost adoptată Legea nr 239 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor. 
 
Pentru o analiză comparată a ANRC şi IGCTI se impune în prealabil o evaluare 
legislativă şi instituţională a fecărei agenţii în parte: 
 
1. ANRC, aşa cum s-a arătat deja, este organizată şi funcţionează în temeiul  
OUG nr 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor. 
Ordonanţa a fost aprobată cu modificări prin Legea nr 591/2002 şi modificată 
ulterior prin Legea nr 510/2004 privind reorganizarea IGCTI, respectiv prin OUG 
nr 11/2005. Relevantă în materie este şi HG nr 880/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRC. 
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Potrivit OUG nr 79/2002, ANRC este „instituţie publică cu personalitate juridică în 
subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri extrabugetare, care are rolul 
de a pune în aplicare politica naţională în domeniul comunicaţiilor electronice şi 
al serviciilor poştale”. Principalele obiective şi atribuţii ale ANRC sunt: elaborarea 
şi adoptarea de norme tehnice în domeniul comunicaţiilor electronice şi al 
serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie; 
reglementarea activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor 
poştale şi al resurselor de numerotaţie; supravegherea şi controlul respectării 
obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice; 
acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabilirea şi 
încasarea tarifelor pentru emiterea licenţelor; 
 
Ca şi în cazul celorlalte autorităţi de reglementare, autorii studiului 
consideră că prerogativele de reglementare ar trebui separate de cele de 
control. O soluţie ar putea fi ca aceste autorităţi – „de reglementare” - să fie 
organizate ca „autorităţi administrative autonome”, în înţelesul art 116 alin 
(2) şi următoarele din Constituţia României, iar atribuţiile de control să   
revină unor organisme aparţinând ministerelor de resort. 
 
Conducerea ANRC este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, 
numiţi de primul-ministru pentru o perioadă de 5 ani. OUG stabileşte (art 39 alin 
2) că „Salariaţii ANRC, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, nu pot 
deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în 
domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau 
în orice alte domenii care se află în competenţa ANRC şi nu pot avea calitatea 
de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi”.  
 
În vederea consolidării – strict necesară – a gradului de independenţă a 
instituţiilor cu statut de „autoritate de reglementare”, autorii studiului 
sugerează să se analizeze posibilitatea şi oportunitatea organizării acestora 
ca „autorităţi administrative autonome”, în înţelesul art 116 alin (2) şi 
următoarele din Constituţia României. În sistemul actual al acestor instituţii 
din România un model ar putea să-l constituie Consiliul Concurenţei 
(organizat potrivit Legii concurenţei nr 21/1996). Între altele, prin dispoziţiile 
acestui act normativ, care ar putea fi avut în vedere şi în reorganizarea 
„autorităţilor de reglementare” este prevăzut că instituţia este condusă de   
un organ deliberativ colegial, ai cărui membri sunt numiţi respectiv revocaţi 
de Preşedintele României, la propunerea Guvernului. De asemenea, este 
necesar ca la nivelul unor asemenea autorităţi să fie organizat şi să 
funcţioneze un organism deliberativ colegial, asemănător „Comitetelor de 
reglementare” ale ANRE şi ANRGN. 
 
La sfârsitul anului 2003, valoarea „fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public şi privat al statului”, aflat în folosinţa ANRC, era de 24,6 miliarde de lei.  
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Potrivit HG nr 1466/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2004 al ANRC, volumul veniturilor respectiv al cheltuielilor Autorităţii a fost 
de 305 miliarde de lei (dintre care cheltuieli de personal în cuantum de 110,2 
miliarde de lei iar pentru anul 2005 volumul veniturilor veniturilor este de 570 de 
miliarde şi cel al cheltuielilor de 670 de miliarde (100 de miliarde „se acoperă din 
excedentul anului 2004). Cheltuielile de personal pentru 2005 sunt prevăzute la 
145 de miliarde de lei. Numărul total de posturi incluse în organigrama ANRC pe 
2004 a fost de 190, iar pentru anul 2005 de 220 de posturi.  
 
Art 40 alin (2) al OUG nr 79 prevede că „Structura organizatorică a ANRC se 
aprobă de către preşedinte”. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital 
ale ANRC se asigură din tarifele plătite de „furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice” şi de „titularii de licenţe de utilizare a  frecvenţelor 
radioelectrice”. Tarifele sunt stabilite de către ANRC şi „ministerul de 
resort” după criterii mai mult dar şi mai puţin obiective (art 47 şi 48, 
respectiv 19 din OUG nr 79). Completări cu privire la „tarifele de 
monitorizare” au fost aduse prin art II punctul 5 al Legii nr 239 din 15 iulie 
2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
comunicaţiilor. Aşa cum s-a arătat şi în cazul OSIM, este nefiresc ca 
organigrama, şi în general dezvoltarea instituţională a unor asemenea 
autorităţi publice, să fie lăsate exclusiv la latitudinea conducătorilor lor. Ca 
în cazul oricăror alte structuri ale administraţiei publice, şi în cazul acestor 
autorităţi se va manifesta permanent tendinţa naturală de expansiune şi 
creştere. Or, în situaţia unor asemenea autorităţi, în care „clienţii” au, prin 
lege, obligaţia de a se „înregistra”, de a obţine diferite „autorizaţii”, de a se 
supune unor anumite „monitorizări” etc iar pentru toate acestea au inclusiv 
obligaţia de a plăti autorităţilor în cauză diferite „taxe”, „tarife” etc – al 
căror cuantum este stabilit de regulă de către aceleaşi autorităţi – va exista 
în permanenţă tendinţa de a mări aceste „tarife” şi „taxe” în pas cu 
expansiunea instituţională a acestor autorităţi şi cu mărirea cheltuielilor lor, 
inclusiv a veniturilor personalului propriu. Cu privire la asemenea cazuri au 
existat numeroase investigaţii de presă indicând tendiţe ale creşterii 
veniturilor personalului pe seama „tarifelor” şi „taxelor” percepute de la 
clienţi (un material vizând chiar ANRC a fost publicat într-unul dintre 
cotidianele centrale6).  
 
2. IGCTI este organizat şi funcţionează în temeiul Legii nr 510/2004 privind 
reorganizarea IGCTI şi în temeiul HG nr 348/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea IGCTI. Potrivit art 3 alin (1) al Legii nr 510 din 17 noiembrie 2004, 
IGCTI este „instituţie publică autonomă în domeniul radiocomunicaţiilor şi 
tehnologiei informaţiei, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri 
proprii”.  
 

                                                           
6 Cotidianul Curentul, Ilegalităţi la nivel înalt în instituţiile de stat: Conducerea ANRC îşi acordă 
sporuri şi premii de miliarde de lei, 8 februarie 2005 
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Expunerea de motive cu care Guvernul a iniţiat adoptarea Legii nr 510/2004 
precizează că „în vederea furnizării reţelelor sau serviciilor de comunicaţii 
electronice, spectrul de frecvenţe radioelectrice (radiocomunicaţiile) reprezintă 
una din resursele esenţiale”. Expunerea de motive mai precizează că prin 
adoptarea OUG nr 79/2002, directivele europene în materie (Directiva cadru 
2002/21/CE şi Directiva privind autorizarea 2002/20/CE) „au fost implementate”. 
În acelaşi timp, în actul de motivare al Guvernului se afirmă că „structura 
instituţională conturată de OUG nr 79 nu reflectă în totalitate finalitatea dorită de 
normele comunitare” şi că din această cauză s-a „relevat necesitatea” unei noi 
intervenţii normative. Însă în aceeaşi Expunere de motive nu s-a făcut nici o 
menţiune cu privire la aspectele concrete sub care structura instituţională 
prevăzută de OUG nr 79 „nu reflecta în totalitate finalitatea dorită de normele 
comunitare”. În schimb, Guvernul a adus în sprijinul iniţiativei sale – însemnând 
mai ales o dezvoltare şi o consolidare instituţională mult mai mare decât până 
atunci a IGCTI – un argument „de oportunitate” mai mult decât discutabil, anume 
necesitatea „transpunerii, în domeniul gestiunii spectrului de frecvenţe 
radioelectronice a experienţei Olandei şi Franţei, lucru cu atât mai important cu 
cât închiderea negocierilor României cu UE se va finaliza în cursul acestui an, 
interval în care Preşedinţia UE va fi asigurată de Olanda”. În opinia autorilor 
studiului, adoptarea unor tipologii instituţionale cu argumente evident 
conjuncturale – dar şi arbitrare şi insuficient de realiste – nu poate să ducă 
decât la soluţii inadecvate. Este greu de crezut că Preşedinţia UE a Olandei 
ar fi sancţionat în vreun fel România dacă, în materie de gestiune a 
spectrului de frecvenţe radioelectronice, Guvernul de la Bucureşti ar fi 
adoptat soluţia pe care o găsea mai adecvată propriului context legislativ şi 
instituţional, şi nu ar fi copiat-o pe cea pentru care a optat Olanda. Dacă în 
cazul Legii nr 510/2004 deficienţele de motivare ale intervenţiei normative 
se pot observa din chiar actul de motivare, în cazul altor acte normative în 
materie – cum ar fi OUG nr 79, HG nr 1337, HG nr 1594 sau HG nr 744 – 
lucrul acesta nu ar fi posibil, în condiţiile în care Guvernul, contrar Legii nr 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă, nu a publicat Notele de 
fundamentare a propriilor acte.   
 
Principalele atribuţii ale IGCTI, prevăzute de Legea nr 510 şi completate prin 
OUG nr 17/2005 sunt: elaborarea, adoptarea şi publicarea de norme cu caracter 
tehnic şi administrativ în domeniul radiocomunicaţiilor; acordarea licenţelor de 
utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice care utilizează spectrul radio, precum şi a licenţelor de emisie; 
monitorizarea spectrului de frecvenţe radio cu atribuire guvernamentală; 
supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare 
a frecvenţelor sau reglementărilor din domeniul radiocomunicaţiilor; operarea 
Sistemului electronic de achiziţii publice, a Sistemului electronic naţional, a 
Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport 
internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale 
din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene 
limitrofe şi interjudeţene."  
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 Legea nr 510 prevede că   IGCTI este condus de „un preşedinte şi de un 
vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru”. Finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale IGCTI se asigură din „venituri proprii” provenind în 
principal din sumele încasate de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de 
frecvenţe radio pentru utilizarea acestuia, precum şi din 6 categorii de tarife 
percepute în legătură cu „Sistemului electronic de achiziţii publice” şi cu 
„Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport 
rutier”. În conformitate cu art 7 alin (2)-(5), cuantumul sumelor datorate de către 
fiecare titular al dreptului de utilizare a frecvenţelor radio „se stabileşte prin 
decizie cu caracter individual a preşedintelui IGCTI”. Legea nu prevede nici un 
fel de criterii după care se calculează „cuantumul sumelor datorate de 
titularii dreptului de utilizare a frecvenţelor radio”, fapt care este de natură 
să permită decizii arbitrare şi injuste. Mai mult, se stabileşte că decizia 
preşedintelui Inspectoratului „constituie titlu de creanţă” şi IGCTI are 
propriul său „organ de executare” (a cărui conducere este asigurată de 
către o persoană desemnată de preşedintele IGCTI), fără a fi prevăzute nici 
un fel de căi de atac împotriva deciziilor preşedintelui sau ale organului său 
de executare silită. Autorii studiului apreciază că – chiar şi numai prin 
comparaţie cu celelalte autorităţi de reglementare – prerogativele 
preşedintelui Inspectoratului sunt în mod evident excesive. O deficienţă 
care trebuie semnalată şi în acest caz este că la nivelul IGCTI nu este 
prevăzut un  organism deliberativ colegial, asemănător „Comitetelor de 
reglementare” ale ANRE şi ANRGN. Dreptul acordat în mod exclusiv 
preşedintelui de a stabili „cuantumul sumelor datorate” IGCTI – precum şi 
absenţa unor criterii precise de calcul - este de asemenea excesiv şi de 
natură să încurajeze arbitrariul în beneficul veniturilor IGCTI. De aceeaşi 
natură este şi dreptul conferit în mod exclusiv preşedintelui IGCTI de a 
aproba „bugetul anual de venituri şi cheltuieli” al acestei autorităţi aflată 
„în subordinea Guvernului” şi care numai în cursul anului 2004, de 
exemplu, a înregistrat cheltuieli în cuantum de  1,3 mii de miliarde de lei 
(cheltuielile „cu personalul” au fost în valoare de 117 miliarde de lei) . Prin 
HG nr 348/2005 s-a stabilit că numărul maxim de posturi pentru „aparatul propriu 
al IGCTI” este de 600, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.  
 
Conducerea IGCTI nu a comunicat mai multe dintre informaţiile solicitate 
cu privire la bugetele instituţiei, baza materială şi numărul posturilor 
ocupate. 
 
În opinia autorilor studiului, bazată pe argumentele de mai sus, IGCTI nu 
are un statut suficient de independent pentru o „autoritate de 
reglementare”. Plasarea IGCTI în subordinea Guvernului şi numirea de 
către primul-ministru a preşedintelui şi vicepreşedintelui, constituie 
împrejurări de natură să limiteze semnificativ autonomia acestei instituţii în 
condiţiile în care statul, prin MCTI, continuă să fie acţionar majoritar la 
anumiţi operatori semnificativi din cadrul pieţei comunicaţiilor electronice. 
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În aceste condiţii este evident că promovarea unui mediu concurenţial în 
domeniu este afectată.  
 
Din textul Legii nr 510, din Expunerea de motive – dar şi din intervenţia  
reprezentatului Guvernului (ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor) 
în dezbaterile din Senatul României, din data de 11 octombrie 2004, pe marginea 
proiectului de Lege – rezultă în mod evident că regimul IGCTI este în fapt acela 
de autoritate de reglementare în domeniul radiocomunicaţiilor.  
 
Autorii studiului recomandă să se analizeze posibilitatea şi oportunitatea 
comasării ANRC şi IGCTI. Din actele normative care reglementează 
activitatea şi funcţiile celor două instituţii, rezultă indiscutabil că acestea 
au mai ales statutul de autorităţi de reglementare în domeniul 
comunicaţiilor (electronice şi radio). Domeniul funcţiilor lor este de 
asemenea unul şi acelaşi – al comunicaţiilor şi   tehnologiei informaţiei. 
Comasarea ANRC şi IGCTI – făcută prin luarea în considerare a 
argumentelor expuse în cadrul acestei secţiuni - ar fi de natură să asigure: 
o reglementare unitară şi mai performantă în materie de comunicaţii radio 
şi electronice; diminuarea birocraţiei şi minimalizarea taxelor şi tarifelor pe 
care „utilizatorii” sunt obligaţi să le plătească; reducerea costurilor pe care 
„sectorul public” le suportă, inclusiv prin imobilizarea de clădiri şi terenuri 
care alcătuiesc „domeniul public şi privat al statului”. Reorganizarea celor 
două agenţii ar trebui de asemenea să conducă la consolidarea într-o mult 
mai mare măsură a autonomiei şi independenţei autorităţii de reglementare, 
ca o premisă importantă a stimulării concurenţei în domeniu. 
 
 
2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală (ANRSC) - www.anrsc.ro; Legea nr 326/2001, HG nr 
373/2002, 1049/2002 şi 437/2004 
 
Potrivit OUG nr 11/2004, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) este definită ca “instituţie publică de 
interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii”, 
aflată în  „coordonarea primului-ministru prin Cancelaria primului-ministru”. Aşa 
cum s-a mai arătat deja, faptul că ANRSC nu se află, „în subordinea 
Guvernului ori a ministerelor” sau organizată ca „autoritate administrativă 
autonomă” – ci doar „în coordonarea primului-ministru” - contravine 
normelor constituţionale în materie (art 116 alin 2 din Constituţia 
României).  
 
Potrivit HG nr 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea ANRSC (modificată 
prin HG 437/2004), numărul maxim de posturi în aparatul central al Autorităţii şi 
în cele 8 agenţii teritoriale este de 197, exclusiv preşedintele. ANRSC „are ca 
scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din 
sfera serviciilor publice de gospodărie comunală aflate în sfera sa de 
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reglementare”. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRSC se 
asigură integral din venituri proprii obţinute din: 
- tarife pentru eliberarea şi menţinerea licenţelor/autorizaţiilor operatorilor 
furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală; 
- tarife pentru consultanţă; 
- tarife pentru activităţile de instruire şi pregătire profesională a personalului 
operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, 
precum şi a altor persoane interesate; 
- contribuţii ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie 
comunală aflaţi în sfera de reglementare a ANRSC; 
- contribuţii ale agenţilor economici şi instituţiilor publice care prestează servicii 
reglementate de ANRSC şi care nu se află în subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale; 
- alte surse de venit, potrivit legii. 
 
ANRSC este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de 
secretar de stat, numit de primul-ministru. Preşedintele este ajutat de un 
vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat, numit 
de primul-ministru la propunerea preşedintelui. 
 
Pentru anul 2004, valoarea cheltuielilor ANRSC a fost de 12,7 miliarde de lei (din 
care cheltuielile de personal au fost de 7,7 miliarde de lei; instituţia a avut un 
„fond de premii” de 611 milioane de lei). În anul 2005, aceleaşi cheltuieli s-au 
dublat practic – 25 de miliarde, respectiv 17,9 miliarde („fondul de premii” a fost 
de 1,6 miliarde de lei). 
 
Legea nr 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală stabileşte (art 1) 
„cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală în judeţe, oraşe şi 
comune”. Aceeaşi Lege prevede (art 2 alin 1, modificat prin OUG nr 9/2002) că  
„Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi 
acţiunilor de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei 
publice locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin 
care se asigură:  
a) alimentarea cu apă;  
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  
c) salubrizarea localităţilor;  
d) alimentarea cu energie termică produsă centralizat, cu excepţia activităţilor de 
producere a energiei termice în cogenerare; 
f) iluminatul public;  
g) transportul public local;  
h) administrarea fondului locativ public;  
i) administrarea domeniului public”.  
 
„În funcţie de necesităţi”, prevede alineatul următor, „prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local, se pot înfiinţa şi alte servicii 
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publice de gospodărie comunală, având ca obiect alte activităţi decât cele 
prevăzute la alin (1)”.  
 
În opinia autorilor studiului, modul în care Legea nr 326 reglementează 
organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală este inadecvat. 
Asigurarea acestor servicii necesare la nivelul comunităţii locale trebuie să 
constituie, pe baza principiilor constituţionale ale descentralizării şi 
autonomiei locale, un atribut exclusiv al comunităţilor în cauză, respectiv al 
autorităţilor administraţiei publice locale. O lege în materie poate să-şi 
propună cel mult stabilirea unui cadru general pentru acest domeniu, iar la 
un nivel mai concret al reglementării ar putea, de exemplu, să prevadă 
modalităţile în care societăţile comerciale de gospodărie comunală aflate 
sub autoritatea administraţiei publice locale pot fi privatizate.  
 
Sub acest aspect, prevederile din Lege potrivit cărora acţiunile societăţilor 
comerciale de gospodărie comunală, deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
ctivelor Statului (AVAS) „vor fi transferate în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi”, sunt indiscutabil necesare.  
 
În rest, însă, multe prevederi ale Legii sunt fie enunţuri principiale 
superflue (şi improprii pentru un text de lege), fie stabilesc reguli care 
contravin principiilor descentralizării şi autonomiei locale. Astfel, într-o 
enumerare cu totul redundantă şi lipsită de finalitate practică, art 5 din Lege 
prevede că „Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se 
administrează cu respectarea următoarelor principii:  
a) principiul dezvoltării durabile;  
b) principiul autonomiei locale;  
c) principiul descentralizării serviciilor publice;  
d) principiul responsabilităţii şi legalităţii;  
e) principiul participării şi consultării cetăţenilor;  
f) principiul asocierii intercomunale şi parteneriatului;  
g) principiul corelării cerinţelor cu resursele;  
h) principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;  
i) principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
j) principiul asigurării mediului concurenţial;  
k) principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice”.  
 
În aceeaşi categorie de „reglementări” pot fi incluse şi enunţurile de la art 6 al 
Legii: „Prin prezenta lege se garantează tuturor persoanelor dreptul de a utiliza 
serviciile publice de gospodărie comunală, prin:  
a) accesibilitate egală la servicii publice de gospodărie comunală;  
b) accesul la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;  
c) dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, 
promovarea şi susţinerea intereselor utilizatorilor;  
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d) dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizaţiilor 
neguvernamentale ale utilizatorilor în procesul de elaborare şi adoptare a 
deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor 
publice de gospodărie comunală;  
e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizaţii 
neguvernamentale, autorităţilor administraţiei publice ori instanţelor judecătoreşti 
în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect”.  
 
Toate aceste drepturi sunt în fapt consacrate şi garantate prin Constituţia 
României (dreptul de asociere, dreptul la informaţie, accesul liber la justiţie etc) 
sau sunt obiect al raporturilor de natură comercială dintre furnizorii şi beneficiarii 
de servicii publice de gospodărie comunală. 
 
Numeroase prevederi ale Legii sunt inconsecvente şi chiar contrare normelor 
constituţionale. Un exemplu este cel rezultat din compararea dispoziţiilor art 12 
alin (1) cu cele ale art 14 alin (1)  lit d) şi alin (2). Art 12 alin (1) stabileşte că 
„Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă cu privire la 
înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării 
serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi la crearea, administrarea 
şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor 
administrativ-teritoriale”. Cu toate acestea, art 14 alin (1)  lit d) şi alin 2 – dar şi 
alte texte similare – dispun aproape contrariul, constituindu-se în limitări evidente 
ale autonomiei locale, astfel: „Guvernul adoptă hotărâri pentru aprobarea de 
norme, regulamente şi normative din domeniul gospodăriei comunale, acolo 
unde se impune reglementarea la nivel central” şi „ examinează periodic starea 
serviciilor publice de gospodărie comunală şi stabileşte măsuri pentru 
dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii acestora corespunzător cerinţelor 
utilizatorilor şi nevoilor localităţilor, pe baza unor strategii specifice”.  
 
Prin Legea nr 326, modificată prin OG nr 65/2003,  ANRSC a fost înfiinţată mai 
întâi ca „Autoritate Naţională de Reglementare pentru serviciile publice de 
gospodărie comunală care funcţionează în condiţii de monopol natural” iar 
ulterior ca Autoritate „care îşi exercită competenţele şi atribuţiile faţă de toţi 
operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, cu 
excepţia operatorilor de servicii de administrare a domeniului public şi privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale”. Autoritatea este finanţată „din venituri proprii 
obţinute din acordarea licenţelor şi autorizaţiilor, din contribuţia operatorilor 
furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum şi din alte 
surse, în condiţiile legii”.  
 
Legea prevede de asemenea că ANRSC „îşi desfăşoară activitatea în temeiul 
următoarelor principii:  
a) promovarea eficienţei economice în sectorul serviciilor publice de gospodărie 
comunală şi protejarea intereselor consumatorilor;  
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b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu din partea autorităţilor 
administraţiei publice locale pentru toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii 
publice de gospodărie comunală;  
c) conservarea resurselor şi protecţia mediului”. 
 
Şi aceste principii constituie un număr de enunţuri inadecvate şi lipsite de 
finalitate practică. Astfel, este cel puţin inadecvat ca în condiţiile unei „economii 
de piaţă”, concurenţiale (dar şi ale unei reale autonomii locale), un act normativ 
să prescrie ca principiu obligatoriu „eficienţa economică în sectorul serviciilor 
publice de gospodărie comunală”. La rândul lor, tratamentul nediscriminatoriu şi 
protecţia mediului sunt principii consacrate ca obligatorii prin reglementări 
speciale, iar preluarea lor într-o asemenea Lege este redundantă şi superfluă. 
 
Destul de asemănător se prezintă lucrurile şi în ce priveşte „atribuţiile” ANRSC: 
- atestarea/autorizarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală;  
- culegerea de informaţii privind activitatea operatorilor de servicii publice de 
gospodărie comunală şi publicarea acestora;  
- controlul documentelor şi evidenţelor operatorilor de servicii publice de 
gospodărie comunală;  
- stabilirea mecanismului de ajustare a tarifelor în condiţiile respectării 
contractelor de delegare a gestiunii;  
-  efectuarea de ajustări de tarife la cererea uneia dintre părţile contractante, în 
condiţiile legii;  
- soluţionarea conflictelor dintre operatorul şi consumatorul de servicii publice de 
gospodărie comunală;  
- solicitarea de la operatorii de servicii a programelor de îmbunătăţire a activităţii, 
în cazul în care prestaţiile acestora nu corespund parametrilor stabiliţi în licenţa 
de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii;  
- retragerea licenţelor de operare, în cazul în care operatorul de servicii publice 
de gospodărie comunală refuză să ia măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.  
 
Alte prevederi ale Legii sunt inadecvate prin aceea că sunt specifice dreptului 
comercial şi raporturilor de natură contractuală dintre prestatorii şi beneficiarii de 
servicii. Este cazul art 25 al Legii: „(1) Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale 
serviciilor de gospodărie comunală, precum şi persoanele juridice consumatoare 
de energie electrică şi termică, gaze naturale şi combustibili sunt obligate să 
achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, respectiv 
utilităţile furnizate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. (2) 
Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la 
alin. (1), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata 
obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea penalităţilor nu va depăşi cuantumul 
debitului şi se constituie venit al prestatorului. (3) Dacă sumele datorate, inclusiv 
majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la 
expirarea termenului prevăzut la alin. (1), furnizorul/prestatorul de servicii publice 
poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare”.  
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În concluzie, autorii studiului sugerează să se analizeze necesitatea 
funcţionării  în continuare a ANRSC. În măsura în care se va decide că 
Autoritatea poate fi desfiinţată, se sugerează ca acele eventuale funcţii ale 
ANRSC care s-ar putea dovedi utile în continuare să fie preluate de una 
dintre structurile de specialitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor 
(la înfiinţare, ANRSC a fost plasată „sub coordonarea Ministerului 
Administraţiei Publice”). Desfiinţarea ANRSC ca instituţie de sine 
stătătoare, şi renunţarea la multe din „atribuţiile” sale actuale se 
recomandă inclusiv prin aceea că „tarifele” şi „contribuţiile” la care sunt 
obligaţi în prezent operatorii/furnizorii/prestatorii de servicii se regăsesc în 
costurile suportate de către beneficiari (valoarea cheltuielilor ANRSC pe 
anul 2005, inclusiv cu personalul şi cu „premiile”, s-a dublat faţă de 2004). 
De asemenea ar fi disponibilizate imobilele proprietate publică a statului pe 
care ANRSC le are în administrare.  
 
 
3. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) - 
www.cncan.ro;  Legea nr 111/1996 şi HG nr 1627/2003 
 
Întrucât cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, propunerile de optimizare sunt conexe cu cele 
privitoare la Agenţia Nucleară, evaluarea CNCAN şi propunerile respective vor fi 
făcute în cadrul secţiunii II.1.2.11 – Agenţia Nucleară  
 
 
4. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) - www.avas.gov.ro; 
OUG 51/1998, OUG nr 23/2004, HG nr 837/2004 
 
Actul normativ în temeiul căruia este organizată şi funcţionează AVAS este OUG 
nr 51/1998, republicată şi modificată prin OUG nr 23/2004. 
 
Potrivit art 1 alin (2) al OUG nr 23/2004 privind stabilirea unor masuri de 
reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea 
prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor 
Statului, AVAS este definită ca „este instituţie de specialitate a administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului”. Definirea în 
acest mod a AVAS este improprie prin raportare la dispoziţiile art 116 alin 2 din 
Constituţia României, potrivit cărora în subordinea Guvernului (ori a ministerelor) 
se pot organiza „organe de specialitate” ale administraţiei publice centrale. 
 
Principalele atribuţii legale ale AVAS sunt:  
a)     cele prevăzute la art 12 din OUG nr 51/1998 privind unele măsuri 
premergătoare privatizării băncilor: 
- preluarea cu plata a creantelor neperformante si a creantelor comerciale 
asociate acestora; 
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- preluarea fara plata a unor creante fiscale, preluarea cu/fara plata a unor 
creante comerciale, preluarea fara plata a unor actiuni/parti sociale detinute de 
stat; 
- exercitarea tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor ce decurg din 
calitatea de actionar/asociat a statului; 
- valorificarea creantelor neperformante, creantelor comerciale si a creantelor 
fiscale preluate, la valoarea nominala a acestora; 
- valorificarea creantelor neperformante, creantelor comerciale si a creantelor 
fiscale preluate, la valoarea de piata a acestora, rezultata din raportul dintre 
cerere si oferta; 
- valorificarea actiunilor detinute de stat si administrate de AVAS, la valoarea de 
piata a acestora, rezultata din raportul dintre cerere si oferta; 
- valorificarea unor active ale regiilor autonome si societatilor comerciale la care 
statul este actionar majoritar, prin licitatie publica. 
b)     aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a 
societăţilor comerciale la care statul deţine acţiuni/părţi sociale, aflate in 
portofoliul său; 
c)      administrarea participaţiilor statului, în calitate de acţionar/asociat, la 
societăţile comerciale aflate in portofoliul sau; 
d)     vânzarea acţiunilor/părţilor sociale deţinute de stat la societăţile comerciale 
aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în OUG nr 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, aprobata prin Legea nr 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr 137/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e)     monitorizarea modului in care sunt respectate clauzele din contractele de 
privatizare, potrivit Ordonanţei Guvernului (OG) nr 25/2002 privind unele masuri 
de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a 
societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 
506/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
HG nr 837/2004 (art 3 alin 3) conferă AVAS un drept care excede 
reglementărilor legale în materie (Legea nr 544/2001 a liberului acces la 
informaţii, respectiv Legea nr 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter 
personal). Prin raportare la aceste reglementări, este evident că AVAS nu 
are dreptul să ceară şi să obţină, aşa cum se stabileşte prin articolul 
amintit, „toate datele şi informaţiile pe care persoanele fizice şi juridice 
rezidente le deţin în vederea îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de 
activitate ale AVAS”. 
   
AVAS este condusă de un preşedinte, ajutat de 4 vicepreşedinţi, numiţi prin 
decizie a primului-ministru. Preşedintele are calitatea de ordonator principal de 
credite. Supravegherea şi îndrumarea activităţii AVAS sunt asigurate de un 
Consiliu de supraveghere şi îndrumare format din reprezentanţi ai Ministerului 
Finaţelor Publice (acesta este şi preşedintele Consiliului), Băncii Naţionale a 
României, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Cancelariei 
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primului-ministru, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie. Membrii Consiliului sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea conducătorilor instituţiilor din care fac parte. 
 
În conformitate cu HG nr 1774/2004 pentru modificarea HG nr 837/2004, 
numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS este de 500, 
exclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, din care 200 de posturi pentru activitatea 
de valorificare a activelor statului prevăzută de OUG nr 51/1998 privind 
valorificarea unor active ale statului şi 300 de posturi pentru desfăşurarea 
activităţii prevăzute de OUG 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, de 
Legea nr 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi de OG nr 25/2002 privind unele măsuri 
de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a 
societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 
506/2002. Este de reţinut că la numai 5 luni de la reorganizare (de la HG nr 
837 din 27 mai 2004, la HG nr 1774 din 21 octombrie 2004), numărul de 
posturi prevăzut pentru AVAS a crescut de la 455 la 505. 
 
Din Contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2004, rezultă că în cursul 
acelui an AVAS a avut un volum total al cheltuielilor curente de 16,1 mii de 
miliarde de lei. Dintre acestea, partea cea mai importantă au reprezentat-o 
„vărsămintele la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare, a 
creanţelor comerciale şi privatizare” - 12,5 mii de miliarde de lei. Totodată este 
de reţinut că, din totalul de 16,1 mii de miliarde, 1,4 mii de miliarde de lei au 
reprezentat „cheltuieli de organizare, functionare, administrare si privatizare". 
Conducerea AVAS nu a dat curs solicitării autorilor studiului de a explicita 
capitolul „cheltuieli de organizare, functionare, administrare si privatizare", 
la care a fost cheltuită o sumă foarte mare – 1,4 mii de miliarde de lei. 
Faptul acesta este de natură să justifice suspiciunile că la nivelul AVAS se 
fac cheltuieli excesive pentru propria „organizare”, inclusiv cu veniturile 
conducerii şi ale personalului. 
 
Este de reţinut că la numai 5 luni de la reorganizare (de la HG nr 837 din 27 
mai 2004, la HG nr 1774 din 21 octombrie 2004), numărul de posturi 
prevăzut pentru AVAS a crescut de la 455 la 505. 
 
La data documentării, sediul AVAS – aflat în administrarea instituţiei - consta într-
un imobil cu 8 etaje. Parcul auto era format din 35 de autovehicule (autoturisme): 
1 A6 an fabricaţie 2002, 1 Audi A6 (1996), 1 Audi A4 (1996), 1 Ford Mondeo 
(1998), 2 Ford Focus (2002), 5 Kia (1999), 7 Dacia 1310 (1998-2001), 4 Dacia 
SuperNova (2001), 6 Daewoo Leganza (2001), 6 Daewoo Cielo (1997-1998),        
1 Renault Megane (1996). 
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Finanţarea AVAS este asigurată integral din resurse proprii în regim 
extrabugetar, în conformitate cu OUG nr 51/1998, precum şi din veniturile 
obţinute potrivit actelor normative în domeniul privatizării. 
 
Pe baza evaluării făcute se poate aprecia că funcţionarea AVAS este în 
continuare necesară. Totodată se apreciază că se impune o adaptare 
periodică a organizării şi dezvoltării instituţionale ale AVAS la stadiul 
concret al evoluţiilor înregistrate în procesul de privatizare, pe de o parte, 
iar pe de altă parte în preluarea şi valorificarea activelor bancare şi a 
creanţelor comerciale. Autorii studiului consideră că asemenea evaluări se 
impun cel puţin semestrial. Ele ar trebuie făcute de Consiliul de 
supraveghere şi îndrumare, iar principalele lor concluzii şi propuneri ar 
trebui prezentate Guvernului, de asemenea semestrial. Pe baza acestora, 
Guvernul ar putea să decidă măsurile care se impun pentru o eventuală 
restrângere a structurilor (şi cheltuielilor AVAS), pe măsură ce procesul de 
privatizare şi de preluare şi valorificare a activelor bancare şi creanţelor 
comerciale înaintează/se apropie de final. Cu ocazia evaluării făcute, autorii 
studiului au rămas cu impresia că valoarea cheltuielilor pentru „organizare, 
functionare, administrare si privatizare" puteau să fie mai mici prin 
raportare la vărsămintele efective la trezoreria statului din valorificarea 
activelor bancare, a creanţelor comerciale şi privatizare (aşa cum s-a arătat 
mai sus, din „Contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2004” rezultă că 
valoarea primei categorii de cheltuieli a fost de peste 10% din vărsămintele 
efective). Faptul că conducerea AVAS nu a dat curs solicitării autorilor 
studiului de a explicita capitolul „cheltuieli de organizare, functionare, 
administrare si privatizare" (la care, numai într-un an, a fost cheltuită o 
sumă foarte mare – 1,4 mii de miliarde de lei) ar putea să constituie, pentru 
Guvern, un argument pentru clarificarea în detaliu a cheltuielilor care se 
fac, din banii publici, la nivelul acestei instituţii. 
 
Este de reţinut că la numai 5 luni de la reorganizare (de la HG nr 837 din 27 
mai 2004, la HG nr 1774 din 21 octombrie 2004), numărul de posturi 
prevăzut pentru AVAS a crescut de la 455 la 505. Se apreciază că structura 
organizatorică (aprobată de Consiliul de Supraveghere şi Îndrumare a 
AVAS) este excesivă, fapt care poate să conducă la costuri excesive. AVAS 
are 35 de Direcţii Generale şi Direcţii (Direcţia Audit, Direcţia Resurse 
Umane, Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice, Direcţia de Control, Direcţia 
Informatică şi Baze de Date, Direcţia Generală Economică, Direcţia de 
Contabilitate, Direcţia Buget Finanţe, Direcţia Monitorizare şi Gestionare 
Venituri din Active Bancare, Direcţia Generală Executare Silită şi Licitaţii, 
Direcţia Generală Analiză Valorificare Active, Direcţia Executări Silite şi 
Active Bancare şi Comerciale, Direcţia Executări Silite Creanţe Fiscale, 
Direcţia Analiză Creanţe Fiscale, Direcţia Analiză Creanţe Bancare şi 
Comerciale, Direcţia Logistică, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Sinteze, 
Direcţia Piaţă de Capital, Direcţia pentru Aplicarea Legii nr 10/2001 (privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
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1945 - 22 decembrie 1989), Direcţia Administrare Societăţi Comerciale, 
Direcţia Privatizare, Direcţia Generală Privatizare, Direcţia Contencios 
Privatizare Post Privatizare, Direcţia Asistenţă Juridică Valorificare Activele 
Statului, Direcţia Generală de Asistenţă Juridică, Direcţia Juridică 
Administrare şi Privatizare, Direcţia Asistenţă Juridică Post Privatizare, 
Direcţia generală de Contencios, Direcţia de Contencios Valorificare Active, 
Direcţia Contencios Legea nr 64/1995 şi Lichidări Voluntare, Direcţia Relaţii 
cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Monitorizare 
Contracte Post Privatizare, Direcţia Monitorizare Contracte Post Privatizare, 
Direcţia Monitorizare şi Gestionare Venituri Post Privatizare, Direcţia 
Monitorizare Facilităţi). Prin comparaţie cu cele 35 de Direcţii Generale şi 
Direcţii ale AVAS, două dintre cele mai mari ministere din România, 
Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Ministerul Economiei şi Comerţului 
au 22 respectiv 17 asemenea Direcţii.    
 
Autorii studiului recomandă de asemenea să se analizeze posibilitatea 
preluării de către AVAS funcţiilor pe care alte instituţii le au în materie de 
privatizare (de exemplu, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului). Această 
preluare – sau, într-o variantă alternativă minimală, coordonarea tuturor 
acestor funcţii de la ministerele economice - ar fi de natură să asigure o 
mai mare coerenţă şi un ritm mai accelerat procesului de privatizare din 
România.  
 
 
5. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
(ANSVSA) - www.ansv.ro; HG nr 738/2005 
 
ANSVSA este organizată şi funcţionează pe baza HG nr 738 din 14 iulie 2005 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia (până la 
această dată ANSVSA a funcţionat pe baza HG nr 308/2004, modificata si 
completata prin HG nr 1557/2004). 
 
Potrivit art 1 alin (1) al HG nr 738, Autoritatea „se organizează şi funcţionează ca 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale”. Cu privire la dispoziţia „coordonării” ANSVSA 
de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este de 
observat că aceasta contravine dispoziţiilor OUG nr 11/2004 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale, aprobată prin  Legea nr 228/2004. Prin Ordonanţa menţionată s-a 
stabilit că ANSVSA – care şi la acea dată avea acelaşi statut juridic-
instituţional şi aceleaşi funcţii ca acelea prevăzute în HG nr 738/2005 
(“organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
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juridică, în subordinea Guvernului” etc) – se află în coordonarea primului 
ministru prin Cancelaria primului-ministru (art 3 alin 2 lit f). Întrucât se 
apreciază că situarea ANSVSA în coordonarea ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale ar fi mai adecvată, se recomandă iniţirea 
modificării în aceste sens a OUG nr 11/2004. 
 
Autoritatea este reprezentată la nivel judeţean de direcţiile sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, iar la nivel local, de circumscripţiile sanitar-
veterinare zonale şi de circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor.  
 
Principalele funcţii ale Autorităţii sunt: 
- de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului şi 
cu tendinţele pe plan internaţional, strategia în vederea asigurării şi garantării 
sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi 
a siguranţei alimentelor;  
- de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, 
realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din 
domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor;  
- de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea şi 
gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-
veterinar şi al siguranţei alimentelor;  
- de autoritate de stat, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi 
controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.  
 
Câteva dintre atribuţiile mai importante ale ANSVSA sunt: 
a) în domeniul sanitar-veterinar:  
- organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, 
după o concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, sănătăţii 
publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor;  
- conduce serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte organizarea şi 
necesităţile de finanţare a acestora;  
- elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii, pentru domeniile de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare, 
unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice;  
- stabileşte responsabilităţile generale ale medicilor veterinari;  
- răspunde împreună cu Ministerul Sănătăţii de organizarea şi aplicarea 
măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi 
animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor;  
- organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind 
identificarea şi înregistrarea animalelor;  
b)    în domeniul siguranţei alimentelor:  
- elaborează şi implementează strategia şi legislaţia privind siguranţa alimentelor;  
- elaborează norme pentru siguranţa alimentelor; 
- coordonează activitatea de control în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, 
după modelul existent în ţările din Uniunea Europeană;  
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- coordonează metodologic activitatea de control, testare şi expertizare a 
alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către 
consumator. 
 
ANSVSA este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 
vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-
ministru pe o perioadă de 5 ani. Preşedintele Autorităţii este ordonator principal 
de credite.  
 
Ca structuri mai importante ale „aparatului propriu”, ANSVSA are un număr de 4 
direcţii generale şi 9 direcţii (Anexa nr 1 a HG nr 738); numărul maxim de posturi 
ale acestui aparat este de 313. 
 
În subordinea Autorităţii funcţionează următoarele unităţi (ca instituţii publice 
finanţate din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii;    
numărul maxim de posturi - 3688).  
a) unităţi cu personalitate juridică:  
- Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală;  
- Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz 
Veterinar;  
- Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară;  
- direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.  
b) unităţi fără personalitate juridică:  
- circumscripţiile sanitar-veterinare zonale;  
- circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  
 
În cadrul Autorităţii funcţionează Consiliul ştiinţific şi Consiliul consultativ.  
 
Consiliul ştiinţific este format din cel puţin 7 personalităţi recunoscute în 
domeniile de competenţă ale Autorităţii. Componenţa Consiliului ştiinţific se 
stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii. Consiliul ştiinţific poate fi consultat 
de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său 
de activitate. Membrii Consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie de 
participare de maximum 20% din indemnizaţia brută a preşedintelui Autorităţii.  
 
Consiliul consultativ este format din reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi 
ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor şi din reprezentanţi ai societăţii civile. Consiliul consultativ 
este prezidat de preşedintele Autorităţii. El are atribuţii în stabilirea priorităţilor în 
ceea ce priveşte cererile de consultări ştiinţifice privind identificarea, evaluarea şi 
managementul riscului, precum şi al situaţiilor de criză.  
 
Sistemul rapid de alertă pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind 
sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului 
sau siguranţa alimentelor se organizează sub forma unei reţele care reuneşte 
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Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  
 
Autoritatea este finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat. 
Prin HG nr 738 s-a stabilit că Autoritatea are în dotare un număr de 292 de 
autovehicule (autoturisme şi autolaboratoare). 
 
La data documentării analizei, valoarea totală a bazei materiale a ANSVSA era 
de 82 de miliarde de lei („proprietate privată a statului”), constând în instalaţii 
tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură şi birotică.   
 
Bugetul Autorităţii pe anul 2004 a fost următorul: a) total venituri: 334,5 miliarde 
de lei (venituri proprii - 46,3 miliarde; subventii de la bugetul de stat – 288,4 
miliarde de lei); b) total cheltuieli: 334,4 miliarde de lei (cheltuieli de personal – 
38,1 miliarde; cheltuieli materiale – 112,6 miliarde; cheltuieli de capital – 184 
miliarde). 
  
Bugetul pe anul 2005: a) total venituri: 736,8 miliarde (venituri proprii – 158 
miliarde; subventii de la bugetul de stat – 578,9 miliarde de lei); b) total cheltuieli: 
736,8 miliarde (cheltuieli de personal – 93,7 miliarde; cheltuieli materiale – 403,7 
miliarde; cheltuieli de  capital – 239,5 miliarde de lei). 
 
Organizarea şi funcţiile ANSVSA sunt apreciate ca necesare. Funcţionarea 
Agenţiei se justifică inclusiv pentru adoptarea în acest domeniu al 
reglementărilor şi practicii existente la nivelul Uniunii Europene (între altele 
este necesară implementarea corespunzătoare a celor 16 acte reprezentând 
legislaţia comunitară orizontală). În acelaşi timp, însă, se impune o analiză 
cu privire la justificarea valorii alocaţiilor de la bugetul de stat pentru 
activitatea ANSVSA (analiză care ar trebui să aibă în vedere inclusiv 
disponibilităţile actuale bugetare). Dublarea alocaţiilor bugetare pentru anul 
2005 (578,9 miliarde), faţă de 2004 (288,4 miliarde) şi aproape triplarea 
cheltuielilor de personal în 2005 faţă de 2004 reprezintă unul dintre 
elementele care sugerează nevoia unei analize la nivelul responsabililor 
guvernamentali. Creşterile destul de spectaculoase ale bugetului din 2005 
au fost decise în condiţiile în care Capitolul 7 – Agricultură, al negocierilor 
de aderare la UE, a fost închis (provizoriu) la data de 4 iunie 2004, fără ca în 
domeniul sanitar-veterinar să se fi consemnat restanţe deosebite. Este 
necesar să se analizeze posibilitatea reducerii numărului personalului 
Agenţiei (4001 posturi, dintre care 313 la aparatul central iar 3688 la 
unităţile/subunităţile teritoriale -  42 de direcţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv 
laboratoarele veterinare de stat; circumscripţii sanitar-veterinare zonale; 
circumscripţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor). Autorii 
studiului sugerează că ar putea fi decisă o formulă instituţional - 
funcţională care să utilizeze inclusiv structurile teritoriale ale serviciilor 
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Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Oficiile judeţene 
pentru protecţia  consumatorilor).   
 
 
6. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) - 
www.onpcsb.ro; Legea nr 656/2002, Legea nr 230/2005, HG nr 479/2002, HG nr 
1078/2004  
 
Actele normative in temeiul carora este organizat si functioneaza ONPCSB sunt:  
Legea nr 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spalarii banilor (modificată 
şi completată prin Legea nr 230 din 13 iulie 2005, titlul Legii a devenit „Lege 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism"); HG nr 
479/2002 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 
ONPCSB; HG nr 1078/2004 pentru modificarea regulamentului de organizare si 
functionare a Oficiului. 
 
Legea nr 656 prevede că Oficiul funcţionează ca „organ de specialitate cu 
personalitate juridică în subordinea Guvernului”. Oficiul are ca obiect de activitate 
prevenirea şi combaterea spălării banilor, scop în care primeşte, analizează, 
prelucrează informaţii şi sesizează, în condiţiile Legii, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  
 
Conform HG nr 1078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare si 
functionare a ONPCSB aprobat prin HG nr 479/2002, atribuţiile plenului Oficiului 
şi cele ale direcţiilor se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea 
preşedintelui Oficiului. Deciziile primului-ministru privind aprobarea atributiilor 
membrilor plenului Oficiului Naţional si ale directiilor au caracter secret de 
serviciu. 
 
Organigrama Oficiului cuprinde, în principal, 4 direcţii: Directia de implementare a 
legislatiei specifice; Directia de evaluare preliminara si managementul bazelor de 
date; Directia juridica, integrare euroatlantica, cooperare interinstitutionala si 
internationala si managementul informatiilor clasificate; Direcţia managementul 
resurselor umane, materiale si financiare. Numarul maxim de posturi este de 84.  
 
Prin HG nr 895 din 10 iunie 2004 pentru numirea membrilor Plenului şi a 
preşedintelui Oficiului, in functia de preşedinte a fost numit reprezentantul 
Ministerului Justiţiei. Ca membri ai Plenului Oficiului au fost numiti reprezentanti 
ai: Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Curţii de Conturi, 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Asociaţiei Române a 
Băncilor (HG nr 1618/2004), Ministerului Administraţiei şi Internelor (HG nr 
1129/2004). Conform Legii nr 656/2002, membrii plenului Oficiului trebuie, la 
data numirii, să fie licenţiaţi şi să aibă cel puţin 10 ani vechime într-o funcţie 
economică sau juridică. Potrivit art 20 al Legii, membrii plenului Oficiului 
beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru persoanele care îndeplinesc 
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funcţii de demnitate publică. Oficiul este condus de un presedinte cu rang de 
secretar de stat, numit de Guvern din randul membrilor Oficiului (presedintele 
Oficiului are si calitatea de ordonator principal de credite). 
 
Baza materială a Oficiului cuprinde: 
- parc auto (domeniul privat al statului), în valoare totală de 2,3 miliarde de lei: 2 
autoturisme Daewoo Nubira; 1 autoturism Daewoo Leganza; 4 autoturisme Dacia 
Berlina; 
- mijloace fixe, altele decat mijloace de transport (domeniul privat al statului), în 
valoare totală de 14,4 miliarde de lei - echipamente tehnica de calcul, mobilier si 
aparatura birotica etc; 
- alte active necorporale (domeniul privat al statului), în valoare totala de 2,8 
miliarde de lei (produse software si licente). 
 
Finanţarea Oficiului se face de la bugetul de stat. 
 
Bugetul alocat pentru 2004, in miliarde de lei, a fost de 45,0 (cheltuieli de 
personal – 32,3, reprezentând 70% din total; cheltuieli materiale si servicii  - 5,0; 
cheltuieli de capital – 0,5; transferuri neconsolidabile – 7,2). Fonduri externe 
nerambursabile alocate – 58,1 miliarde. (Total alocat pentru 2004 – 103,1 
miliarde de lei). 
 
Pentru anul 2005 au fost alocate 73,2 miliarde (cheltuieli de personal – 37,7; 
cheltuieli materiale si servicii – 20,7; cheltuieli de capital – 10,0; transferuri 
neconsolidabile 4,8). Fonduri externe nerambursabile alocate – 19,8 miliarde. 
(Total alocat pentru 2005 – 93,0 miliarde de lei). 
 
Veniturile salariale nete realizate de persoanele cu functii de conducere din 
cadrul institutiei (presedinte, directori, sefi serviciu) au fost in lunile februarie si 
martie 2005 in valoare totala de 422 de milioane de lei (9 persoane). 
 
Din Raportul de activitate pe anul 2004 al Oficiului rezultă că în cursul anului 
amintit, la nivelul Serviciului de evaluare preliminară, au fost soluţionate 1302 
Rapoarte de tranzacţii suspecte. La sfârşitul anului rămăseseră „în stoc” 891 de 
Rapoarte (la începutul anului 2004 fuseseră preluate „în stoc” 140 de Rapoarte). 
În cursul aceluiaşi an, Oficiul a primit un număr de 73 de cereri de informaţii din 
partea a 23 de ţări şi a transmis un număr de 153 de cereri către 30 de ţări. 
 
Se apreciază că organizarea şi funcţionarea Oficiului sunt necesare şi 
adecvate.  
 
 
7. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - www.anpc.ro; 
HG nr 755/2003 şi HG nr 209/2005 
 
ANPC este „organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-
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ministru” (art 1 alin 1 al HG nr 755 privind organizarea şi funcţionarea ANPC); 
prin art 3 alin 2 al OUG nr 11/2004, s-a stabilit că ANPC se află „în coordonarea 
primului-ministru prin Cancelaria primului-ministru”. Autoritatea coordonează şi 
realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, 
acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, 
sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. 
 
Principalele sale atribuţii sunt: 
- participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale 
de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale 
consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor; 
- elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, 
proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea 
activităţii de protecţie a consumatorilor; 
- efectuează analize şi încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în 
laboratoare proprii ori agreate; 
- controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, 
referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea 
drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la 
producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii şi în unităţile 
vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se 
comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la 
documentele referitoare la acestea; 
- constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, 
prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse şi servicii 
care nu respectă dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare prevăzute de 
lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale 
legii penale; 
- solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de 
funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare; 
- primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, 
potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, 
precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea 
drepturilor consumatorilor; 
- stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, 
expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, 
specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii; 
- urmăreşte legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate 
consumatorilor; 
- stabileşte şi aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, 
după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de 
certificare. 
 
Autoritatea este condusă de un secretar de stat care are calitatea de preşedinte, 
ajutat de un subsecretar de stat care are calitatea de vicepreşedinte, numiţi prin 
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decizie a primului-ministru (preşedintele este ordonator secundar de credite). 
Structura organizatorică a Autorităţii, astfel cum a fost modificată prin HG nr 
209/2005 este reprodusă mai jos (numărul maxim de posturi ale aparatului 
central este de 76, exclusiv demnitarii, precum şi posturile aferente activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii). 
 
 

 
Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

                                        ┌────────────────────────┐ 
                                        │       PREŞEDINTE       │ 
                                        │    SECRETAR DE STAT    │ 
                                        └───────────┬────────────┘ 
                ┌───────────────────────┐           │ 
                │    VICEPREŞEDINTE     ├───────────┤ 
                │  SUBSECRETAR DE STAT  │           │ 
                └───────────┬───────────┘           │ 
        ┌───────────────────┴────────────────────┐  │ 
        │DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ, STRATEGII,│  │ 
        │     PARTENERIAT ŞI RELAŢII EXTERNE     │  │ 
        └────────────────────────────────────────┘  │ 
                ┌───────────────────────┐           │           
┌─────────────────────────┐ 
                │   SERVICIUL JURIDIC   ├───────────┼───────────┤  DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI  
│ 
                └───────────────────────┘           │           │      RESURSE UMANE      
│ 
                ┌───────────────────────┐           │           
└─────────────────────────┘ 
                │  COMPARTIMENT AUDIT   ├───────────┤ 
                └───────────────────────┘           │ 
        
┌──────────────────┬────────────────────┬───┴──────────────────┬──────────────────────┐ 
┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌─────────┴──────────┐ 
┌─────────┴──────────┐ 
│     BIROU      │ │                │ │SERVICIUL CONSILIERE│ │SERVICIUL CONSILIERE│ 
│SERVICIUL CONSILIERE│ 
│ADMINISTRATIV ŞI│ │SECRETAR GENERAL│ │      TEHNICĂ       │ │      TEHNICĂ       │ │      
TEHNICĂ       │ 
│    PROTOCOL    │ │                │ │ PRODUSE ALIMENTARE │ │ PRESTĂRI SERVICII  │ 
│PRODUSE NEALIMENTARE│ 
└────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘ 
└────────────────────┘ 
             ┌─────────────┴──────────────┐ 
             │DIRECŢIA METALE PREŢIOASE ŞI│ 
             │     PIETRE PREŢIOASE     
             └────────────────────────────┘ 
  

Direcţia de Metale Preţioase şi Pietre Preţioase funcţionează pe lângă ANPC şi presupune o 
activitate finanţată din venituri proprii.  
 
În subordinea Autorităţii funcţionează următoarele unităţi cu personalitate 
juridică: 
a) Unităţi finanţate de la bugetul de stat 
Oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorilor al Municipiului Bucureşti (numărul maxim de posturi – 684); 
oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv al municipiului 
Bucureşti, pot avea filiale fără personalitate juridică, înfiinţate prin ordin al 
preşedintelui, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat. 
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b) Unitate finanţată din venituri proprii: Centrul Naţional pentru Încercarea şi 
Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti 
 
Baza materială a ANPC constă din: 
- parcul auto: pentru aparatul central acesta are 5 autoturisme (1 Daewoo 
Leganza, an de fabricaţie 2003, valoare 715 milioane de lei; 1 Daewoo Leganza 
2001 – 518 milioane; 1 Toyota Corolla, 1993 – 37 de milioane; 1 Daewoo Cielo, 
2004 – 330 de milioane; 1 Audi 80, 1993 – 229 de milioane; potrivit HG nr 
755/2003, Oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv al 
municipiului Bucureşti, pot deţine în dotare 84 de autoturisme;  
- sedii: unul pentru „aparatul central”, cu o suprafaţă de 656 mp, unul pentru 
Directia Economica si Resurse Umane impreuna cu Oficiul Judetean pentru 
Protectia Consumatorilor Ilfov, cu o suprafaţă de 395 de mp (97 mp pentru arhiva 
ANPC) iar al treilea, in care isi desfasoara activitatea Directia de  Metale 
Pretioase si Pietre Pretioase, in suprafata de 102 mp, inchiriat de la proprietar 
particular contra unei chirii lunare de 750 euro. Primele două sedii sunt închiriate 
de la Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar (SAIFI), 
pentru care nu se plateste chirie ci numai cheltuieli de intretinere; 
- ca „dotări” ANPC deţine: a) echipamente de calcul (calculatoare, faxuri, 
imprimante, copiatoare, echipament de aer condiţionat), în valoare de circa 908 
milioane de lei; echipamentele au fost achiziţionate din fonduri de la bugetul de 
stat alocate în anul 2004; b) echipamente de calcul achiziţionate prin Program 
PHARE în valoare de 96,9 mii EURO.  
 
ANPC este finanţată de la bugetul de stat. Pentru anul 2004, fondurile alocate au 
fost în valoare totală de 41,5 miliarde de lei (14,2 miliarde cheltuieli materiale, 5,2 
miliarde cheltuieli de capital, 5,6 miliarde transferuri, respectiv 16,5 miliarde 
pentru cheltuieli de personal – reprezentând aproape 40% din total). Pentru anul 
2005 bugetul de stat aprobat pentru ANPC este in suma de 53,2 miliarde de lei 
(cheltuieli de personal – 18,3 miliarde, cheltuieli materiale – 17,3 miliarde, 
cheltuieli de capital – 3,5 miliarde şi transferuri – 14,1 miliarde). Rezultă că 
alocaţiile bugetare pentru 2005 au crescut cu aproape 30% faţă de 2004. 
 
Deşi ANPC este o autoritate finanţată de la bugetul de stat, conducerea 
acesteia a refuzat să comunice valoarea veniturilor realizate pe lunile 
februarie şi martie 2005. Conducerea ANPC a indicat actele normative 
privind salarizarea demnitarilor şi funcţionarilor publici şi, de asemenea, a 
invocat prevederile Codului Muncii, potrivit căruia „salariul este 
confidenţial”. Aşa cum s-a arătat deja în cazul ANRM (secţiunea II.1.1.4), 
această practică este contrară atât literei şi spiritului Legii nr 544/2001 cu 
privire la accesul liber la informaţiile de interes public cât şi jurisprudenţei 
existente deja în materie. Ea sugerează intenţia de a nu permite accesul la 
informaţiile cu privire la veniturile totale reale obţinute de unii dintre 
conducătorii instituţiilor autorităţilor/publice finanţate de la bugetul de stat 
(„care utilizează resurse financiare publice” – în formularea art 2 lit a al 
Legii nr 544/2001). Argumentelor de ordin legislativ cu privire la 
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netemeinicia refuzului amintit li se adaugă şi cele de jurisprudenţă. Astfel, 
în cauza Stan vs Administraţia Prezidenţială, Curtea de Apel Bucureşti 
Secţia de Contencios Administrativ (Sentinţa civilă nr 589/2002) a obligat 
Administraţia Prezidenţială să comunice, ca atare, veniturile totale realizate 
de Preşedintele României pentru perioada care fusese vizată prin cererea 
de informaţii publice. Or, ceea ce s-a decis că este obligatoriu inclusiv 
pentru Preşedintele României nu poate să fie facultativ pentru conducătorii 
agenţiilor guvernamentale (finanţate din bugetul de stat). Felul în care se 
cheltuiesc banii publici, inclusiv pentru veniturile conducătorilor agenţiilor 
guvernamentale, constituie o informaţie de interes public, în înţelesul legii 
speciale în materie (Legea nr 544/2001), şi nu o informaţie „confidenţială” 
specifică raporturilor de muncă, reglementate prin legea cadru în materie, 
Codul Muncii. Indicarea actelor normative privind cuantumul salariilor este 
nepertinentă întrucât veniturile persoanelor la care s-a referit solicitarea de 
informaţii publice sunt compuse, în cele mai multe cazuri, şi din sporuri, 
prime etc. 
 
Se apreciază că funcţiile ANPC sunt necesare iar organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii sunt, în general, adaptate funcţiilor acesteia. Se 
sugerează să se analizeze posibilitatea reducerii numărului maxim de 
posturi (684) prevăzute pentru Oficiile judeţene (Bucureşti). S-ar crea astfel, 
între altele, condiţiile pentru reducerea ponderii cheltuielilor de personal 
din totalul cheltuielilor ANPC (circa 40% în prezent). Alternativ, ar putea fi 
analizată posibilitatea optimizării utilizării în comun – pentru îndeplinirea 
unor atribuţii presupunând o specializare similară -  a structurilor teritoriale 
ale ANPC şi Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA – secţiunea II.1.2.5). Prin HG nr  681/2001 a fost 
înfiinţat un „Comitet Interministerial pentru Supravegherea Pieţei 
Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor”, ca „organism fără 
personalitate juridică, pe lângă ANPC, în scopul asigurării armonizării 
mecanismelor şi instrumentelor vizând piaţa internă a produselor şi 
serviciilor, precum şi al asigurării protecţiei consumatorilor”. Ulterior 
adoptării HG, activitatea Comitetului a fost practic nesemnificativă. În acest 
sens este relevantă absenţa din HG nr 755/2003 a oricărei referiri la  
existenţa şi funcţionarea acestui organism. Singurul indiciu al existenţei şi 
„activităţii” Comitetului îl reprezintă un portal propriu pe pagina de Internet 
a ANPC, însă şi aici nu sunt afişate decât HG nr 681 şi un enunţ de bune 
intenţii: „Este necesar ca si in Romania sa se dezvolte activitatea de 
autoreglementare prin crearea, de catre organizatiile patronale, a codurilor 
de buna practica pe domenii de activitate bine organizate”. Se impune să 
se analizeze utilitatea existenţei în continuare a acestui organism.  
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8. Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS) - www.arisinvest.ro; Legea nr 
390/2002, HG nr 752/2003 
 
Din coroborarea dispoziţiilor art 1 alin (1) al Legii nr 390/2002 privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea ARIS şi ale art 3 alin (2) lit i) al OUG nr 11/2004 
rezultă că ARIS este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-
ministru prin Cancelaria primului-ministru. 
 
Funcţia principală a Agenţiei o reprezintă „aplicarea politicii Guvernului pentru 
promovarea şi atragerea investiţiilor străine directe”. Câteva dintre atribuţiile sale 
principale sunt: 
- coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine directe 
în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în 
economie; 
- monitorizează respectarea prevederilor legale privind regimul investiţiilor străine 
în România şi iniţiază proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea legislaţiei 
în domeniu;   
- coordonează activitatea de promovare, pe plan intern şi internaţional, a 
investiţiilor străine directe în România;  
- informează periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura, domeniul 
de activitate şi tendinţa investiţiilor străine directe. 
 
Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un 
vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-
ministru. Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, 
numit prin decizie a primului-ministru. Activitatea ARIS este sprijinită de Consiliul 
pentru Strategie, organ deliberativ, fără personalitate juridică, din componenţa 
căruia fac parte reprezentanţi de prestigiu ai mediului de afaceri din ţară şi din 
străinătate şi preşedintele Agenţiei. Consiliul este condus de un preşedinte, 
numit prin decizie a primului-ministru. Consiliul este compus din 11-15 membri, 
inclusiv preşedintele Agenţiei, propuşi de preşedintele Consiliului şi numiţi prin 
decizie a primului-ministru. Deciziile Consiliului sunt obligatorii pentru Agenţie.  
 
Conducerea ARIS nu a fost în măsură să comunice informaţiile care i-au 
fost solicitate cu privire la „componenţa actuală, nominală, a Consiliului de 
Strategie (şi la data la care au fost numiti fiecare dintre membrii 
Consiliului”). Explicaţia a fost că „de la Cabinetul Primului-ministru nu au 
fost comunicate deciziile de numire ale celorlaţi membri ai CS” (în afară de 
cea a lui Ion Ţiriac, din anul 2003). 
 
În conformitate cu HG nr 752/2003 pentru aprobarea numărului de posturi şi a 
structurii organizatorice ale ARIS, „numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 
31, exclusiv demnitarii”. Agenţia este finanţată de la bugetul de stat. Bugetul 
alocat pentru anul 2004 a fost de 19,4 miliarde de lei iar pe 2005, de 21,6 
miliarde. Cheltuielile efectuate în 2004 au fost de 17,7 miliarde de lei, dintre 
acestea 10,2 miliarde reprezentând cheltuieli de personal (60%), inclusiv pentru 
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deplasări în ţară şi străinătate. Au mai fost făcute cheltuieli materiale (5,9 
miliarde), transferuri (1 miliard) şi cheltuieli de capital – 0,5 miliarde.  
 
Sediul ARIS se află în proprietatea RA-APPS. Parcul auto cuprinde 3 
autoturisme (1 Daewoo Nubira, 1 Daewoo Cielo si 1 Dacia Break). Activele fixe 
corporale sunt în valoare totală de 3,9 miliarde de lei. 
 
Potrivit informaţiilor publicate de Agenţie la data de 3 august 2005, investitiile 
facute in România in baza Legii nr 332/2001 (privind promovarea investitiilor 
directe cu impact semnificativ in economie), in perioada ianuarie-iulie 2005, au 
atins un volum de 750 milioane USD la un numar total de 56 proiecte, fata de 40 
proiecte in aceeasi perioada a anului 2004, ce au insumat o valoare de 628 
milioane USD. Comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2004, numarul de proiecte a 
crescut cu 16% in perioada ianuarie-iulie 2005,  iar valoarea investitiilor cu 132 
milioane USD. 
 
ARIS s-a numărat printre puţinele autorităţi/agenţii guvernamentale care cu 
ocazia documentării au fost în măsură să prezinte rapoarte ale instituţiei 
pentru anii 2003 şi 2004 (cele două rapoarte, însă, nu au fost publicate în 
MOf, aşa cum se impunea potrivit art 5 alin 3 al Legii nr 544/2001 a liberului 
acces la informaţiile de interes public). În acelaşi timp, documentarea şi 
evaluarea Agenţiei a fost îngreunată de revenirile care au trebuit făcute 
pentru obţinerea de informaţii cât mai complete şi exacte. Pe baza datelor 
cuprinse în cele  din cele două documente (dar şi a celorlalte elemente ale 
evaluării) se poate aprecia că funcţiile legale ale ARIS sunt necesare iar 
organizarea şi funcţionarea acesteia sunt adecvate funcţiilor sale. 
 
 
9. Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) - www.gov-sport.ro; HG nr 759/2003 
(modificată şi completată prin HG nr 360 şi 853/2004 şi HG nr 279/2005)  
 
În conformitate cu HG nr 759, ANS a fost definită drept „organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului 
şi în coordonarea directă a primului-ministru”. Prin OUG nr 11/2004 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, 
ANS a fost plasată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, 
„prin Cancelaria primului-ministru”. 
 
În privinţa atribuţiilor ANS, HG 759 face trimitere la art 18 din Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr 69/2000. Potrivit dispoziţiilor acestui act normativ, câteva 
dintre atribuţiile principale ale ANS sunt: 
- elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii 
sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile de specialitate;  
- propune structura anuală a alocaţiilor de la bugetul de stat;  
- repartizează bugetul activităţii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru: 
 - activitatea proprie şi cea a instituţiilor din subordinea sa; 
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 - federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a 
programelor sportive ale acestora; 
 - premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive 
internaţionale oficiale; 
- recunoaşte sau revocă existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv 
radierea acesteia din Registrul sportiv.  
 
Agenţia este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, ambii numiţi prin 
decizie a primului-ministru („din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit 
legii”, primul este asimilat funcţiei de secretar de stat iar cel de-al doilea funcţiei 
de subsecretar de stat). Pe lângă preşedintele Agenţiei funcţionează ca organ 
consultativ, prezidat de preşedinte, Colegiul ANS. 
 
Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei este de 114, 
exclusiv demnitarii (cu demnitari, 116 posturi). 
 
În subordinea ANS funcţionează următoarele unităţi finanţate de la bugetul de 
stat şi din venituri proprii: 
- 42 de Direcţiile pentru sport judeţene (a minicipiului Bucureşti) – număr maxim 
de posturi, 267; 
- 45 de cluburi sportive municipale (1.458 de posturi); practic în fiecare reşedinţă 
de judeţ există câte un „club sportiv municipal”; pe lângă acestea mai există şi 
cluburi precum Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung, Clubul Atletic Roman, Clubul 
Sportiv Orăşenesc Sinaia, Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava, Clubul 
Sportiv "Olimpia" Bucureşti; Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" Bucureşti; Clubul 
Central de Şah Bucureşti; Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti etc; 
- 9 complexuri sportive naţionale (713 posturi); 
- Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (73 de posturi); 
- Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor (10 posturi); 
- Muzeul Sportului (6 posturi). 
 
Ulterior HG nr 759, prin HG nr 853/2004 a fost înfiinţat Clubul Sportiv Municipal 
Drobeta-Turnu Severin în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport iar prin HG 
nr 279/2005, Agenţia Naţională Antidoping a fost trecută în subordinea ANS. 
 
În subordinea direcţiilor pentru sport judeţene funcţionează „unităţi de 
administrare a bazelor sportive” (798 de posturi). 
 
Din însumarea posturilor aferente ANS rezultă un număr total de 3441. Bugetul 
gestionat de ANS pe anii 2004 respectiv 2005 a fost/este de câte 2,1 mii de 
miliarde de lei (din care circa 1,8 mii de miliarde de lei de la bugetul de stat iar 
restul din „venituri proprii”). Sediul ANS, cu o valoare de inventar de 499 de 
miliarde de lei (o suprafaţă totală de 618) se află în administrarea Regiei 
Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA – APPS). La 
data documentării, mijloacele fixe ale ANS erau în valoare totală de 104,6 
miliarde de lei (calculatoare, imprimante, unităţi de aer condiţionat etc) iar 
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obiectele de inventar în valoare de 1,5 miliarde de lei (faxuri, telefoane, mobilier 
divers). 
 
Autorii studiului consideră că se impune optimizarea organizării şi 
funcţionării ANS precum şi, sub un aspect mai general, a „sistemului 
naţional de educaţie fizică şi sport” Câteva din observaţiile şi sugestiile 
care se impun în această privinţă sunt: 
 
- organizarea actuală a „sistemului naţional de educaţie fizică şi sport” 
sugerează similitudini cu perioada anterioară anului 1990, a „sportului de 
masă”; unul dintre mai multele argumente în acest sens îl reprezintă 
menţinerea „cluburilor sportive municipale”, care sunt finanţate de la 
bugetul de stat – 1458 de salariaţi, plus atâtea alte capitole de cheltuieli - 
fără ca performanţa şi utilitatea lor concretă să pară a fi criteriile cele mai 
importante; asupra necesităţii (in)existenţei unui „club municipal” într-o 
reşedinţă de judeţ (sau în oricare altă localitate din judeţ) ar trebui lăsate să 
decidă în mod exclusiv, în virtutea principiului autonomiei locale, 
comunităţile locale înseşi; ele ar trebui să decidă inclusiv în legătură cu 
posibilităţile financiare proprii în acest scop; obligativitatea existenţei 
„cluburilor sportive municipale” deriva, înaintea de 1990, din politica 
centralistă şi populistă a acelei perioade, în care, de exemplu, fiecare judeţ 
trebuia să fie reprezentat după anumite norme obligatorii la „competiţia 
sportivă naţională Daciada”; comunităţile locale ar trebui să decidă inclusiv 
în privinţa (in)existenţei „bazelor sportive” proprii şi a „unităţilor de 
administrare” a acestora – fără să mai fie nevoie ca Guvernul să impună, ca 
în prezent, ca 798 oameni, salariaţi de la bugetul de stat, să fie organizaţi în 
„unităţi de administrare a bazelor sportive” din întreaga ţară; 
 
- sportul de performanţă trebuie să fie susţinut de stat pe baza unor criterii 
foarte precise, care să stimuleze o competiţie cât mai corectă a 
performanţelor; sub acest aspect, sunt deficitare atât Legea nr 69/2000 cât 
şi HG 759/2003 care nu prevăd şi nu garantează criterii şi mecanisme 
echitabile, care să încurajeze în cât mai mare măsură performanţele – 
punându-le, în special, într-o competiţie cât mai corectă şi mai echitabilă; 
Legea nr 69 prevede că ANS „repartizează bugetul activităţii sportive”, fără 
a stabili nici chiar câteva criterii orientative, sau mecanisme şi foruri prin 
care să se facă repartizarea unor bugete anuale de circa 2 mii de miliarde 
de lei; 
 
- un fapt care este de natură să afecteze caracterul corect şi echitabil al 
competiţiei sportive este alocarea de sume de la bugetul de stat, prin 
ministere, unor cluburi sportive proprii; un astfel de exemplu este cel al 
Clubului Sportiv Central al Armatei „Steaua”, care în anii 2004 şi 2005 a 
primit, prin Ministerul Apărării Naţionale, alocaţii bugetare în valoare de 134 
de miliarde de lei, respectiv de 237 de miliarde de lei; o asemenea practică 
afectează în mod evident competiţia sportivă în condiţiile în care multe alte 
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cluburi sportive, inclusiv „de drept privat”, nu beneficiază de finanţare de la 
bugetul de stat – şi care nu au nici asigurată vreo garanţie, prevăzută prin 
lege, că ar putea avea acces la asemenea fonduri. 
 
În concluzie, în sensul celor de mai sus, autorii studiului sugerează să se 
analizeze: 
- oportunitatea reorganizării ANS, în principal prin renunţarea la 
subordonarea şi finanţarea de la nivel „central” a unor structuri precum 
cluburile sportive municipale şi unităţile de administrare a bazelor sportive; 
aşa cum s-a arătat mai sus, se recomandă ca – pe baza principiilor 
descentralizării şi autonomiei locale -, în legătură cu aceste funcţii/structuri 
decizia să aparţină în exclusivitate comunităţilor locale;  
- oportunitatea instituirii prin lege a unor criterii şi mecanisme precise şi 
echitabile de repartizarea a alocaţiilor bugetare pentru sportul de 
performanţă, criterii şi mecanisme care să încurajeze în cât mai mare 
măsură performanţele – punându-le, în special, într-o competiţie cât mai 
corectă şi mai echitabilă. 
 
Autorii studiului sugerează de asemenea să se analizeze oportunitatea 
comasării Agenţiei Naţionale pentru Sport – eventual restructurată în 
prealabil astfel cum s-a propus mai sus - cu Autoritatea Naţională pentru 
Tineret (ANT). 
 
Potrivit HG nr  384/2005 privind organizarea şi funcţionarea ANT, Autoritatea 
Naţională pentru Tineret este „organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului”. Potrivit OUG nr 
11/2004, ANT a fost organizată prin preluarea activităţii din domeniul tineretului 
de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
 
Principalele funcţii ale ANT sunt: de reglementare, prin elaborarea, promovarea 
şi implementarea legislaţiei în domeniu şi prin sprijinirea iniţiativelor legislative 
referitoare la promovarea tineretului; de corelare şi coordonare a planurilor 
elaborate de instituţiile aflate în subordine, pe domeniile specifice de activitate; 
de strategie, prin analizarea, sinteza şi evaluarea necesităţilor tinerilor atât la 
nivel individual, cât şi la nivelul structurilor asociative de tineret; de supraveghere 
a cadrului legal în domeniul tineretului. Finanţarea activităţii Autorităţii Naţionale 
pentru Tineret se face de la bugetul de stat. ANT are în subordine Agenţia pentru 
Sprijinirea Studenţilor (cu finanţare de la bugetul de stat), respectiv 42 de direcţii 
pentru tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională pentru 
Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor, casele de cultură ale studenţilor şi Complexul 
Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" – Bucureşti. Numărul total de posturi pentru 
ANT şi unităţilor din subordine este de 1624. Autoritatea este condusă de un 
preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Pe lângă conducerea 
ANT funcţionează un Consiliul director care îndeplineşte funcţia de „organ 
consultativ în coordonarea strategică a activităţii”. 
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Bugetul alocat ANT pentru anul 2004 a fost de 217,2 miliarde de lei iar pentru 
2005 de 390,4 miliarde de lei. În 2004 cheltuielile de personal au fost în valoare 
de 8,9 miliarde de lei, cele pentru „materiale şi servicii” de 7,7 miliarde (nu au 
existat cheltuieli capital). În luna martie 2005, preşedintele ANT a realizat venituri 
salariale în valoare de 28,8 milioane de lei iar unul dintre vicepreşedinţi 33,8 
milioade de lei. 
 
Autorii studiului recomandă să se analizeze oportunitatea comasării 
organizatorice şi funcţionale a Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Tineret şi 
Sport.  
 
Câteva argumente în acest sens sunt următoarele: 
 
a) în România, activitatea din domeniile sportului şi tineretului au fost 
reglementate şi coordonate unitar timp de 13 ani (între septembrie 1990 şi 
iulie 2003), prin organizarea şi funcţionarea Ministerului şi Tineretului 
(MTS); practica din toţi aceşti ani a evidenţiat o compatibilitate în 
reglementarea şi coordonarea activităţii din cele două domenii; 
 
b) prin comparaţie, ANT gestionează bugete de aproape 7 ori mai mici 
decât ANT; cu toate acestea organigrama ANT presupune un număr de 
1624 de posturi, în comparaţie cu 3441 ale ANS; de asemenea, cu toate 
aceste diferenţe, ambele agenţii au acelaşi statut, de „organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului” iar preşedinţii şi vicepreşedinţii acestoar au acelaşi „rang” – 
de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat; 
 
c) în cazul ambelor agenţii, dezvoltarea lor instituţională apare ca  
excesivă; în privinţa ANS s-au prezentat câteva argumente mai sus, iar în 
privinţa ANT apare ca necesară cel puţin analizarea justificării existenţei, în 
subordinea şi finanţarea ANS (de la bugetul de stat), a unor agenţii precum 
Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor şi Agenţia Naţională pentru 
Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor; cu ocazia documentării făcute în cadrul 
proiectului, conducerii ANT i-au fost solicitate rapoartele de activitate ale 
Autorităţii pe anii 2003 şi 2004, rapoarte care, potrivit reglementărilor Legii 
liberului acces la informaţiile de interes public, ar fi trebuit publicate în 
Monitorul Oficial; aceste rapoarte, din care s-ar fi putut vedea în ce a 
constat în mod concret activitatea din cei doi ani a ANT şi a agenţiilor din 
subordinea sa, nu există;  
 
d) comasarea celor două instituţii ar conduce inclusiv la înjumătăţirea 
numărului actual de 84 de direcţii judeţene pentru sport, respectiv pentru 
tineret; 
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Este de asemenea recomandabil să se analizeze posibilitatea comasării 
funcţiilor ANT cu cele ale Centrului Naţional de Cultură „Tinerimea 
Română” (CNCTR), instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor (a se vedea Secţiunea II.2.12. – 6). 
 
 
10. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) 
- www.mimmc.ro; HG nr 753/2003 şi HG nr 2007/2004, Legea nr 346/2004, 
Legea nr 1/2005 
 
Actul normativ în temeiul căruia este organizată şi funcţionează Agenţia este HG 
nr 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea ANIMMC, aşa cum a fost 
modificată şi completată prin HG nr 2007/2004. Agenţia este organizată şi 
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi sub coordonarea primului-
ministru prin Cancelaria primului-ministru. Legea nr 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei cuprinde şi ea prevederi referitoare la rolul şi funcţiile 
ANIMMC. 
 
Potrivit HG nr 753/2003, Agenţia are ca scop realizarea Programului de 
guvernare în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui 
cooperatist şi în domeniul comerţului interior. ANIMMC îndeplineşte următoarele 
funcţii principale: 
- de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea 
strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul său de activitate; 
 - de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi 
instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor din domeniul 
său de activitate;     
- de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor bugetare şi a 
surselor financiare extrabugetare, precum şi distribuirea acestora în vederea 
asigurării dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), a sectorului 
cooperatist şi a comerţului interior; 
- de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării şi controlul 
respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării 
instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în 
coordonarea sa. 
 
Câteva dintre atribuţiile mai importante ale Agenţiei sunt: 
- fundamentează şi coordonează elaborarea şi asigură aplicarea strategiei şi 
politicilor Guvernului în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi 
comerţului interior; 
- îndeplineşte atribuţiile privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul 
comerţului interior; 
- elaborează, implementează şi monitorizează programe pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a organizaţiilor cooperatiste; 
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- sprijină înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor profesionale şi patronale din 
domeniul său de activitate; 
-  asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul 
de stat şi al tuturor fondurilor interne şi externe; 
- iniţiază măsuri şi implementează programe pentru stimularea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi comerţului interior în baza 
acordurilor încheiate cu instituţii similare din străinătate; 
- fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare 
realizării politicilor şi programelor în domeniu potrivit legii; gestionează aceste 
resurse şi evidenţiază periodic eficienţa utilizării lor. 
 
O parte a atribuţiilor ANIMMC este improprie şi/sau inadecvată prin 
raportare la statutul Agenţiei şi/sau la însăşi natura respectivelor atribuţii. 
Astfel, cu titlu de exemplu, atribuţiile de „urmărire şi sprijinire a climatului 
de concurenţă loială, de protejare a intereselor consumatorilor de produse 
şi servicii şi ale agenţilor economici pe piaţa internă”, sunt specifice mai 
ales unor alte autorităţi în materie – Consiliul Concurenţei, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor etc. Obligaţiile de rezolvare a 
sesizărilor la Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică sau cele de administrare a bunurilor proprietate 
publică a statului, pe care le deţine cu acest titlu, reprezintă reglementări 
superflue în raport cu faptul că aceste obligaţii revin Agenţiei din actele 
normative speciale în materie. Prin modificările aduse HG nr 753/2003 de 
către HG nr 2007/2004, Agenţiei i-a fost conferit „dreptul să solicite 
informaţii (...) de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau 
asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate." Acest drept 
excede prevederilor Legii nr 544/2001 privind accesul la informaţii. Potrivit 
acestora, de la accesul liber la informaţii sunt exceptate nu numai 
companiile sau societăţile naţionale la care statul este acţionar 
nesemnificativ, dar şi acelea la care statul este acţionar majoritar sau unic. 
Prin urmare, o HG nu poate institui drepturi în beneficul ANIMMC în 
contradicţie cu dispoziţiile unei legi. Din acest punct de vedere, se impune 
modificarea prevederilor amintite.  
 
ANIMMC este organizată pe 5 direcţii, având un număr maxim de posturi de 99 
(exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale). În subordinea 
Agenţiei se înfiinţează şi funcţionează oficii teritoriale pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii şi cooperaţie, ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Conducerea acestora se 
asigură de către un director executiv pentru fiecare oficiu. Numărul maxim de 
posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi 
cooperaţie din subordinea Agenţiei este de 15.  
 
Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un 
vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-
ministru. Preşedintele este ordonator secundar de credite. Sediul central al 
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ANIMMC este singurul imobil în proprietatea ANIMMC. Valoarea totală a 
acestuia este de 16,2 miliarde de lei. Agenţia are în dotare 5 autoturisme. 
 
Veniturile realizate de persoanele din conducerea instituţiei pe lunile februarie şi 
martie 2005 au fost  următoarele: preşedinte -  28,4 milioane de lei; 
vicepreşedinte -  24 milioane de lei. 
 
Actul normativ „cadru” privitor la definirea întreprinderilor mici şi mijlocii şi la 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării acestora îl reprezintă Legea nr 346/2004. 
Potrivit acestei Legi (art 26 alin 1), „Anual, prin legea bugetului de stat se alocă 
fonduri în valoare de 0,2% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi 
a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local”. Relevantă cu 
privire la funcţionarea şi atribuţiile ANIMMC este şi HG nr 1211/2001 privind 
înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici 
şi Mijlocii (FNGCIMM) cu modificările şi completările ulterioare. HG nr 1211/2001 
a fost modificată şi completată prin HG nr 1228/2003. Potrivit acestui act 
normativ, „FNGCIMM - SA este societate financiară, persoană juridică română 
de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român” 
iar „Capitalul social al FNGCIMM - SA este de 294 de miliarde de lei”. HG 
prevedea: „Calitatea de acţionar unic conferă statului, reprezentat prin ANIMMC, 
prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care 
decurg din această calitate”. Ulterior Hotărârii nr 1228/2003 a fost adoptată HG 
nr 2105/2004 pentru modificarea şi completarea HG nr 1211/2001. Noul act 
normativ a prevăzut că FNGCIMM - SA este instituţie financiară, cu capital de 
risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate 
comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. Fondul este administrat de 
un consiliu de administraţie format din 5 membri, numiţi de ANIMMC pentru un 
mandat de 4 ani iar „capitalului social iniţial” i-a fost stabilită o nouă valoare - 50 
de miliarde de lei. Prin comparaţie cu HG nr 1228/2003, dispoziţiile HG nr 2105 
referitoare la obligaţia de „confidenţialitate” a personalului Fondului şi de 
„păstrare a secretului profesional” sunt mai numeroase şi mai restrictive. Actele 
normative menţionate în această secţiune nu au fost menţionate de către 
conducerea ANIMMC printre reglementările referitoare la funcţionarea şi 
atribuţiile Agenţiei. 
 
Relevantă cu privire la funcţionarea şi atribuţiile ANIMMC este şi Legea nr 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
 
În cursul anului 2004, cheltuielile de personal au totalizat 20 de miliarde de lei, 
cele materiale şi servicii – 9,9 miliarde iar cele de capital – 2,2 miliarde de lei. 
Valoarea totală a „transferurilor” destinate „fondului de garantare a 
împrumuturilor acordate IMM” a fost de 229,6 miliarde de lei. Cheltuielile efective 
făcute de la bugetul de stat au fost în valoare totală de 360 de miliarde de lei. 
„Prevederile bugetare” pentru anul 2005 sunt cifrate la suma de 1,1 mii miliarde 
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de lei (cheltuielile de personal sunt prevăzute la 25,4 miliarde de lei, iar 
„transferurile” – la 1 mie de miliarde de lei).  
 
Reprezentanţii Agenţiei au explicat creşterea volumului alocaţiilor bugetare 
pentru 2005 în comparaţie cu cel din 2004 prin „multiplicarea şi dezvoltarea 
programelor ANIMMC” destinate stimulării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Câteva dintre programele în curs de desfăşurare în anul 2005 sunt: 
Programul naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii; Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a 
investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, 
precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare; Programului naţional 
multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului 
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de instruire şi consultanţă; 
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului; Programul 
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului acestora la finanţare –„START”.  
 
Fiecare program are stabilit bugetul anual. Programului naţional multianual pe 
perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi 
nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de 
modernizare/retehnologizare, are alocată, spre exemplu, suma de 100 miliarde 
de lei (97,2 miliarde lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile 
beneficiarilor eligibili, respectiv 2,8 miliarde de lei la dispoziţia Agenţiei, pentru 
implementarea, administrarea, monitorizarea şi evaluarea Programului). 
Procedurile pentru implementarea programelor sunt aprobate prin ordin al 
preşedintelui (procedurile pentru implementarea programului menţionat mai sus 
au fost aprobate prin Ordinul nr 46 din 16 martie 2005, publicat în MOf nr 279 din 
4 aprilie 2005).  
 
Se apreciază drept necesare şi adecvate organizarea şi funcţionarea 
ANIMMC. În acelaşi timp, însă, se sugerează: 
a) să se analizeze dacă creşterea cheltuielilor anuale de personal se 
justifică integral (în anul 2005 acestea au crescut cu 25% faţă de 2004);  
b) potrivit procedurilor de implementare a programelor, stabilite de către 
ANIMMC, „în vederea administrării corespunzătoare” a acestor programe, 
„în cadrul ANIMMC se constituie o unitate de implementare”, ale cărei 
structură organizatorică, atribuţii şi responsabilităţi se decid de către 
preşedintele ANIMMC. Autorii studiului sugerează că este necesar ca 
decizia cu privire la constituirea unităţii respective fie să aparţină unui 
organism colectiv, din care să facă parte reprezentanţi şi ai altor 
instituţii/autorităţi decât ANIMMC, fie să aparţină conducerii Agenţiei însă 
să fie avizată de reprezentanţii unor asemenea instituţii/autorităţi; 
administrarea unor programe precum cele ale ANIMMC presupune mai ales 
administrarea unor fonduri publice nerambursabile foarte mari (numai 
pentru anul 2005, Programul amintit mai sus, „de susţinere a investiţiilor 
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şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare”, are alocată suma de 100 
miliarde de lei); stabilirea beneficiarilor eligibili, cărora le sunt atribuite 
fonduri publice nerambursabile într-un cuantum total atât de mare trebuie 
să fie o decizie ale cărei corectitudine şi imparţialitate să fie mai presus de 
orice îndoială; se sugerează ca deciziile cu privire la unitatea de 
implementare să fie comune/avizate cu/de reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice, patronatului etc.   
 
 
11. Agenţia Nucleară (AN) - www.agentianucleara.ro; OG nr 7/2003; Legea nr 
321/2003 şi HG nr 1425/2003 
 

Agenţia Nucleară este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr 
321/2003 pentru aprobarea OG nr 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv 
paşnice a energiei nucleare şi a HG nr 1425/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale 
Agenţiei Nucleare (AN). 

Art 2 al OG nr 7 prevede că „Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie 
promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear pentru asigurarea 
resurselor de energie nucleară, prin stimularea cercetării, dezvoltării şi utilizării 
aplicaţiilor nucleare în scopuri paşnice”. 
 
Capitolele IV şi V ale OG definesc principalele funcţii ale AN, respectiv ale 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN). În esenţă, 
actul normativ statuează că AN are funcţii de coordonare naţională a activităţii 
nucleare, în timp ce CNCAN reprezintă autoritatea de reglementare, autorizare şi 
control al activităţilor nucleare desfăşurate în România. AN elaborează Strategia 
de dezvoltare a domeniului nuclear, Planul de acţiune şi Planul nuclear naţional 
(PNN).  
 
În conformitate cu OUG nr 11/2004, aprobată prin Legea nr 228/2004, CNCAN 
este „instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată 
integral din venituri proprii, în coordonarea primului-ministru prin Cancelaria 
primului–ministru”. Potrivit aceleiaşi reglementări, AN este „organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea primului-ministru prin Cancelaria primului–ministru”. 
 
Principalele atribuţii ale CNCAN (HG nr 1627/2003 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a CNCAN) sunt: a) de reglementare 
- emite reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleară, 
de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al 
neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică, de transport al materialelor 
radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear 
ars, de intervenţie în caz de accident nuclear; emite reglementări privind 
procedurile de autorizare şi control; b) de autorizare - privind emiterea, 
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Legea nr 111/1996 privind desfasurarea în 
siguranta a activitatilor nucleare. 
 
Din coroborarea dispoziţiilor OG nr 7/2003 şi HG nr 1425/2003 (pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale AN), 
rezultă următoarele atribuţii principale ale Agenţiei: elaborarea Strategiei 
nucleare, a Planului de acţiune şi a PNN; elaborarea şi implementarea planurilor 
nucleare anuale; avizarea documentaţiilor privind amplasarea şi urmărirea 
realizării investiţiilor, inclusiv a celor privind construcţia reactoarelor nucleare de 
putere şi de cercetare şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive; 
promovarea programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare şi inovare în 
domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice; atribuţii privind activitatea 
unităţilor Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă; atribuţii în „procesul de 
consolidare a parteneriatului internaţional”. 
 
AN are un număr maxim de posturi de 35, inclusiv preşedintele şi personalul 
cabinetului acestuia (la data documentării erau ocupate 22 de posturi). AN este 
este condusă de un consiliu de administraţie format din preşedinte şi 8 membri 
(reprezentanţi ai 6 ministere, CNCAN şi Serviciului Român de Informaţii).  
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-
ministru, la propunerea preşedintelui AN. Pe lângă AN funcţionează un colegiu 
consultativ, condus de preşedintele AN. Componenţa şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare ale Colegiului consultativ se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui AN. Potrivit art 6 alin (5) al HG 1425, preşedintele AN este 
asimilat din punct de vedere al salarizării şi al celorlalte drepturi cu funcţia 
de ministru (are calitatea de ordonator terţiar de credite). 
 
Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al CNCAN este de 171, 
exclusiv preşedintele. Conducerea CNCAN este asigurată de un preşedinte cu 
rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru (are calitatea de 
ordonator terţiar de credite). La nivelul CNCAN funcţionează un Consiliu de 
conducere şi autorizare şi un Consiliul consultativ, numite prin ordine al 
preşedintelui CNCAN. 

 
AN este finanţată de la bugetul de stat. Valoarea bugetului alocat pentru anul 
2004 (pentru trei trimestre) a fost de 10,1 miliarde de lei iar cea a bugetul pe 
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CNCAN este finanţată integral din venituri proprii, respectiv „din tarife pentru 
autorizare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale agenţilor economici şi 
dobânzi la disponibilităţi” (art 16 al Regulamentului propriu, aprobat prin HG nr 
1627/2003). Actul normativ nu face precizări cu privire la modul de stabilire a 
tarifelor pentru autorizare. În anul 2004, valoarea totală a cheltuielilor CNCAN a 
fost de 55,5 miliarde de lei – din care 32,3 miliarde cheltuieli de personal 
(aproape 60% din total), 11,1 miliarde, cheltuieli materiale şi servicii, 2,9 miliarde 
transferuri şi 9,2 miliarde cheltuieli de capital.    
 
Autorii studiului recomandă să fie analizată posibilitatea reorganizării celor 
două instituţii prin comasare.  
 
Domeniul absolut identic al funcţiilor lor – cel al activităţilor nucleare – 
reprezintă un prim argument al propunerii. Faptul că AN şi CNCAN au 
acelaşi domeniu al funcţiilor face posibilă, între mai multe altele, dublarea  
de atribuţii – iar aceasta chiar prin actele normative prin care le este 
reglementată activitatea. Astfel, deşi autoritatea de control în domeniu este 
în mod indiscutabil CNCAN, prin HG nr 1425/2003 îi sunt atribuite şi 
Autorităţii Nucleare prerogative de control (cu toate că AN este autoritatea 
„de coordonare la nivel naţional a întregii activităţi nucleare”). Un exemplu 
în acest sens sunt următoarele două atribuţii conferite AN: „monitorizarea 
funcţionării în condiţii de securitate a instalaţiilor nucleare şi radiologice”, 
respectiv, „monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în 
conformitate cu cerinţele specifice internaţionale” (art 4 al HG nr 
1425/2003). Reorganizarea într-una singură a celor două instituţii – pe baza 
unei reglementări unitare – ar evita confuziile şi suprapunerile de atribuţii. 
 
Reorganizarea AN şi CNCAN s-ar impune şi pentru a elimina asimetriile 
evidente, organizatorice şi funcţionale, dintre cele două instituţii - al căror 
statut ar trebui să le confere, în principiu, numeroase similitudini. Astfel, 
din punct de vedere al dezvoltării instituţionale, AN are o organigramă 
cuprinzând 35 de posturi în timp ce la CNCAN numărul maxim de posturi 
este de 172. În primul caz bugetul anual are o valoare de circa 16 miliarde 
de lei, în cel de-al doilea este de mai mult de 60 de miliarde. Cu toate 
acestea, însă, pentru a reţine numai acest aspect, rangul preşedintelui AN 
este de ministru, în timp ce al preşedintelui CNCAN este de secretar de stat 
(şi totuşi, ca ordonatori de credite, ambii au calitatea de ordonator terţiar).      
 
Autorii studiului consideră de asemenea că portofoliul prerogativelor de 
control al CNCAN ar putea fi revăzut (redus) în condiţiile în care la nivelul 
administraţiei publice centrale mai există un număr semnificativ de alte 
„organe” cu competenţe în materia controlului activităţilor nucleare (Anexa 
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În sfârşit, o enumerare chiar şi ne-exhaustivă a argumentelor pentru 
reorganizarea CNCAN şi AN nu poate să nu aibă în vedere, ca dealtfel în 
oricare alt caz de acest gen, că o astfel de reorganizare poate (şi trebuie) să 
aducă şi o raţionalizare a resurselor alocate în prezent acestora. 
 
 
12. Autoritatea Naţională pentru Tineret (ANT) - http://www.e-tineret.ro; HG nr 
384/2005 
 
Întrucât cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Tineret, propunerile de optimizare sunt conexe cu cele privitoare la Agenţia 
Naţională pentru Sport, evaluarea ANT şi propunerile respective sunt făcute în 
cadrul secţiunii II.1.2.9 – ANS.  
 
 
13. Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) - http://www.isc-web.ro; OG nr 
63/2001 şi Legea nr 707/2001 
 
ISC a fost înfiinţat prin OG nr 63/2001, aprobată prin Legea nr 707/2001, ca 
„instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin reorganizarea Inspectoratului de stat în 
construcţii din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
Locuinţei” (MLPTL). Prin OG nr 63, instituţiei i-a fost stabilită ca principală funcţie 
“exercitarea, potrivit legii, a controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei 
în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea 
unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.” ISC este finanţată 
din venituri proprii. 
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Ulterior celor două acte normative, ISC a fost trecut în subordinea Autorităţii 
Naţionale de Control (ANC) prin HG nr 745 din 3 iulie 2003 privind organizarea şi 
funcţionarea acestei din urmă instituţii (ANC a fost desfiinţată la 17 iunie 2005 
prin OUG nr 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale). După un an de funcţionare în subordinea ANC, 
ISC a fost trecut, la data de 1 iunie 2004, prin Legea nr 228/2004 pentru 
aprobarea OUG nr 11/2004, în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
primului-ministru prin Cancelaria primului-ministru.  
 
Autorii studiului nu au avut posibilitatea să cunoască motivarea 
subordonării – succesive şi atât de diferite - a ISC faţă de autorităţile 
amintite mai sus: MLPTL, ANC, respectiv Guvernului (concomitent cu 
coordonarea de către primul-ministru). În cazul OG nr 63/2001, Guvernul nu 
a publicat Nota de fundamentare iar în cazul HG nr 745/2003 şi Legii nr 
228/2004 „instrumentele de motivare” sunt publicate dar nu fac nici o 
referire în legătură cu acest aspect important. Autorii studiului nu au fost în 
măsură să facă o evaluare sub acest aspect – dar şi sub celelalte aspecte – 
întrucât conducerea ISC a refuzat să comunice informaţiile solicitate şi 
necesare evaluării instituţiei. La data de 18 august, când etapa evaluării 
instituţiilor se încheiase deja, Inspectorul general adjunct al ISC a 
comunicat că o parte dintre informaţiile solicitate s-ar găsi pe site-ul 
Inspectoratului (ceea ce era adevărat mai mult decât parţial) iar pentru 
celelalte date este necesară o „adresă oficială”. Acest răspuns tardiv a fost 
dat după ce la prima cerere, adresată la 15 aprilie 2005, s-a revenit de trei 
ori – prin e-mail, prin poştă şi vizită la sediul instituţiei. De asemenea, 
conducerea Inspectoratului cunoştea faptul că proiectul constituia un 
parteneriat cu Guvernul României (prin Agenţia de Strategii 
Guvernamentale). Alături de Secretariatului de Stat pentru Revoluţionari 
(SSPR), ISC a constituit o regretabilă excepţie de la comportamentul 
celorlalte zeci de agenţii supuse evaluării. 
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II.1.3 Agenţii aflate în „coordonarea ministrului pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului” (art 5 alin 3 al OUG nr 11/2004)  
 
1. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (ASG) -www.publicinfo.ro; HG nr 
406/2004 
 
Potrivit HG nr 406/2004 privind organizarea şi funcţionarea ASG, instituţia este 
„organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului”. 
 
Funcţia principală a Agenţiei este de a „asigura asistenţa necesară primului-
ministru, ministerelor, departamentelor şi agenţiilor guvernamentale în definirea, 
elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi remodelarea politicilor şi 
strategiilor guvernamentale generale sau sectoriale.” 
 
Câteva dintre atribuţiile principale ale ASG: 
- elaborează studii, analize şi rapoarte privind evaluarea stării existente în 
diverse domenii de activitate, în special în cele legate de reforma economică, 
politici sociale, transparenţa mediului de afaceri, integrare europeană, educaţie, 
sănătate, justiţie, administraţie şi ordine publică, comunicarea interinstituţională, 
relaţia cu presa şi societatea civilă; 
- elaborează studii de oportunitate şi recomandări privind politicile 
guvernamentale generale sau sectoriale; 
- elaborează studii de audit strategic şi instituţional în vederea optimizării 
activităţii structurilor guvernamentale; 
- monitorizează aplicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- sprijină cunoaşterea şi înţelegerea de către public a strategiilor şi proiectelor 
guvernamentale, prin acţiuni de informare şi difuzarea de materiale de interes 
public; 
- realizează studii, sondaje, cercetări, analize, prognoze, strategii sau proiecte de 
interes guvernamental. 
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Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat (ordonator 
terţiar de credite) şi are prevăzut un număr maxim de posturi de 86 (la data 
evaluării erau ocupate 59 posturi); figura de mai jos redă structura organizatorică 
a Agenţiei. 
 
     
                                 ┌────────────────┐         ┌────────────────────┐
           ┌─────────────────────┤   PREŞEDINTE   ├───┬────>│ Compartiment audit │
           v                     └────────┬───────┘   │     └────────────────────┘
┌──────────────────────┐                  v           │     ┌────────────────────┐
│ Serviciul economic,  │         ┌────────────────┐   └────>│Compartiment juridic│
│administrativ, resurse│         │Director general│         └────────────────────┘
│        umane         │         └────────┬───────┘ 
└──────────────────────┘                  │ 
           ┌───────────────────┬──────────┴───────┬────────────────────┐ 
           v                   v                  v                    v 
┌────────────────────┐┌────────────────┐┌───────────────────┐┌───────────────────┐
│   Direcţia audit   ││    Direcţia    ││Direcţia management││Direcţia comunicare│
│strategic şi reformă││  cercetare şi  ││strategic şi studii││  instituţională   │
│   instituţională   ││diagnoză socială││    prospective    ││   şi mass-media   │
└────────────────────┘└────────────────┘└───────────────────┘└───────────────────┘
  
 
 

 
ASG dispune de 3 automobile de serviciu: 1 VW Passat, 1 Daewoo Leganza, 1 
Daewoo Cielo. 
 
Finanţarea Agenţiei se face de la bugetul de stat. Bugetul alocat pentru 2004 a 
fost de 132 de miliarde de lei iar pentru anul 2005 de 115 miliarde de lei. 
Cheltuielile totale făcute în 2004 au fost de 120 de miliarde de lei (din care 17,4 
miliarde cheltuieli de capital; 26, 9 miliarde cheltuieli materiale; 70,8 miliarde au 
reprezentat transferuri iar 4,6 miliarde au fost cheltuieli de capital). 
 
În lunile februarie şi martie 2005 veniturile preşedintelui ASG au fost în valoare 
de 28,4 milioane iar ale directorului general de 29,0 respectiv 26,9 milioane de 
lei. 
 
Se apreciază că funcţiile ASG sunt necesare iar organizarea şi funcţionarea 
acesteia sunt adecvate funcţiilor proprii.  
 
 
2. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) - www.cnp.ro; HG 757/2003 
 
Întrucât cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, 
propunerile de optimizare sunt conexe cu cele privitoare la Institutul Naţional 
pentru Statistică, evaluarea CNP şi propunerile respective vor fi făcute în cadrul 
secţiunii II.1.3.3 - INS.  
 
 
3. Institutul Naţional de Statistică (INS) - www.insse.ro; HG nr 68/2004 şi OG nr 
9/1992 (ulterior încheierii evaluărilor instituţionale din cadrul proiectului, Guvernul 
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a adoptat un nou act normativ de reglementare a organizării şi funcţionării INS - 
HG nr 957 din 18 august 2005; în esenţă, actul normativ este similar 
reglementărilor anterioare) 
 
INS a funcţionat drept Comisie Naţională pentru Statistică în perioada 13 
ianuarie 1993 – 20 decembrie 2000 (pe baza HG nr 1/1993, 213/1995 şi 
677/1998). Între 20 decembrie 2000 şi 24 mai 2001 (HG nr 1340/2000), a 
funcţionat ca Institut Naţional de Statistică şi Studii Economice, iar după 24 mai 
2001 ca Institut Naţional pentru Statistică (HG nr 488/2001, 765/2003 şi 
68/2004). 
 
Potrivit reglementărilor actuale (HG nr 68/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, modificată prin HG nr 175/2005), 
INS este “organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru”.  
 
Prin OUG nr 11/2004, INS a fost de asemenea definită ca “organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului”, dar a fost plasată „în coordonarea ministrului pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului”. 
  
Potrivit HG nr 68, printre atribuţiile principale ale INS se numără: 
- organizează şi conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele şi 
procesele economico-sociale, prin recensăminte, anchete statistice totale sau 
prin sondaje;  
- culege, prelucrează şi stochează date şi informaţii în vederea asigurării bazelor 
de date statistice;  
- elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale;  
- informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la evoluţia 
economică şi socială a ţării şi furnizează utilizatorilor interesaţi indicatorii statistici 
obţinuţi;  
   
Institutul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de doi 
vicepreşedinţie cu rang de subsecretar de stat. 
 
În conformitate cu OG nr 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, pentru 
asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, 
indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificărilor utilizate în activitatea de statistică 
se înfiinţează Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică (CCAS), organ 
consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza şi avizarea 
strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, a rapoartelor de activitate 
ale INS şi a Programului anual de cercetări statistice. CCAS are în componenţă 
reprezentanţi ai Academiei Române, învăţământului superior de specialitate,  
institutelor de cercetare, ministerelor şi/sau ai organelor de specialitate din 
subordinea Guvernului, Băncii Naţionale a României. Preşedintele INS este 
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membru de drept al Consiliului. Membrii CCAS sunt numiţi prin decizie a 
primului-ministru, pe o perioadă de 2 ani. 
 
În anul 2004 INS a avut alocate de la bugetul de stat 624,4 miliarde de lei. În 
acelaşi an, Institutul a beneficiat de finanţări din fonduri externe nerambursabile, 
sub forma următoarelor programe şi în următoarele valori: 
Phare Naţional 2000 – 606.000 Euro; 
Phare Naţional 2001 – 900.000 Euro; 
Phare Multi-beneficiari pentru statistică – 518.000 Euro; 
Granturi şi proiecte pilot – 691.000 Euro. 
Prin însumarea acestor fonduri (la un curs Euro/Leu de 1/35.000) rezultă că în 
anul 2004 INS beneficiat, de la buget şi din finanţări externe nerambursabile, de 
aproape 720 de miliarde de lei. 
 
Pentru anul 2005, valoare totală a bugetului INS este de 842 de miliarde de lei 
(613 miliarde de la bugetul de stat, 218 miliarde din fonduri externe 
nerambursabile şi 11 miliarde din „venituri proprii”).  
 
Deşi s-a promis acest lucru, conducerea INS nu a comunicat informaţiile 
solicitate cu privire veniturile lunare ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor. 
Acest refuz este contrar reglementărilor legale în vigoare dar şi 
jurisprudenţei în materie, astfel cum s-a arătat deja în secţiunile anterioare 
(a se vedea, de exemplu, Secţiunea II.1.2.7 – ANPC).  
 
Institutul are un sediu central şi un număr de 23 de sedii pentru direcţii teritoriale, 
sedii care fac parte din proprietatea publică a statului şi care au o valoare de 
inventar de peste 470 de miliarde de lei (din care 299,4 miliarde, sediul central). 
Celelalte 19 direcţii teritoriale de statistică îşi desfăşoară activitatea în clădirile 
prefecturilor, primăriilor sau în spaţii închiriate. 
 
„Baza materială” a INS mai cuprinde un parc auto de 6 autoturisme din care 5 din 
producţie internă achiziţionate în anii 2000, 2003, 2004 şi un microbuz de 
producţie germană prin Programul Phare Naţional 1997. Direcţiile Judeţene de 
Statistică şi Direcţia Regională a Municipiului Bucureşti dispun de câte un 
autoturism din producţie internă, respectiv 38 autoturisme Dacia achiziţionate în 
anii 2000 şi 2001 şi 4 autoturisme Dacia Logan achiziţionate în anul 2004. 
Institutul şi unităţile sale teritoriale dispun de un număr de 1831 PC-uri şi 126 
servere, din care 460 PC-uri şi 84 servere la sediul central al INS.  
 
Conform HG nr 68/2004 privind organizarea şi funcţionarea INS, modificată şi 
completată prin HG nr 175/2005, aparatul statistic are un număr maxim de 1979 
de  posturi (dintre acestea, 580 sunt în aparatul central al Institutului iar 1399 
aparţin direcţiilor teritoriale de statistică). Direcţiile teritoriale de statistică sunt 
compuse din 8 direcţii regionale de statistică organizate la nivelul judeţelor - 
centre de regiuni de dezvoltare şi 34 de direcţii judeţene de statistică la nivelul 
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celorlalte judeţe. În anul 2004 numărul de posturi ale INS a fost suplimentat cu 
150, faţă de anul 2003. 
 
Potrivit Ordonanţei nr 9/1992 (art 7 şi 9), INS elaborează programe anuale de 
cercetări statistice la nivel naţional, pe regiuni de dezvoltare, judeţe şi alte 
structuri teritoriale. Programul anual de cercetări statistice, după avizarea 
acestuia de către CCAS, se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se dă 
publicităţii. 
 
Autorii studiului sugerează că INS şi Guvernul României ar trebui să acorde 
o atenţie sporită adecvării în cât mai mare măsură a volumului anual al 
cercetărilor statistice cu necesităţile stricte şi cu volumul resurselor 
disponibile. Această cerinţă reprezintă un principiu de bază în cercetarea şi 
analiza statistică, principiu care se regăseşte enunţat ca atare şi în 
reglementarea internă, specială în materie, OG nr 9/1992 privind 
organizarea statisticii oficiale: „Potrivit principiului raportului 
cost/eficienţă, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze 
volumul datelor statistice culese de la subiecţii statistici la nivelul care se 
justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime 
a resurselor disponibile” (art 5 alin 8 al OG nr 9/1992). Bugetul de aproape 
1.000 de miliarde de lei acordat anual cercetării statistice este unul mai 
mult decât generos prin comparaţie cu austeritatea bugetară cronică din 
această perioadă. Se impune o preocupare mai constantă pentru reducerea 
acestor fonduri şi pentru utilizarea lor cât mai optimă. Analiza comparată a 
Programelor cercetarilor statistice pe anii 2004 şi 2005 (aprobate prin HG nr 
1550  din 18 decembrie 2003 respectiv HG nr 316 din 14 aprilie 2005) poate 
să aducă multe argumente în aceste sens. Mai jos va fi dat un exemplu din 
multele zeci care pot fi date că planificarea cercetării şi analizei statistice 
oficiale ar putea să fie optimizată într-o mai mare măsură atât în privinţa 
domeniilor şi obiectivelor statisticii cât şi a metodologiei acesteia.  
 
Câteva dintre zecile de obiective ale cercetării în domeniul agriculturii au fost 
următoarele: 
a) în anul 2004  
 - Obiectivul: obţinerea şi analiza datelor privind numărul bovinelor, 
porcinelor, ovinelor şi  caprinelor, cabalinelor, păsărilor, familiilor de albine 
existent la 1 decembrie 2004 şi a producţiei animale (carne, lapte, ouă, lână) 
obţinută în anul 2004; Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole; Numărul de 
unităţi cercetate: circa 80000; Principalele variabile cercetate: Numărul de 
bovine, porcine, ovine şi caprine pe categorii  de vârstă şi grupe de greutate, 
cabaline, păsări, familii de albine, producţia de carne şi   lapte, ouă, lână, miere, 
ceară, gogoşi de mătase, pielicele; 
 - Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul bovinelor existent 
la 1 iunie 2004; Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole; Numărul de unităţi 
cercetate: 28000; Principalele variabile cercetate: Numărul de bovine pe categorii 
de vârstă;                   
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 - Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul porcinelor 
existent la 30 aprilie 2004; Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole; Numărul de 
unităţi cercetate: 35000; Principalele variabile cercetate: Numărul de porcine pe 
categorii de vârstă şi grupe de greutate;      
 
b) în anul 2005 
 - Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul bovinelor existent 
la 1 iunie 2005; Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care deţin bovine; 
Numărul de unităţi cercetate: Circa 28000 de exploataţii agricole; 
 - Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul porcinelor 
existent la 1 aprilie    şi 1 august 2005; Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole 
care deţin porcine; Numărul de unităţi cercetate: Circa 35000 de exploataţii 
agricole; Principalele variabile cercetate: Numărul de porcine pe grupe de 
greutate; 
 - Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind numărul bovinelor, 
porcinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor, păsărilor, familiilor de albine existent 
la 1 decembrie 2005 şi a producţiei animale (carne, lapte, ouă, lână) obţinută în 
anul 2005; Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care deţin animale şi/sau 
realizează producţie   agricolă animală; Numărul de unităţi cercetate: Circa 
80000 de exploataţii agricole; Principalele variabile cercetate: Numărul de 
bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, familii de albine şi producţia de 
carne şi lapte, ouă, lână, miere, ceară, gogoşi de mătase, pielicele caracul şi 
blănuri;                                                          
  
Parcurgerea chiar şi numai a acestor pasaje – reprezentând, probabil, numai a 
suta parte dintr-un Program anual – sugerează, între multe altele, o repetare 
dificil de justificat în termenii „principiului raportului cost/eficienţă” şi al optimizării  
serviciilor de statistică oficială. Sublinerea unui singur exemplu poate să fie 
relevantă în privinţa enunţului făcut: în anul 2005, numărul porcinelor va fi stabilit 
de trei ori (la 1 aprilie, 1 august şi 1 decembrie, în „exploataţiile care deţin 
porcine”, „circa 35000 de exploataţii agricole”), în condiţiile în care în anul 
precedent s-a făcut practic acelaşi lucru de două ori – la 30 aprilie şi 1 decembrie 
(de asemenea în circa 35000 de exploataţii agricole).   
 
Cu privire la Comisia Naţională de Prognoză (CNP), aceasta funcţionează în 
temeiul HG nr 757/2003 privind organizarea si functionarea CNP. Potrivit actului 
normativ, Comisia este definită drept „organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale în subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru”. Prin 
OUG nr 11/2004, asemeni INS, CNP a fost trecută „în coordonarea ministrului 
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului” (rămând însă în 
continuare, de asemenei ca INS, în subordinea Guvernului).   
 
Potrivit HG nr 757, funcţia Comisiei este de a aplica strategia şi Programul 
Guvernului în vederea promovării politicilor de dezvoltare economică, de a 
fundamenta şi elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind 
evoluţia economiei româneşti în ansamblu şi a sectoarelor acesteia. 
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CNP este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată ca salarizare 
cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Finanţarea 
activităţii CNP se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  
Numărul maxim de posturi pentru CNP este de 126, exclusiv demnitarul. Pe 
lângă CNP se constituie Comitetul interministerial pentru armonizarea 
strategiilor, programelor şi planurilor de acţiuni sectoriale şi regionale şi Comitetul 
interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de importanţă 
naţională, organisme consultative, fără personalitate juridică, conduse de 
preşedintele CNP. 
 
Comisia are un sediu aflat în domeniul public al statului, în valoare de 7 miliarde 
de lei. Bugetul aprobat pe anul 2004 (finanţare de la bugetul de stat) a fost de 30 
de miliarde de lei iar pentru 2005 – 39 de miliarde de lei. În anul 2004, cheltuielile 
CNP au fost de circa 29,7 miliarde de lei (dintre care 19 miliarde „cu personalul” 
iar diferenţa „investiţii” şi „cheltuieli materiale”).  
 
Autorii studiului propun să se analizeze posibilitatea comasării Comisiei 
Naţionale de Prognoză, prin preluarea funcţiilor acesteia, cu Institutul 
Naţional Pentru Statistică. În prealabil, în cazul ambelor instituţii se impune 
o evaluare actualizată a funcţiilor lor în sensul adaptării într-o mai mare  
măsură nevoilor actuale în cele două domenii, dar şi resurselor pe care 
bugetul de stat le poate disponibiliza pentru organizarea şi funcţionarea 
lor. 
 
Pe lângă argumentele de ordin financiar şi material, este relevantă sub acest 
apect şi împrejurarea că activitatea de prognoză se bazează în mare măsură pe 
rezultatele cercetării şi analizei statistice, constituind chiar, într-o destul de mare 
măsură, o continuare firească a acesteia.  
 
Documentul CNP „Estimarea evoluţiei industriei în trimestrul II 2005 pe baza 
anchetelor de conjunctură” reprezintă – într-o măsură chiar mai mare decât o 
sugerează titlul – o prezentare şi analiză de date statistice aferente unei perioade 
de timp trecută deja (mai ales trimestrul I 2005), în care elementele specifice 
studiilor de prognoză constau aproape exclusiv în a „prognoza”  cifrele definitive 
pentru un interval de timp depăşit şi el la data „estimării” – al doilea trimestru, 
respectiv primul semestru al anului 2005. Utilitatea unor „prognoze” pe un termen 
atât de scurt – iar şi acela depăşit deja – poate să ridice semne de întrebare. În 
orice caz, analiza menţionată face evidentă legătura „teoretică” dintre statistică şi 
prognoză precum şi necesitatea practică ca funcţiile statisticii şi prognozei 
oficiale să fie corelate cât mai strâns, inclusiv la nivelul organizării şi funcţionării 
agenţiilor publice de profil. 
 
Printre studiile eminamente statistice realizate în ultimul timp la nivelul CNP se 
numără şi următoarele două: „Sinteza principalelor aspecte privind evoluţia 
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comerţului exterior în primele 5 luni din 2005” şi „Comerţul exterior al României în 
trimestrul I 2005” 
 
În eventualitatea comasării sugerate, este relevantă şi constituie a premisă 
favorabilă pentru aceasta faptul că ambele instituţii au un statut juridic şi 
instituţional absolut identic – „organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale în subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului”  
 
O dată cu accelerarea din ultimii ani a privatizării şi restructurării „sectorului 
economic de stat”, o bună parte dintre atribuţiile CNP s-au diminuat 
corespunzător. Un exemplu ar fi prerogativa de „evaluare şi certificare a 
programelor de restructurare propuse de societăţile comerciale aflate pe lista 
RICOP, conform prevederilor OUG nr 98/1999 privind protecţia socială a 
persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare 
a concedierilor colective”. O restrângere firească în cazul unei economii care nu 
se mai bazează pe principiile planificării centraliste a cunoscut şi funcţia pe care 
Comisia o avea în materie de „elaborare şi actualizare a Planul de programe şi 
mari obiective de investiţii de importanţă naţională, în scopul aprobării şi 
cuprinderii lor în bugetele multianuale”. 
 
De altfel, o dată cu creşterea ponderei capitalului social privat în raport cu cea a 
capitalului social detinut de stat (în anul 2002 prima a ajuns la 54,84%), în iulie 
2003 Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a fost desfiinţat, apreciindu-se a fi 
suficientă îndeplinirea, mai departe, a funcţiei de prognoză a acestuia de către o 
agenţie guvenamentală. Evoluţiile amintite au continuat şi în ultimii doi ani, 
ponderea „sectorului economic de stat” reducându-se şi mai mult, situaţie care ar 
trebui să se regăsească inclusiv în reorganizarea funcţiilor şi structurii CNP. 
Întrucât funcţiile actuale ale CNP au în vedere nu numai „sectorul de stat”, ci şi 
pe cel privat, este firesc ca acestea să fie menţinute în continuare, însă adaptate 
la noua realitate economică.  
 
 
4. Agentia Natională pentru Romi (ANR)  - OUG nr 78/2004; HG nr 1703/2004 
 
ANR a fost înfiinţată prin OUG nr 78/2004 (aprobată cu modificări prin Legea nr 
7/2005). Agenţia este definită ca „organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea 
atribuţiilor Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice”. Agenţia este coordonată de ministrul pentru 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului iar finanţarea sa se asigură 
de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  
 
ANR este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin 
decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului.  
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Prin HG nr 1703/2004 privind organizarea si functionarea ANR s-a prevăzut că 
Agenţia „elaborează politica şi strategia Guvernului în domeniul protecţiei 
drepturilor minorităţii romilor”. Structura organizatorică a Agenţiei este redată mai 
jos (numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 52, funcţii publice şi 
contractuale, exclusiv preşedintele). 
     

┌──────────────────────┐                                    ┌──────────────────┐
│ Serviciul economic,  │            ┌──────────┐            │                  │
│    administrativ,    │<───────────┤PREŞEDINTE├───────────>│Compartiment audit│
│resurse umane, juridic│            └────┬─────┘            │                  │
└──────────────────────┘                 │                  └──────────────────┘
                  ┌────────────────┐     │ 
                  │Secretar general│<────┤ 
                  └────────────────┘     │ 
                                         v 
                                 ┌────────────────┐        ┌───────────┐ 
                                 │Director general│───────>│    UIP    │ 
                                 └───────┬────────┘        └───────────┘ 
       ┌──────────────────┬──────────────┴─────┬─────────────────────┐ 
       v                  v                    v                     v 
┌──────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐
│  8 birouri   │ │Serviciul relaţii│ │Serviciul comunicare│ │    Serviciul     │
│  regionale   │ │internaţionale şi│ │   şi colaborare    │ │elaborare programe│
│ pentru romi  │ │societate civilă │ │    teritorială     │ │   şi proiecte    │
└──────────────┘ └─────────────────┘ └────────────────────┘ └──────────────────┘
  

 
OUG nr 78/2004 se numără printre puţinele acte normative de interes 
pentru studiul de faţă în cazul căreia Guvernul a publicat Nota de 
fundamentare prevăzută imperativ de Legea nr 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă. Din documentul respectiv rezultă ca fiind justificată 
decizia de înfiinţare a unei agenţii guvernamentale având ca funcţie 
principală îmbunătăţirea situaţiei minorităţii romilor. Evaluarea 
instituţională a ANR a fost imposibilă din cauza faptului că conducerea 
Agenţiei nu a dat nici un răspuns  solicitărilor repetate de furnizare a 
informaţiilor necesare în acest scop. De interes în evaluarea instituţională a 
ANR ar fi fost inclusiv valoarea bugetelor acestei instituţii şi eficienţa 
utilizării lor. 
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II.1.4 Agenţii aflate în subordinea/coordonarea Guvernului/primului-
ministru/ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al 
Guvernului care nu se regăsesc în reglementarea sistematizată a OUG nr 
11/2004 
 
 
1. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) - www.cncd.org.ro; 
HG nr 1194/2001 
 
Prin HG nr 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea CNCD, Consiliul este 
definit drept organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Consiliul este abilitat să 
investigheze, să constate şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute de OG nr 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
completările şi modificările ulterioare. 
  
Principalele atribuţii ale instituţiei sunt: 
- propune instituirea unor acţiuni sau a unor măsuri speciale pentru 
protecţia persoanelor şi categoriile defavorizate, care, fie se află pe o poziţie de 
inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor, datorită originii ori a unui 
handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi marginalizare, 
atunci cand acestea nu se bucură de egalitatea şanselor; 
- propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de 
activitate şi avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exrcitarea 
drepturilor şi a libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; 
- colaborează cu autorităţile publice competente, în vederea armonizării 
legislaţiei interne cu normele internaţionale în materia nediscriminării; 
- colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice 
pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de 
discriminare; 
- urmăreşte aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, 
persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc 
prevenirea, sancţionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare; 
- primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative 
referitoare la principiul egalităţii şi nediscriminării, de la persoanele fizice, 
organizaţii neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului , alte 
persoane juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă măsurile 
corespunzătoare şi comunică soluţia adoptată; 
- colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia 
drepturilor omului; 
- constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute de OG nr 137/2000. 
 
Potrivit art 3 al HG nr 1194/2001, astfel cum a fost modificat prin HG nr 
1154/2002, CNCD este condus de un preşedinte, care „În domeniul constatării şi 
sancţionării faptelor de discriminare, este ajutat de Colegiul director, organ 
deliberativ în acest domeniu." Preşedintele este numit şi eliberat din funcţie prin 
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decizia primului-ministru, din rândul membrilor Colegiului director. Preşedintele 
Consiliului are rang de secretar de stat şi este este ordonator principal de credite.  
 
Membrii Colegiului director sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizia 
primului-ministru. Potrivit art 5 alin (2) al HG nr 1194/2001, în vederea numirii 
membrilor Colegiului director „Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul 
Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne 
prezintă primului-ministru câte trei propuneri”. La data evaluării instituţiei, 
dispoziţiile citate erau practic inaplicabile deoarece acestea nu au fost 
modificate şi puse de acord cu noua organizare a ministerelor (de circa doi 
ani nu mai există Ministerul Informaţiilor Publice iar Ministerele 
Administraţiei Publice şi cel de Interne au fost rerganizate ca Ministerul al 
Administraţiei şi Internelor; reorganizate au fost de asemenea, inclusiv ca 
denumiri, şi Ministerul Muncii şi cel al Sănătăţii). Dintre persoanele propuse 
de ministere, primul-ministru numeşte câte un membru al Colegiului. Potrivit art 5 
alin (4), poate fi numit membru al Colegiului „orice cetăţean român care 
îndeplineşte următoarele condiţii:  
a) este numai cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitate de 
exerciţiu a drepturilor;  
b) este licenţiat în drept;  
c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;  
d) cunoaşte limba română.  
În privinţa acestei prevederi, este de notat faptul că ea este contrară dispoziţiilor 
actuale ale Constituţiei României, revizuită prin Legea nr 429/2003, potrivit căreia 
(art 16 alin 3) funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de 
„persoanele care au cetăţenia română”, şi nu numai de persoanele care au 
numai cetăţenia română, astfel cum legea fundamentală prevedea anterior 
revizuirii. 
 
Membrii Colegiului director sunt numiţi pentru un mandat de 7 ani, care poate fi 
înnoit o singură dată.  
 
Numărul maxim de posturi al CNCD este de 50, dintre acestea la data evaluării 
erau ocupate 36.  
 
La data evaluării, instituţiei, baza materială a acesteia consta din: 
- sediu: compus din 6 camere închiriate de la RA-APPS, contract care încetează 
la 30 noiembrie 2005; 
- mijloace fixe, în valoare totală de 5,9 miliarde de lei (imprimante, calculatoare, 
monitoare, scannere, telefoane mobile, faxuri, aparate de aer condiţionat, 
mobilier etc); 
- parc auto: Autoturism Daewoo Nubira II – 398,8 milioane de lei; Dacia Break 
1310 – 147,4 milioane de lei şi autoturism ARO – 421 milioane de lei. 
CNCD este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile: 
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- în anul 2004, de la bugetul de stat au fost alocate 23,6 miliarde de lei (din care 
21,6 miliarde cheltuieli curente) iar 1,6 miliarde din fonduri externe 
nerambursabile; 
- în anul 2005, de la bugetul de stat au fost alocate 55,7 miliarde (20,5 pentru 
cheltuieli curente) iar 35,2 miliarde fonduri externe nerambursabile. 
 
Cheltuielile făcute în anul 2004 – total şi pe principalele categorii (personal, 
materiale, capital etc): 
- total cheltuieli – 19 miliarde de lei, din care: 
- cheltuieli de personal – 7 miliarde de lei 
- cheltuieli materiale - 5,9 miliarde de lei 
- transferuri -  4,1 miliarde de lei 
- cheltuieli de capital – 2 miliarde de lei. 
 
Cu privire la organizarea şi funcţiile CNCD, se fac următoarele observaţii şi 
propuneri: 
- CNCD îndeplineşte funcţiile unui serviciu public indispensabil oricărei 
societăţi în care drepturile şi libertăţile fundamentale şi dezvoltarea liberă a 
personalităţii umane reprezintă valori  garantate şi apărate prin lege;  
Rapoartele de activitate ale instituţiei (pe 2003 şi primul semestrul al anului 
2004, existente şi pe pagina proprie de web) confirmă şi ele necesitatea 
acestei instituţii;  
- se impune sistematizarea/codificarea reglementărilor/funcţiilor  în 
domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi al egalităţii de şanse; este 
necesară adoptarea unui nou act normativ care aibă în vedere totalitatea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi totalitatea criteriilor în legătură cu 
care se impun reglementări de non-discriminare şi pentru asigurarea 
egalităţii de şanse (inclusiv criteriul sexului, care nu se regăseşte în actuala 
reglementare specială în materie, OG nr 137/2000, modificată şi completată 
prin OG nr 77/2003); este necesar ca sistematizarea legislativă să fie 
dublată de cea instituţională; autorii studiului consideră, de exemplu, că 
funcţiile de prevenire şi combatere a discriminării după criteriul de sex, 
care în prezent sunt conferite Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi – ANES (înfiinţată prin OG nr 84/2004  ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei), ar trebui 
preluate de CNCD, ANES putând, eventual,  să rămână să promoveze 
politici publice circumscrise principiului egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi; cu privire la dublarea de către ANES a unora dintre 
funcţiile CNCD se poate vedea şi Secţiunea II.2.7.3; sistematizarea 
instituţională sugerată în cazul criteriului de sex se impune de asemenea şi 
cu privire la alte criterii, precum dizabilitatea, vârsta, infectarea cu HIV/SIDA 
etc; o corelare mai optimă cu funcţiile CNCD în materie de prevenire şi 
combatere a discriminării se impune şi în cazul Agenţiei Naţionale pentru 
Romi – ANR (este de asemenea necesar să se analizeze posibilitatea ca o 
parte a resurselor alocate prin ANR să fie utilizate, împreună/de comun 
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protecţiei drepturilor minorităţii romilor);  
- autorii studiului apreciază că actualul grad de independenţă al CNCD este 
cu totul impropriu funcţiilor pe care Consiliul le are; cu toate că art 1 alin 
(3) al HG nr 1194/2001 proclamă un grad ridicat al independenţei CNCD („În 
exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod 
independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influenţată de către alte 
instituţii sau autorităţi publice”) este evident că în realitate lucrurile stau 
(sau în orice caz pot să stea) destul de diferit; faptul că CNCD se află în 
subordinea Guvernului, că conducerea acestuia este desemnată de primul-
ministru la propunerea unor ministere este unul dintre argumentele care 
sugerează destule vulnerabilităţi; potrivit propriilor reglementări de 
organizare şi funcţionare, CNCD are prerogative inclusiv (sau mai ales) cu 
privire la comportamentul instituţiiilor şi autorităţilor publice, chiar şi al 
celor aparţinând administraţiei publice centrale; de la înfiinţare şi până în 
prezent, CNCD a fost în situaţia să analizeze şi să se pronunţe şi cu privire 
la un număr de cazuri în care au fost implicaţi înalţi oficiali publici şi 
responsabili politici importanţi (un caz a fost, în luna august 2003, cel al 
secretarului general al partidului aflat la guvernare); autorii studiului 
consideră că CNCD ar trebui reorganizat ca „autoritate administrativă 
autonomă” (art 117 alin 3 din Constituţia României), asemănător, de 
exemplu Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Consiliului 
Concurenţei etc; o asemenea soluţie ar fi în acord şi cu standardele 
europene în materie (a se vedea referirile făcute în acest sens la  
Recomandarea (2000) 23 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei cu 
privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare – Secţiunea 
II.1.1.1); referiri la gradul de independenţă inadecvat al CNCD au fost făcute 
şi în cuprinsul Rapoartelor de ţară ale Comisiei Europene; la data evaluării, 
conducerea CNCD iniţiase un proiect de lege pentru reorganizarea 
instituţiei (supus dezbaterii şi consultărilor publice, conform Legii nr 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică); se 
apreciază că, din punctul de vedere care interesează studiul de faţă, 
proiectul de lege este adecvat şi de natură să rezolve actualele probleme);     
- actualul sediu al CNCD este cu totul impropriu organizării şi funcţiilor pe 
care instituţia le are; cele numai 6 camere la dispoziţie sunt insuficiente 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii („birourile” sunt 
supraaglomerate, persoanele care vin din afara instituţiei sunt nevoite să 
stea mult timp pe holuri, pentru că nu există camere speciale pentru 
primirea lor etc; birourile sunt supraaglomerate, chiar şi în condiţiile 
actuale, în care din cele 50 de posturi prevăzute în organigramă sunt 
ocupate numai 36); sediul nu are amenajate rampe pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii; solicitările repetate al conducerii Consiliului pentru 
atribuirea unui sediu adecvat au rămas fără nici un răspuns; 
- se impune de asemenea ca CNCD să i se aloce resursele corespunzătoare 
pentru organizarea de structuri teritoriale, strict necesare pentru ca 
activitatea sa să nu fie supraaglomerată la nivel central şi pentru mai multă 
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acestora. 
 
 
2. Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (INMER) – Str Polonă nr 
1-5, Sectorul 1; Bucureşti; HG nr 656/2003 
 
Potrivit HG nr 656/2003 privind infiintarea INMER, Institutul este „organ de 
specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in 
subordinea Guvernului si coordonarea ministrului culturii si cultelor”. INMER are 
ca obiect de activitate culegerea, arhivarea, cercetarea si publicarea 
documentelor referitoare la exilul romanesc din perioada 1940-1989, precum si 
rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil. 
 
În conformitate cu HG nr 917/2004 pentru modificarea HG nr 656, „Numărul 
maxim de posturi al Institutului este de 20, exclusiv preşedintele şi 
vicepreşedintele, dintre care 6 sunt cercetători ştiinţifici, cu încadrarea în numărul 
maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 
şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare." Institutul este condus de un 
presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti pe o perioada de 5 ani prin decizie 
a primului-ministru. Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza 
din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. 
 
Analiza legislativă preliminară făcută INMER – vizând în special funcţiile 
acesteia şi organizarea instituţională – a evidenţiat faptul că nu se impune 
o evaluare de detaliu a instituţiei. Se apreciază că funcţiile Institutului şi 
dezvoltarea sa instituţională sunt adecvate.  
 
 
3. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 
(SSPR) - www.sspr.ro; HG nr 760/2003 
 
SSPR funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi asigură şi coordonează la 
nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la 
revoluţionarii din decembrie 1989 (art 1 alin 1 al HG nr 760/2003 privind 
organizarea si functionarea SSPR). Secretariatul este finanţat de la bugetul de 
stat. 
 
Principalele atribuţii ale SSPR sunt: 
- organizează, coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale cu 
privire la revoluţionarii din decembrie 1989; 
- monitorizează respectarea drepturilor şi facilităţilor revoluţionarilor din 
decembrie 1989 şi elaborează metodologii de implementare a acestora; 
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- finanţează şi cofinanţează programe şi proiecte ale asociaţiilor revoluţionarilor 
sau ale revoluţionarilor din decembrie 1989; 
- asigură crearea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la revoluţionarii din 
decembrie 1989; 
- acordă drepturile băneşti, indemnizaţiile, gratuităţile şi subvenţiile prevăzute de 
lege pentru revoluţionarii din decembrie 1989, prin bugetul SSPR, urmărind şi 
controlând totodată modul de derulare a acestora; 
SSPR este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. 
 
Structura organizatorică a SSPR (redată mai jos) este prevăzută în HG nr 
1235/2004 pentru modificarea HG nr 760/2003. Numărul maxim de posturi este 
de 34, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului demnitarului. 
 
 

Stuctura organizatorică a SSPR 

 
 
Două acte normative relevante în materie sunt Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 nr 341/2004 şi HG nr 1412/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 
 
Autorii studiului au fost în imposibilitatea evaluării instituţiei întrucât 
conducerea acesteia a refuzat să comunice informaţiile de interes public 
solicitate. La cererea formulată şi adresată conducerii SSPR la data de 15 
aprilie 2005, s-a revenit de două ori fără rezultat. La data de  2 august 2005, 
când etapa documentării analizei era în curs de finalizare, un reprezentant 
al SSPR a solicitat, telefonic, o „cerere oficială” („ştampilată şi cu număr de 
înregistrare”) pentru informaţiile care fuseseră cerute instituţiei. Solicitarea 
reprezentantului SSPR a reprezentat în fapt un pretext, toate cele trei cereri 
adresate până atunci instituţiei îndeplinind condiţiile cerute de Legea 
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Motivarea reprezentantului instituţiei după care “Noi nu putem să dăm 
informaţii oricui de pe stradă despre organizarea şi bugetele noastre” a 
fost şi ea contrară Legii, toate instituţiile şi autorităţile publice aflate sub 
incidenţa Legii nr 544 – printre care se numără şi SSPR – au obligaţia să 
furnizeze informaţiile solicitate oricărei persoane, indiferent de forma sub 
care este formulată cererea acesteia – în scris, prin e-mail sau verbal (art 8 
alin 1 al Legii nr 544). Prin pretextul invocat,  reprezentantul SSPR a lăsat 
impresia că doreşte să evite să se cunoască public în special alocaţiile 
bugetare ale Secretariatului şi veniturile lunare ale personalului acestuia. 
Atitudinea conducerii SSPR – o instituţiei finanţată din bani publici - este 
cu atât mai inacceptabilă cu cât acesteia i-a fost făcut conscut faptul că 
proiectul constituia un parteneriat cu Guvernul României (prin Agenţia de 
Strategii Guvernamentale).  
 
 

 
4. Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (IGCTI) -  
www.igcti.ro; Legea nr 510/2004, HG nr 348/2005 şi Legea nr 239/2005 
 
Întrucât în domeniul „comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei” sunt organizate 
două agenţii guvernamentale – Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Comunicaţi (ANRC) şi IGCTI – analiza ambelor instituţii s-a făcut cadrul secţiunii 
II.1.2.1 – ANRC.  
 
 
5. Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale (ISPMN) - OG 
nr 121/2000)  
 
Prin OG nr 121 din 31 august 2000 a fost înfiinţat ISPMN (OG a fost aprobată cu 
modificări prin Legea nr 396/2001). 
 
Art 1 şi 2 ale OG nr 121 definesc statutul ISPMN, respectiv scopul acestuia 
astfel: ISPMN este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Guvernului şi coordonarea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. Scopul Institutului este de a 
asigura o mai bună cunoaştere de către instituţiile publice, organizaţiile 
neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor minorităţilor 
naţionale, a modului în care comunităţile minorităţilor îşi păstrează, îşi dezvoltă şi 
îşi exprimă identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, precum şi a 
modului în care aceste drepturi sunt garantate în alte ţări.  
 
Din documentarea făcută în cadrul analizei a rezultat că, în fapt, ISPMN nu a 
funcţionat niciodată, şi nu funcţionează nici în prezent. Întrucât faptul 
acesta sugerează că funcţiile unei asemenea instituţii nu s-au dovedit/nu se 
dovedesc necesare, se propune abrogarea actului normativ de înfiinţare a 
ISPMN.  
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6. Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala (ACATS) – HG 
nr 1515/2004 
 
Art 1 al HG nr 1515/2004 stabileşte: “Se înfiinţează Agenţia de Compensare 
pentru Achiziţii de Tehnică Specială, denumită în continuare Agenţia, instituţie 
publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-
ministru”. Faptul că ACATS nu este menţionată printre instituţiile aflate în 
coordonarea primului-ministru constituie a scăpare a OUG nr 11/2004. 
Agenţia are drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor 
prevăzute în OUG nr 189/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
executarea operaţiunilor compensatorii aferente contractelor de achiziţii în 
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumite în continuare 
contracte de achiziţii de tehnică specială.  
 
Conducerea Agenţiei este asigurată de un preşedinte asimilat funcţiei de 
secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Ca structură 
organizatorică, ACATS are 1 direcţie generală, 3 direcţii şi 4 compartimente 
(număr maxim de posturi – 30). 
 
Art 9 al HG prevede că „În primul an de la începerea activităţii, finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul SGG. După expirarea perioadei de un an de la data înfiinţării, 
finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri şi 
cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  
 
Analiza legislativă preliminară făcută instituţiei – vizând în special funcţiile 
acesteia şi organizarea instituţională – a evidenţiat faptul că nu se impune 
o evaluare de detaliu a instituţiei. Se apreciază că funcţiile ACATS şi 
dezvoltarea sa instituţională sunt adecvate. 
 
 
7. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) – www.orda.ro; HG nr 
758/2003 
 
 
Potrivit HG nr 758/2003, ORDA funcţionează în subordinea Guvernului, ca 
„organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe 
teritoriul României în ceea ce priveşte evidenţa, observarea şi controlul aplicării 
legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe dreptului de 
autor”.  

    
Oficiul este condus de un director general iar structura organizatorică a instituţiei 
este cea din figura de mai jos (numărul maxim de posturi este de 61, exclusiv 
directorul general).  
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                               ┌────────────────┐ 
                               │DIRECTOR GENERAL│ 
                               └────────┬───────┘ 
              ┌─────────────────────────┤ 
        ┌─────┴──────┐         ┌────────┴───────┐ 
        │Audit intern│         │Director general│ 
        └────────────┘         │    adjunct     │ 
                               └────────┬───────┘ 
            ┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐ 
┌───────────┴─────────────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌─────────────┴──────────┐
│Direcţia juridică relaţii│ │                       │ │  Direcţia control al   │
│internaţionale, economică│ │   Direcţia registre   │ │       aplicării        │
│      şi organizare      │ │naţionale, organisme de│ │      legislaţiei       │
├─────────────────────────┤ │ gestiune colectivă şi │ ├────────────────────────┤
│   Serviciul economic    │ │  relaţii cu publicul  │ │    Biroul expertize    │
│      şi organizare      │ │                       │ │                        │
└─────────────────────────┘ └───────────────────────┘ └────────────────────────┘
  
 
 
 

  

Pe data de 8 martie 2005 a intrat în vigoare Legea nr 25/2005 privind aprobarea 
OUG nr 140/2004 pentru modificarea OUG nr 11/2004 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, care a adus 
câteva modificări/completări cu privire la organizarea şi funcţionarea ORDA. 
Astfel s-a prevăzut că Oficiul este coordonat de ministrul culturii şi cultelor şi este 
condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin 
decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator. S-a stabilit de 
asemenea că finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului se face 
integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului 
Culturii şi Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. 
 
Analiza legislativă preliminară făcută ORDA – vizând în special funcţiile 
acesteia şi organizarea instituţională – a evidenţiat faptul că nu se impune 
o evaluare de detaliu a instituţiei. Se apreciază că funcţiile ORDA şi 
dezvoltarea sa instituţională sunt adecvate. Modificările şi completările 
privind organizarea şi funcţionarea ORDA, aduse prin Legea nr 25/2005 
sunt de natură să asigure o mai bună funcţionare Oficiului. 
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II. 2 Agenţii în subordinea/coordonarea/autoritatea ministerelor 
 
 
II.2.1 Ministerul Afacerilor Externe – www.mae.ro; HG nr 100/2004  
 
Ministerul Afacerilor Externe functioneaza in baza HG nr 100/2004 (cu 
modificari). In conformitate cu actul de reglementare, in subordinea MAE 
functioneaza Academia Diplomatica si Agentia Nationala de Control a 
Exporturilor. Pe de alta parte, acelasi act de reglementare mentioneaza si 
existenta in coordonarea Ministerului de Externe a Institutului Roman de Studii 
Internationale „Nicolae Titulescu” si a Comisiei Fullbright. 

Asa cum a fost deja observat la inceputul acestui studiu, si in structura de 
organizare a MAE se poate observa existenta unor institutii aflate in coordonarea 
ministerului si nu in subordonarea acestuia, dupa cum reglementeaza Constitutia 
in articolul 117. Desi nu suntem suporterii subordonarii institutionale, admitem ca 
astfel de situatii pot ridica probleme de legalitate a actelor ulterioare emise de o 
institutie care nu urmeaza in mod complet litera constitutionala. Cu toate ca din 
atributiile institutiilor in subordine, pe de o parte, si in coordonare, pe de alta 
parte, rezulta in mod clar diferente de nivele de exercitare a autoritatii publice, 
acest lucru nu explica totusi de ce nu s-a optat pentru varianta oferita de 
Constitutie si anume infiintarea unor autoritati autonome (art 16 alin 2 din 
Constitutie).  

Academia 
Diplomatica 

Agentia Nationala de Control 
al Exporturilor 

Ministerul Afacerilor Externe 

Institutul Roman de 
Studii Internationale 
„Nicolae Titulescu” 

Comisia Fullbright 

 
Pe de alta parte, s-ar putea argumenta statutul special al celor doua institutii 
aflate in raport de coordonare cu MAE, prin faptul ca sunt finantate si din alte 
surse financiare decat cele ministeriale. Avand in vedere faptul ca raportul de 
coordonare implica un anumit nivel de autonomie functionala, alternativa oferita 
de sursele proprii de finantare poate reprezenta o solutie in acest sens. Insa, 
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analizand raporturile existente intre subventiile provenite de la Minister si 
veniturile proprii se pot observa discrepante majore in defavoare veniturilor 
proprii. In timp ce Comisia Fulbright primeste venituri numai de la bugetul de stat, 
Institutul Roman de Studii Internationale „Nicolae Titulescu” a primit in 2004 
subventii in suma de 29,3 miliarde de lei si venituri proprii in valoare de 0,5 
miliarde. In 2005, acelasi Institut a primit subventii in valoare de 3,3 miliarde de 
lei, in timp ce veniturile proprii s-au ridicat la 10,6 miliarde. Asadar, atat in cazul 
Comisiei Fullbright, cat si in cazul Institutului Roman de Studii Internationale 
„Nicolae Titulescu” fondurile primite de la MAE sunt esentiale pentru existenta 
institutiilor, ceea ce practic impiedica o autonomie functionala. Apreciem ca prin 
optiunea intre cele doua solutii oferite de Constitutie, anume subordonarea fata 
de MAE sau autonomia institutionala, poate transa problema de legalitate. 
Subordonarea unor organisme mai degraba cu caracter academic decat 
administrativ-politic fata de minister nu mai este de mult timp o solutie. 
Autonomia, pe de alta parte, se inscrie in cadrul sistemului universitar din 
Romania si ar putea fi o buna solutie, putandu-se pastra si contributia financiara 
a Ministerului insa nu sub forma subventiilor, ci sub forma granturilor 
institutionale sau de cercetare.  
 
In cadrul Ministerului de Externe exista doua institutii cu finantare publica (partial 
si prin venituri de la bugetul de stat prin MAE) care ridica probleme de 
oportunitate institutionala: Institutul Roman Pentru Studii Internationale „Nicolae 
Titulescu” si Academia Diplomatica. Din atributiile celor doua institutii se 
evidentiaza existenta unor functiuni similare precum cele referitoare la realizarea 
studiilor pe teme de drept international si relatii internationale, elaborarea de 
analize, organizarea de conferinte, publicarea de studii.  
 
1. Institutul Roman Pentru Studii Internationale „Nicolae Titulescu” (IRSI) – 
www.irsi.ro; HG nr 1073/2001 
 
Institutul are urmatoarele atributii principale: 
- efectuarea de studii pe teme de drept internaţional şi relaţii internaţionale de 
interes prioritar pentru politica externă şi pentru activitatea diplomatică a 
României, în special referitoare la integrarea europeană şi euroatlantică;  
- organizarea de dezbateri pe teme actuale ale politicii externe şi relaţiilor 
internaţionale; 
- studierea principalelor fenomene şi tendinţe ale relaţiilor internaţionale 
contemporane şi formularea de sugestii privind poziţia României faţă de acestea; 
- elaborarea de analize şi lucrări de sinteză pe teme prioritare de politică externă, 
precum şi de studii de fundamentare a unor iniţiative şi acţiuni întreprinse de 
România pe plan internaţional, însoţite de strategiile aferente; 
- efectuarea de studii privind aspectele şi implicaţiile politice, economice, sociale, 
culturale şi juridice ale integrării României în structurile europene şi euroatlantice, 
dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate şi a cooperării regionale, efectele 
globalizării, evoluţia proceselor democratice, drepturilor omului şi statului de 
drept; 
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- organizarea de reuniuni ştiinţifice (conferinţe, seminarii, simpozioane, mese 
rotunde), cu participare naţională şi internaţională, pentru examinarea unor 
probleme din domeniul relaţiilor externe ale României, în plan politic, economic şi 
de securitate.  
 
Este de precizat ca analizele si lucrarile mentionate mai sus se realizeaza la 
solicitarea Ministerului sau pe bază de contracte încheiate de Institut cu celelalte 
instituţii solicitante. 
 
2. Academia Diplomatica (AD) - www.academiadiplomatica.ro (la data evaluarii 
institutiei, pagina de Internet a acesteia se afla „In lucru”; HG nr 99/2002 
 
Academia Diplomatica are urmatoarele atributii principale: 
- pregătirea şi perfecţionarea profesională a membrilor Corpului Diplomatic şi 
Consular al României şi a altor categorii de personal din MAE;  
- participarea la procesul de pregătire a membrilor Corpului Diplomatic şi 
Consular al României şi a altor categorii de personal din Minister;  
- organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, în cooperare cu Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Administraţiei Publice, a unor cursuri de 
scurtă sau de lungă durată în vederea formării şi perfecţionării în domeniile 
relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei a altor funcţionari sau a altor categorii de 
persoane; 
- efectuarea de studii, cercetări, analize şi lucrări de specialitate în domeniul 
relaţiilor internaţionale şi al dreptului internaţional, necesare activităţii Ministerului 
Afacerilor Externe sau, la cerere şi cu aprobarea ministrului Afacerilor Externe, 
pentru alte instituţii ale statului român, instituţii publice din state partenere sau 
organizaţii internaţionale; 
- organizarea de conferinţe, seminarii, dezbateri, prelegeri în cadrul şi în afara 
Ministerului Afacerilor Externe, în domeniul politicii externe, al relaţiilor 
internaţionale şi al dreptului internaţional. 
 
Analizand lista studiilor/analizelor publicate de catre cele doua institutii in 
perioada de functionare, se poate observa o anumita „suprapunere” de teme 
abordate de catre cele doua institutii ceea ce confirma comunitatea de atributii in 
domeniul cercetarii si al publicatiilor (lista este reprodusa, partial, in finalul 
Sectiunii de fata).  

 
Cu privire la institutiilor din subordinea MAE, se impun urmatoarele 
concluzii si recomandari. In primul rand, este necesara o punere in acord a 
tipului de raport existent intre MAE, pe de o parte, si IRSI si Comisia 
Fullbright, pe de alta parte, cu prevederile constitutionale. Daca Academia 
Diplomatica functioneaza in regim de „subordonare” reglementat de 
Constitutie, IRSI functioneaza in „coordonarea” MAE intr-un regim 
neprevazut de Constitutie (art 116 alin 2 din Constitutia Romaniei prevede 
ca ministerele pot avea asemenea institutii numai „in subordine”, si nu „in 
coordonare”).  
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In al doilea rand, exista o suprapunere clara si substantiala de atributii intre 
Institut si Academie (Academia are o functiune in plus ce consta in 
pregatirea functionarilor din cadrul MAE). Drept consecinta, consideram ca 
s-ar impune o comasare a celor doua institutii, astfel incat sa fie mentinute 
toate functionalitatile institutiilor, insa cu o reducere a infrastructurii 
institutionale necesare intretinerii a doua institutii cu atributii suprapuse in 
loc de una singura.  
 
Lista cuprinzand publicatii ale IRSI: 
I. Quarterly Review   
- Romanian Journal of International Affairs, vol. I-IX, 1995-2005 
 
II. Topical issues of the Review  
- Parliamentary Diplomacy (1995) 
- Romania and the European Union (1996) 
- Romania and NATO (1997) 
- Balkan –Nordic Forum on Security, Cooperation and Integration (1998) 
- Sovereignty, Autonomy and Integration in Contemporary Europe: Trends and Developments 
(1998) 
- Role of Parliamentary Diplomacy in Shaping a Sustainable Democratic Security Order. 
Proceedings of the International Conference, Bucharest, 8-9 October 1998 (1999) 
- Regional Cooperation – Essential Factor of Progress and Stability in Today’s World (2001) 
- NATO Enlargement and Modernization (2002) 
- NATO and EU Enlargement. Historic Decisions (2003) 
 
III. Topical Volumes 
- Interesul naţional şi politica de securitate (“The National Interest and the Security Policy”), 
Bucharest: IRSI, 1995 
- Regionalism. Concepts and Approaches at the Turn of the Century, Bucharest: Romanian 
Institute of International Studies, Norwegian Institute of International Affairs, 1995 
- Ecobescu, Nicolae, Constantin Alexandru, Mirella Hagiopol (eds.), Manualul NATO: parteneriat 
şi cooperare (“NATO Handbook: Partnership and Co-operation”), Bucharest: Press and 
Information Office of the North-Atlantic Treaty Organization, Bucharest: Nemira, 1997 
- Asmus, Ronald D., Konstantin Dimitrov, Joerg Forbrig (eds.), O nouă strategie euro-atlantică 
pentru strategia Mării Negre (“A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Area”), Bucharest: 
IRSI, 2004 
 
Lista cuprinzand publicatii ale Academiei Diplomatice 
- Pozitia Romaniei fată de noua politica de vecinatate a Uniunii Europene (Radu Carp, Olivia 
Horvath, aprilie 2003) 
- Diplomatia europeana si rolul Ministerului Afacerilor Externe (Radu Carp, Cornelia Gusa, 
Simona Bulumac, mai 2003) 
- Revizuirea Constitutiei Romaniei - aspecte de politica externa si integrare euro - atlantica (Radu 
Carp, Iulia Tataru, Gabriel Sarafian, august 2003) 
- Politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Agenda Lisabona - factori de conturare a unei 
strategii de dezvoltare in Romania (Cornelia Gusa, noiembrie 2003)  
- Politica Europeana de Aparare din perspectiva proceselor de largire şi aprofundare ale Uniunii 
Europene (Cornelia Gusa, martie 2004)  
- Reforma Consiliului de Securitate ONU (Dana Muravska, martie 2004) 
- Participarea si rolul regiunilor in cadrul procesului de integrare europeana (Cornelia Gusa, iulie 
2004) 
- Perspectivele politicii europene de vecinatate şi pozitia Romaniei (Simona Bulumac, iulie 2004) 
- Analele Academiei Diplomatice,  volumul II / 2004 
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- Implicatiile integrarii Turciei în UE. Elemente pentru consolidarea pozitiei Romaniei (Simona 
Bulumac, Cornelia Gusa, Dana Muravska, Gabriel Sarafian, ianuarie 2005) 
- Analele Academiei Diplomatice, volumul III/2005 (in curs de editare la data evaluarii) 
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II.2.2 Ministerul Integrării Europene (MIE) - www.mie.ro; HG nr 402/2004 
 
Singura instituţie aflată în coordonarea MIE este Institutul  European din 
Romania (IER) - www.ier.ro, care este organizat şi funcţionează pe baza OG nr 
15/1998, modificată de  OUG nr 73/2000. 
 
Conform art 2 si 3 din OG nr 15/1998 principalele atribuţii ale Institutului sunt: 
 
Principalele obiective ale Institutului European din România sunt:  

- participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor în 
domeniul integrării europene;  

- aplicarea politicilor construcţiei instituţionale în domeniul integrării 
europene;  

- contribuţia la dezvoltarea spiritului şi valorilor europene.  
 

   Pentru realizarea acestor obiective, Institutul European din România are 
următoarele atribuţii:  

- coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Guvernului, 
ministerelor şi a altor instituţii publice, studii de impact privind aderarea 
României la Uniunea Europeană;  

- concepe, contractează şi coordonează proiecte de formare profesională în 
domeniul integrării europene;  

- contractează şi coordonează proiecte de traducere a legislaţiei europene 
în limba română şi a legislaţiei româneşti în limbile europene;  

- concepe şi coordonează acţiuni în domeniul formării şi conştientizării la 
nivelul administraţiei publice, al cercurilor de afaceri şi al opiniei publice, 
având ca obiectiv promovarea valorilor şi spiritului european, prin 
organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde şi alte asemenea;  

- coordonează, execută, contractează şi/sau publică studii, traduceri, 
materiale de informare şi lucrări de referinţă în domeniul integrării 
europene;  

- prezintă Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare 
Europeană, rapoarte de analiză a situaţiei, tabele de corespondenţă şi 
evaluarea modului de implementare a legislaţiei armonizate;  

- implementează programe în domeniul său de activitate, încredinţate de 
Guvern şi de Comisia Europeană sau de alţi donatori, pe bază de 
memorandumuri de înţelegere;  

- lărgeşte cooperarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Ministerul 
Culturii şi cu alte instituţii similare din ţară şi din străinătate, în realizarea 
obiectivelor sale.  

 
IER este condus de un Consiliu de Administraţie, cu durata mandatului de 4 ani, 
format din 7 membri, numiţi conform dispoziţiilor art 8 din OG nr 15/1998 şi 
prevederilor statutului Institutului European din România. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie, împreună cu alţi doi membri sunt numiţi de primul ministru, la 
propunerea ministrului integrării europene. Academia Româna, Parlamentul 

 105

http://www.ier.ro/


Romaniei prin Comisia de Integrare Europeană, confederaţiile patronale şi 
sindicale reprezentative la nivel national, desemnează câte un membru al 
Consiliului de Administraţie. Printre atribuţiile Consiliului de Administraţie se 
numără: elaborarea strategiei institutului şi a politicii acestuia, aprobarea 
programelor ce vor fi derulate, aprobarea modificarilor statutului IER si adoptarea 
regulamentului de functionare al IER, monitorizarea activitatii directorului general 
prin analiza rapoartelor întocmite de acesta, aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli si a bilantului contabil etc. La toate şedintele Consiliului de 
Administraţie un reprezentant al Delegaţiei Comisiei Europene în România poate 
avea calitatea de observator. Conducerea operativă a activităţii Institutului 
European din România se exercită de către un director general care este numit 
de către consiliul de administraţie, la recomandarea preşedintelui consiliului de 
administraţie.  
 
În cadrul IER funcţionează şi Consiliul Ştiinţific Consultativ, format din cel mult 
noua membri, numiti de catre Directorul General pe o perioada de patru ani.  
Contribuţia principală a Consiliului Ştiinţific Consultativ constă în elaborarea 
strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale 
Institutului. Activitatea membrilor Consiliului Ştiinţific Consultativ constă în 
participarea la reuniuni plenare ale Consiliului (trimestrial de obicei), evaluarea 
unor lucrări de cercetare/informare elaborate în cadrul Institutului European din 
România, participarea ca moderatori sau lectori la seminarii şi conferinţe 
organizate de Institut etc. 
 
IER are un număr de 40 de posturi care sunt ocupate prin concurs, cu excepţia 
Directorului General. Membrii consiliului de administraţie care participă la 
reuniuni beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază 
lunar al directorului general. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului 
de administraţie, ca urmare a participării la reuniuni, nu poate depăşi, într-o lună, 
20% din salariul de bază lunar al directorului general. Pentru activitatea 
desfăşurată, membrii Consiliului ştiinţific consultativ sunt remuneraţi trimestrial cu 
o indemnizaţie echivalentă cu salariul de bază lunar al unui director din cadrul 
Institutului European din România.  
 
IER este ordonator tertiar de credite, iar directorul  general este ordonatorul de 
credite al IER. 
 
IER are in dotare: 3 autoturisme din donaţii (în 2000 si 2002) - în valoare totală 
de înregistrare în contabilitate  de aproximativ 800 de milioane de lei; mijloace 
fixe – din donatii si prin achizitie: mobilier, echipamente IT, sisteme de traducere 
simultană, etc. – în valoare totală de înregistrare în contabilitate  de aproximativ 
5,7 miliarde lei. 
 
Sursele de finanţare ale IER sunt  externe şi de la bugetul de stat, astfel: 
 
- pentru anul 2004: Fonduri Phare în suma de aproximativ 10,6 miliarde lei 

                              Subvenţii  în suma de aproximativ 21 miliarde de lei 
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- pentru anul 2005: Fonduri Phare în suma de aproximativ 3 miliarde de lei 
                                        Subvenţii în sumă de aproximativ 35 miliarde de lei 

 
Total cheltuieli în anul 2004 aproximativ 29 de miliarde, din care pentru: 

- Cheltuieli de personal -  aproximativ  9,5 miliarde de lei 
- Cheltuieli materiale şi servicii - aproximativ 19,8 miliarde de lei. 

 
Considerăm că activitatea IER este necesară şi, în plus, acest institut 
exercită adecvat funcţia ce îi este proprie. Din punct de vedere al 
managementului fondurilor observăm însă o diminuare considerabilă a 
cuantumului resurselor externe (Phare) de la 10,6 miliarde în 2004 la 3 
miliarde în 2005, şi o suplimentare cu aproape 40% a subvenţiilor bugetare. 
Dat fiind specificul acestui institut şi contextul în care ne găsim, ce permite 
accesarea unui număr sporit din fondurile europene de preaderare, situaţia 
ridică semne de întrebare şi reclamă măsuri pentru creşterea ponderii 
finanţării externe. Suma de 9,5 miliarde alocată celor 41 de posturi ale IER 
(care conduce la o medie a cheltuielilor cu salariile de aproximativ 19 
milioane per angajat pe lună, fără a scădea indemnizaţiile membriilor 
Consiliului de Administraţie) o considerăm exagerată, un motiv în plus 
pentru o evaluare de detaliu  a eficacităţii utilizării resurselor. 
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II.2.3 Ministerul Finanţelor Publice (MFP) - www.mfinante.ro; HG nr 208/2005 
 
Normele legislative în vigoare care reglementează organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice sunt: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
HG nr 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; HG nr 436/2005 care 
modifică Anexa 4 a HG nr 208/2005. 
 
Conform HG nr 436/2005, agenţiile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea 
MFP includ: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Agenţia 
Naţională a Vămilor (ANV), Garda Financiară (GF - în subordonarea ANAF), 
Direcţii generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora 
funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile 
finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale.  
 
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) -  
www.anaf.mfinante.ro/wps/portal; HG nr 208/2005 
 
Cu scopul îmbunătăţii procesului de administrare fiscală, la începutul anului 
2003, s-a înfiinţat, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin comasarea 
tuturor direcţiilor de administrare fiscală, Departamentul de Administrare Fiscală 
sub conducerea unui secretar de stat. Argumentarea Ministerului Finanţelor 
Publice pentru realizarea acestor modificări era asigurarea resurselor necesare 
desfăşurării activităţilor şi îmbunătăţirea managementului sistemului de 
administrare fiscală la nivel naţional.  
 
Însă, începând cu 1 octombrie 2003, apar noi modificări prin care Departamentul 
de Administrare Fiscală este transformat în Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală (ANAF). Principala schimbare operată este că ANAF obţine personalitate 
juridică şi buget propriu. Obiectivele şi atribuţiile ANAF includ colectarea 
veniturilor bugetului de stat, aplicarea unitară a prevederilor legislative legale de 
diferitele taxe şi contribuţii către bugetul statului. Pentru realizarea acestor 
obiective ANAF are o serie de atribuţii de planificare, implementare şi control. 
Astfel, ANAF participă la procesul legislativ aferent domeniului său de activităţi 
prin elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare, acte normative etc. În 
acelaşi timp, ANAF îndeplineşte şi o serie de atribuţii administrative, precum 
activităţi de prevenire a evaziunii fiscale, activităţi de control şi investigaţie 
financiară. În plus, are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă 
Uniunea Europeană. 
 
Preşedintele ANAF are rang de secretar de stat şi este numit prin decizia 
primului-ministru. Prin amendarea HG nr 1574/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea ANAF de către HG nr 208/2005, au fost create trei posturi de 
vicepreşedinţi. Un vicepreşedinte a preluat fosta Direcţie Generală de Inspecţie 
Fiscală organizată în trei direcţii (Direcţia de Control Financiar, Direcţia de 
metodologie şi proceduri pentru Inspecţia Fiscală şi Direcţia Antifraudă Fiscală). 
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Un alt vicepreşedinte a preluat patru direcţii şi nou înfiinţata Direcţie de 
Monitorizare a realizării Creanţelor Bugetare. Însă, Direcţia de Organizare şi 
Resurse Umane, Direcţia Generale pentru reformă şi Cooperare Internaţională, 
Direcţia Economică şi Administrativă au fost alocate în subordinea directă a 
preşedintelui împreună cu nou-înfiinţatul Corp de Control al preşedintelui. Al 
treilea vicepreşedinte a preluat Autoritatea Naţională a Vămilor. Toate aceste 
modificări au avut ca rezultat creşterea numărului maxim de posturi în structura 
proprie a ANAF de la 335 la 447, excluzând preşedintele, vicepreşedinţii şi 
posturile aferente postului demnitarilor şi 456 incluzând şi posturile de 
conducere. Vicepreşedinţii au rang de subsecretari de stat.  
 
ANAF are în subordine/coordonare diferite agenţii care îşi desfăşoară activitatea 
la nivel central şi/sau în teritoriu. Un astfel de exemplu este Autoritatea Naţională 
a Vămilor, instituţie cu un număr de 4589 de posturi şi zece direcţii vamale 
regionale. Un alt exemplu este al structurilor teritoriale ale Direcţiilor generale ale 
finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile 
finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi 
administraţiile finanţelor publice comunale. Acestea au un număr total de 26125 
posturi, se organizează şi funcţionează prin OMFP nr 10/2004, privind 
regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale a finanţelor 
publice si controlului financiar de stat din judeţe şi a HG nr 208/2005, privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală. 
 
2. Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) - www.customs.ro/vami/Main; HG nr 
165/2005, OG nr 8/2005 
 
ANV a fost preluat de Ministerul Finanţelor Publice în baza OG nr 8/2005, 
aprobată prin Legea nr 154/2005. Acesta funcţionează în baza HG nr 165/2005, 
care amendează HG nr 366/2004. ANV are în subordine 10 direcţii regionale 
vamale. ANV funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (ANAF) cu un număr maxim de 4589 posturi. ANV beneficiază de 
finanţare din surse bugetare. ANV este condusă de unul dintre vicepreşedinţii 
ANAF.  
 
3. Garda Financiară (GF) – www.gardafinanciara.ro; HG nr 1538/2003  
 
Garda Financiară este înfiinţată prin HG nr 1538/2003 pentru organizarea şi 
funcţionarea Gărzii Financiare. Conform OG nr 8/2005, aceasta a trecut în 
subordonarea ANAF, cu personalitate juridică şi buget propriu. La nivel central 
Garda este organizată în şase divizii, două compartimente şi două servicii. În 
plus, la nivel teritorial garda este structurată în Comisariatul Municipiului 
Bucureşti şi şapte comisariate regionale fiecare având în sub-ordine între două şi 
cinci secţii judeţene. Numărul de posturi a fost stabilit la 1005, din care 120 în 
cadrul comisariatelor centrale şi 885 în cadrul comisariatelor regionale.  
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Luând în considerare noua structură a ANAF este clar că ceea ce s-a 
realizat este crearea unei instituţii supradimensionate care produce o 
structură birocratică stufoasă şi greu de operat. Numărul de angajaţi a 
crescut cu peste 30 la sută în doar ultimii doi ani. Este evident că această 
creştere se datorează lipsei unor proceduri de preluare a angajaţilor 
diferitelor departamente/direcţii implicate în procesul de reformă 
instituţională. Faptul că aceste decizii, de multe ori, sunt la discreţia unor 
birocraţi rezultă în reciclarea tuturor angajaţilor din departamentele 
administraţiei vechi în structurile agenţiilor noi. În plus, faptul că diferitele 
direcţii aflate în subordinea ANAF, pe lângă structurile naţionale, au şi o 
serie de structuri teritoriale îngreunează considerabil operarea eficientă a 
acestora necesitând menţinerea unor structuri birocratice de coordonare şi 
control şi la nivel orizontal. 
 
Mai mult, procesul de aderare europeană presupune dezvoltarea capacităţii 
de management a fondurilor structurale. Această problemă nu este nici pe 
departe rezolvată într-un mod corespunzător. Elocvent este cazul înfiinţării 
Autorităţii de Plată care după ce a fost amânată de câteva ori rămâne în 
continuare o problemă de rezolvat.  
 
 
Ministerul Finanţelor Publice are calitatea de acţionar prin reprezentarea statului 
la: 
 
a) Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – SA (CNIN) - 
www.cnin.ro/rom/special.asp; OUG nr 199/200  
 
Compania Naţională este înfiinţată prin OUG nr 199/2000 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" – SA (OUG 199 a fost aprobată prin 
Legea nr 452/2003). CNIN funcţionează sub forma juridică de societate 
comercială pe acţiuni cu capital integral de stat. Obiectul principal de activitate 
este imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea şi evidenţa 
hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau 
specifice pe economie. Un aspect pozitiv care trebuie menţionat este că 
situaţiile financiare ale Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - SA 
sunt auditate de PricewaterhouseCoopers, auditor financiar independent. 
Totuşi, nepublicarea acestor rapoarte denotă o lipsă de interes pentru 
respectarea legislaţiei în vigoare legat de transparenţă. 
 
 
b) Compania Naţională "Loteria Română" – SA (CNLR) - www.loto.ro; OUG nr 
159/1999 
 
Compania Naţională „Loteria Română” se înfiinţează prin OUG 159/1999 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - SA. Ordonanţa a abrogat HG 
nr 816/1994 şi a prevăzut transformarea Regiei Autonome a Loteriei Naţionale în 
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Compania Naţională "Loteria Română" – SA, societate comercială pe acţiuni 
care rămâne în proprietatea statului.  
 
Conform raportărilor Loteriei Naţionale, in anul 2003, cifra de afaceri a Loteriei 
Naţionale s-a ridicat la 4479 de miliarde de lei, în comparaţie cu 1896 miliarde de 
lei (57,3 milioane de dolari) in anul 2002. Profitul Loteriei a cunoscut o tendinţă 
crescătoare, de la 403 miliarde de lei, în 2002, la 1305 miliarde de lei, în 2003. 
Astfel, observăm că acesta s-a triplat într-un an de zile. Profitul Loteriei este 
utilizat pentru finanţarea unor activităţi ale diferitelor Ministere şi Agenţii 
Guvernamentale în baza diferitelor hotărâri în acest sens. De exemplu, conform 
Legii nr 186/2003, privind promovarea Culturii scrise, se prevede că 0,4 la sută 
din profitul net a Loteriei să fie alocat achiziţionării de publicaţii pentru biblioteci şi 
acordarea de bonuri valorice pentru grupuri speciale. Acest fond este gestionat 
de Ministerul Culturii şi Cultelor. La fel, din profitul Loteriei se finanţează şi 
diverse investiţii din domeniul sportului. Un exemplu este cel al reabilitării şi 
modernizării stadionului din incinta Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu". 
La începutul lunii august 2005 Guvernul a decis alocarea a 80 miliarde lei pentru 
acest scop şi în plus finanţarea lucrărilor de modernizare la Complexul Sportiv 
"Iolanda Balaş Soter" cu suma de 25 miliarde lei.  
 
Prin activităţile lor, aceste două instituţii sunt, cel puţin teoretic, 
aducătoare de venit pentru bugetul statului. Însă, sistemul de supraveghere 
a managementului este slab dezvoltat, ceea ce ridică suspiciunea unei 
maximizări bugetare din partea birocraţiei ocupate. Fondurile alocate 
pentru diferite activităţi ale acestor Companii naţionale se referă la 
profiturile lor nete şi nu sunt necesar corelate cu creşterile de venit ale 
acestora. Mai mult, în cazul Loteriei Naţionale adunarea generală a 
acţionarilor este formată din trei persoane numite prin ordin al ministrului 
Finanţelor Publice. Acest lucru crează suspiciuni cu privire la independenţa 
Companiei de interesele politice ale partidelor aflate la guvernare.  
 
Este de remarcat că numărul maxim de posturi al MFP este stabilit la un 
număr maxim de 1326 angajaţi, care nu include demnitarii şi posturile 
aferente cabinetului ministrului. În cazul Companiilor Naţionale numărul 
maxim de posturi nu este specificat în actele legislative. Aşadar, acestea au 
libertate decizională în stabilirea numărului de posturi.  
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II.2.4 Ministerul Justiţiei (MJ) – www.just.ro; HG nr 83/2005 
 
In subordinea MJ exista urmatoarele institutii: Institutul National de Expertize 
Criminalistice; Administratia Nationala a Penitenciarelor; Spitalul „Prof Dr 
Constantin Angelescu”; Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu; 
Directia Generala de Protectie si Anticoruptie; Institutul National de Criminologie; 
Oficiul National al Registrului Comertului; Centrul de Pregatire a Magistratilor, a 
Grefierilor si a celuilalt Personal din Sistemul Justitiei – Sovata; Complexul 
„Flamingo” din Eforie Sud (hotel si restaurant). In cordonarea MJ exista o singura 
unitate – Regia Autonoma „Multiproduct”.  
 
In subordinea Ministerului Justitiei exista un serviciu de informatii special denumit 
„Directia Generala de Protectie si Anticoruptie” – DGPA, care functioneaza in 
baza HG nr 637/2004). Principalele atributii ale DGPA sunt:  
- cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa siguranţei 
naţionale, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase în rândul 
efectivelor de deţinuţi, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot 
rezulta asemenea pericole;  
- identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi) 
care au avut legături cu organizaţii sau grupări teroriste, preluarea sub control a 
canalelor de legătură pe care acestea şi le creează cu exteriorul, în situaţiile în 
care există indicii că întreţin în continuare contacte cu structuri extremist-teroriste 
ori cu persoane implicate în trafic cu arme, droguri şi fiinţe umane;  
- identificarea persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor 
acţiuni violente în penitenciare sau îndreptate împotriva personalului 
administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor, cadrelor de poliţie ori a altor 
persoane aflate în diverse împrejurări în mediul penitenciar; prevenirea faptelor 
sau împrejurărilor ce pot constitui premise la producerea unor evenimente de 
natura celor prevăzute;  
- prevenirea oricăror acţiuni de destabilizare a mediului penitenciar;  
- conlucrarea cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a 
persoanelor incluse în Programul de protecţie a martorilor, care se află în stare 
de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate;  
- protecţia contrainformativă a personalului din Direcţia Generală a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate faţă de orice acţiuni care urmăresc 
angrenarea acestuia în fapte ce constituie ameninţări la adresa siguranţei 
naţionale ori în săvârşirea de infracţiuni sau fapte antisociale;  
- prevenirea şi contracararea, împreună cu factorii abilitaţi, a faptelor, situaţiilor şi 
împrejurărilor de nerespectare de către personalul Direcţiei Generale a 
Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a actelor normative care 
reglementează activitatea profesională şi conduita acestora, a fenomenelor ce 
pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de corupţie sau a altor fapte 
şi manifestări ce constituie încălcări ale legii.  
- verifică şi avizează personalul din instituţiile menţionate anterior în vederea 
eliberării, potrivit legii, a certificatelor/autorizaţiilor de acces la informaţii 
clasificate;  
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- asigură împreună cu celelalte structuri specializate ale statului aplicarea 
măsurilor prevăzute de lege pentru verificarea, coordonarea şi controlul 
respectării normelor şi regulilor privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, 
păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor 
clasificate;  
- întreprinde măsuri specifice de prevenire şi contracarare a scurgerii de 
informaţii clasificate.  
 
In privinta acestui serviciu au existat suspiciuni legate de rolul real al acestuia in 
contextul problematicii legate de independenta justitiei in Romania, precum si 
datorita faptului ca versiunea initiala a acestui serviciu – Serviciul de Informatii 
Protectie si Anticoruptie (SIPA) nu a avut o activitatea transparenta. Desi este 
evidenta necesitatea culegerii de informatii cu privire la personalul si detinutii din 
cadrul sistemului penitenciar, apreciem ca atributiile DGPA se suprapun cu 
atributiile generale ale SRI, insa au un grad de aplicabilitate la un domeniu 
specific. Ca atare, raportul intre SRI si DGPA poate fi apreciat ca fiind unul de la 
institutie cu atributii generale in toate domeniile de securitate nationala interna la 
institutie cu atributii specifice intr-un domeniu specific, al amenintarilor de 
securitate interna provenind din sfera penitenciara.  
 
Existenta DGPA a fost considerata nejustificata atat de catre organizatii de 
aparare a drepturilor omului - Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului 
in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), de exemplu - cat si prin 
Rapoartele de tara ale Comisiei Europene. In special in ultimii 3 - 4 ani, 
presa a formulat si ea numeroase rezerve si critici cu privire la statutul si 
activitatea acestui serviciu. Aceste puncte de vedere au fost exprimate 
inclusiv prin luarea in considerare a practicii din tarile europene cu 
democratie consolidata. Critici privind statutul şi activitatea DGPA au 
formulat, public, inclusiv responsabili ai Administraţiei Penitenciarelor7. De 
asemenea, Ministerul Justiţiei s-a văzut nevoit, foarte recent, să dezmintă 
acuzaţiile pe care două cotidiene centrale i le-a adus în sensul că DGPA ar 
fi primit sarcina de a spiona ziariştii8. La inceputul mandatului sau, actualul 
ministru al Justitiei a anuntat, in urma cu circa 9 luni, o analiza de detaliu a 
functiilor si activitatii DGPA si, pe baza acesteia, o decizie cu privire la 
viitorul acestei institutii. Autorii studiului considera ca la nivelul Guvernului 
se impune luata, cat mai curand, o decizie in acest sens. Functionarea in 
continuare a DGPA, sub numeroase semne de intrebare si a provizoratului, 
este de natura sa afecteze calitatea activitatii acestei institutii, dar si sa 
mentina o suspiciune contraproductiva cu privire la atributiile şi activitatea 
sa, în special la nivelul categoriilor de personal vizate prin funcţiile DGPA.     
 

                                                           
7 Cotidianul Adevărul, Magistratul Emilian Stanisor, seful Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor: Fostul SIPA spioneaza ilegal magistratii, cadrele din penitenciare, detinutii, 2 
februarie 2005 
8 Cotidianul Ziua, Spionarea ziariştilor, 10 septembrie 2005 şi cotidianul Averea, SIPA spionează 
ziariştii acreditaţi pe justiţie, 10 septembrie 2005 
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II.2.5 Ministerul Apărării Naţionale (MApN) – www.mapn.ro; OUG nr 14/2001 
 
Art 30 alin  (2), ( 3) şi (4) din OUG nr 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
MApN prevede că acest Minister are în subordine/coordonare unu număr de 
instituţii. Situaţia acestor instituţii şi resursele bugetare pentru anii 2004 şi 2005 
este următoarea:  
                                                                                                                                              Mii lei 
Denumire structură 2004 2005 
Muzeul Militar Naţional 21.524.251 27.575.747 
Biblioteca Militară Naţională 5.998.000 6.499.421 
Cercul Militar Naţional 13.002.080 19.477.627 
Ansamblul Artistic al Armatei 10.600.000 18.312.740 
Clubul Sportiv Central al Armatei 
“Steaua” 

133.667.158 236.670.179 

Centre de refacere a capacităţii de 
muncă a personalului armatei 

45.000.000 54.000.000 

Sanatoriul de balneofizioterapie şi 
recuperare medicală Bălţăteşti 

 5.731.168 

Complexe de prestări servicii şi 
alimentaţie 

  

Editura Militară  6.289.082 6.369.207 
Cercul Militar Braşov 7.197.896 8.195.185 
Cercul Militar Sibiu  720.692 
Unitatea Tehnică de Prestări Servicii   
Compania Naţională 
“ROMTEHNICA” S.A. 

  
 

Regia autonomă Compania Română 
de Aviaţie “ROMAVIA” * 

175.064.549 200.000.000 

Muzeul Marinei Române 4.256.471 16.483.868 
Cercul Militar Constanţa 62.000.000 82.800.000 
Cercul Militar Mangalia 15.000.000 15.000.000 
Cercul Militar Tulcea 21.000.000 23.000.000 
Muzeul Aviaţiei 67.000.000 100.000.000 
Clubul Sportiv Aplicativ Militar 
“Bucegi” Predeal 

1.507.000 2.100.000 

Asociaţia Sportivă “Armata” Oradea 560.000 1.000.000 
Asociaţia Sportivă “Armata” Târgu 
Mureş 

2.733.000 2.500.000 

 
*Conform prevederilor legale, Regia autonomă Compania Română de Aviaţie „ROMAVIA” poate 
beneficia de subvenţii alocate Ministerului Apărării Naţionale în bugetul anual, într-un subcapitol 
de cheltuieli distinct, pentru finanţarea unor cheltuieli legate de executarea de zboruri în folosul 
protocolului de stat. 
 
Prin OUG nr 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la 
nivelul administratiei publice centrale, s-a prevăzut înfiinţarea, în subordinea 
MApN, a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. Ordonanţa a stabilit că 
organizarea şi funcţionarea Oficiului urmează să fie reglementată prin HG. 
     
La MApN au fost evaluate/documentate mai în detaliu următoarele aspecte: 
 
a) Baza materială 
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Direcţiei pentru Relaţii Publice a Ministerului i-a fost solicitată următoarea 
informaţie de interes public: “Care sunt cladirile si terenurile de pe raza 
municipiului Bucuresti in care functioneaza institutii aflate in 
componenta/subordinea/coordonarea/sub autoritatea MApN, altele decat 
subunitatile/unitatile/marile unitati operative ori comandamentele acestora”. 
Datele furnizate de MApN sunt cuprinse în tabelul de mai jos: 
 
 

Suprafaţa Nr. 
Crt 

Caz.    Adresa 

Supraf. 
Constr. 
(mp) 

Supraf 
Desfas. 
(mp) 

Teren  
(ha) 

                
                   Cine  o ocupă în prezent 

1 502      Str. Progresului 
nr. 41, sect.5 

897 1508 0,24 Local - Curtea Militară de Apel 

2 867 Calea Plevnei 
nr.114, sector 6 

8110 10387 2,56 Bază sportivă – Club Steaua 

3 914 Bd. Iuliu Maniu 
nr.13-15, sect. 6 

9575 14040 5,77  Local – Şcoala de Muzică 

4 928 Str.Cobăl-cescu 
nr.2-8, sector 6 

2761 14630 0,47 Local – Cămin şi policlinică de garnizoană 

5 954 Str.C-tin Mille 
nr.1, sect.1 

3243 22694 0,32 Cercul Militar Naţional 

6 955 Str.C.A.Rose-tti 
nr.37, sect.1 

966 2845 0,22 Laboratorul  Medical  

7 992 Calea Plevnei 
nr. 137, sect.1 

2791 4330 0,52 Grădiniţă de copii 

8 1000 Str. Ştirbei Vodă 
nr.79-81, sect.1 

1469 4795 0,5  Grădiniţă de copii 

9 1018 Str. Busucani 
nr.17, sect.6 

3858 3864 1 Seră – Direcţia Administrativă şi Servicii 

10 1055 Calea Plevnei 
nr.6, sect.6 

727 1233 0,19 Local – Tribunalul Militar 

11 1064 Str.Mircea 
Vulcănescu 
nr.125-127, 
sect.6 

6252 15857 1,93 Muzeul Militar 

12 1072 Bd.Timişoara 
nr.2, sect.6 

3433 3433 1,39 Baza Hipică – Club Steaua 

13 1091 Şos.Panduri nr. 
68-72, sect.5 

9290 47790 3,61 Universitatea Naţională de Apărare 

14 1099  Linia de centură 
Domneşti sect. 
5- fort 

17640 17673 9,06 Club Sportiv Steaua 

15 1107 Str.Ion 
Mihalache 
nr.126, sect.1 

7779 17877 3,01 Local – Direcţia Topografică Militară 

16 1142 Str.Piscului nr.1, 
sect.4 

335 714 0,06 Observatorul Astronomic 

17 1379 Bd.Regina 
Maria nr.4, 
sect.4 

14190 40696 5,06 Local- Academia Tehnică Militară 

18 1554 Şos.Panduri 
nr.60, sect.5 

1919 11162 0,31 Cămin - Universitatea Naţională de Apărare 

19 1950 Str.Prelungirea 
Ghencea nr.45, 
sect.6 

21363 28886 28,34 Bază Sportivă – Club Steaua 

20 2300 Şos.Străuleşti 
nr.2, sect.1 

2475 2895 3,37 Ştrandul nr.1 – Ştrandul Străuleşti 

21 2301 Str.Dâmbovi-
cioarei nr.10-14, 
sect.1 

2012 2012 1,87 Ştrandul nr.2 - Tei 

22 2304 Şos.Bucureşti-
Ploieşti nr.68, 

640 640  Bază Sportivă – Club Steaua 
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Suprafaţa Nr. 
Crt 

Caz.    Adresa 

Supraf. 
Constr. 
(mp) 

Supraf 
Desfas. 
(mp) 

Teren  
(ha) 

                
                   Cine  o ocupă în prezent 

sect. 1 
23 2635 Intrarea 

Brezoianu nr.34, 
sect.1 

716   Grădina de Vară – Cercul Militar Naţional 

24 2811 Bd.Barbu 
Delavrancea 
nr.39, sect.1 

24 24 0,0024 Garaj auto – Direcţia Administrativă şi Servicii 

25 2992 Şos.Bucureşti-
Ploieşti, km.24 

2658 3943 4,35 Complex Sportiv – Club Sportiv Steaua 

26 2996 Str.C-tin Mille 
nr.6, sect.1 

258 987 0,003 Centrul de Studii Istorice al Armatei 

27 3049 Calea Rahovei 
nr.35-37, sect.5 

421 1263 0,04 Local – Procuratura Militară de pe lângă Curtea 
Militară de Apel 
Parchetul Militar Teritorial de pe lângă Curtea 
Militară de Apel Teritorială  

28 3076 Str.Crizante-
melor 
nr.1,sect.5 

490 2450 0,12 Cămin Garnizoană 

29 3218 Str. Năsăud 
nr.89, sect.5 

640 3200 0,06 Cămin Garnizoană 

30 3260 Aleea 
Haiducului nr.3, 
sect.6 

4449 16044 1,78 Căminul Militar de Garnizoană - Haiducului 

31 3390 Str.Aleea 
Alexandru nr.20, 
sect.1+ 
Washinton 

188 502 0,017 Laborator medicină preventivă 

32 3401 Bd.Timişoara 
nr.5B, sect.6 

   Sediul Regiei Autonome Arsenalul Armatei şi 
Romtehnica 

33 3419 Bd.Unirii nr.57, 
Bl.E4, Sc.1, 
Tr.3, P+M, 
sect.3 

558 2653 0,05  Grupul Mass-Media al Armatei 

34 3433 Bd.Ghencea 
nr.37, sect.6 

   Unitate service şi şcoală de şoferi – Ministerul 
Apărării Naţionale 

 
 

Documentarea sub acest aspect s-a făcut pentru a oferi o imagine cât mai 
sugestivă asupra patrimoniului în clădiri şi terenuri de care dispune un important 
minister din România. O evaluare chiar şi sumară a situaţiei comunicate de 
MApN sugerează necesitatea ca Guvernul să facă/să dispună un inventar 
complet al patrimoniului imobiliar al principalelor ministere/instituţii din 
subordine. Se impune de asemenea o analiză cu privire la utilizarea cât mai 
raţională a acestui patrimoniu. Reorganizările succesive, foarte frecvente, 
care au avut loc la nivelul administraţiei publice centrale în ultimii 15 ani au 
fost de natură să facă dificilă o evidenţă foarte precisă a acestui patrimoniu 
cuprinzând mii de „repere” şi valorând sute de mii de miliarde de lei. În 
aceste condiţii, şi utilizarea cât mai eficientă a acestui patrimoniu nu putea 
să se facă decât cu mare dificultate. Cazul MApN – cu deosebire în urma 
amplului proces de „reorganizare şi restructurare a armatei” – este unul 
dintre cele mai semnificative din acest punct de vedere. Pe timpul 
documentării studiului, unele dintre informaţiile incomplete comunicate de 
Direcţia Domenii şi Infrastructuri (DDI) a MApN au sugerat că inclusiv la 
nivelul Ministerului evidenţele patrimoniului imobiliar sunt deficitare. Astfel 
unul dintre autorii studiului a constatat că din situaţia comunicată de MApN 
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b) Alocaţii bugetare pentru unele instituţii din subordinea MApN 
 
b.1) Prin comparaţie cu alocaţiile bugetare pentru întreaga activitate 
sportivă din România (1,75 de mii de miliarde de lei, în anul 2005), autorii 
studiului consideră ca fiind excesivă alocarea sumei 236,7 de miliarde de 
lei pentru Clubul Sportiv Central al Armatei “Steaua”. De asemenea, se 
apreciază ca inadecvată atribuirea acestor alocaţii din bugetul MApN. 
Clubul Sportiv al Armatei, şi oricare alt club sportiv din România, ar trebui 
să aibă acces la alocaţii bugetare exclusiv prin autoritatea competentă în 
domeniu (în prezent, Agenţia Naţională pentru Sport), în condiţiile unor 
criterii şi mecanisme care să stimuleze într-o măsură cât mai mare o 
competiţie cât mai corectă a performanţelor (pentru mai multe detalii în 
aceste sens se poate vedea secţiunea II.1.2.9 – ANS). Aceleaşi observaţii se 
impun şi cu privire la  Asociaţiile Sportive „Armata” Oradea şi Târgu Mureş. 
Sugerăm scoaterea acestor cluburi de sub tutela MApN, atât financiar cât şi 
logistic (baze de antrenament, stadioane etc). 
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b.2) De asemenea, chiar şi numai prin comparaţie, se consideră că valoarea 
alocaţiilor bugetare pentru Muzeul Aviaţiei sunt excesive – 67 de miliarde 
de lei în 2004, respectiv 100 de miliarde în 2005. Aceste sume sunt 
considerate excesive mai ales prin comparaţie cu cele alocate Muzeului 
Naţional de Istorie (300,7 miliarde în 2004 şi 132 miliarde în 2005), Muzeul 
de Artă al României (76 de miliarde în 2004), dar chiar şi cu principalul 
Muzeu al Armatei - Muzeul Militar Naţional (21,5 miliarde în 2004, respectiv 
27,6 miliarde în 2005). 
 
b.3) La data documentării, în subordinea MApN funcţionau cercuri militare 
în următoarele localităţi: Arad, Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, Basarabi, 
Beiuş, Bârlad, Bistriţa, Botoşani, Brad, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, 
Caracal, Caransebeş, Câmpulung Muscel, Constanţa, Cluj Napoca, Craiova, 
Curtea de Argeş, Dej, Deva, Făgăraş, Focşani, Galaţi, Huşi, Iaşi, Ineu, Lunca 
de Sus, Lugoj, Miercurea Ciuc, Mihail Kogălniceanu, Mangalia, Mediaş, 
Medgidia, Oradea, Odorheiul Secuiesc, Piteşti, Piatra Neamţ, Ploieşti, 
Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Roman, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, 
Sibiu, Şimleul Silvaniei, Slatina, Slobozia, Tecuci, Timişoara, Târgovişte, 
Târgu Jiu, Târgu Mureş, Topraisar, Turda, Tulcea, Vaslui şi Zalău. Având în 
vedere procesul amplu de restructurare a armatei din ultimii anii, se 
recomandă conducerii MApN să analizeze oportunitatea funcţionării în 
continuare a cercurilor militare în toate localităţile amintite, în multe dintre 
ele efectivele militare fiind în prezent sensibil mai mici decât la data 
înfiinţării acestor instituţii.  
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II.2.6 Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) - www.mai.gov.ro; OUG nr 
63/2003 

Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MAI supuse evaluării 
 
1. Autoritatea pentru Străini (AS) – www.aps.mai.gov.ro; OUG nr 63/2003, HG nr 
577/2003, HG nr 725/2003, OUG nr 194/2002 
 
Autoritatea pentru Străini (AS) este structura specializată, organizată în 
subordinea Ministerului de Interne, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în 
competenţă prin lege, cu privire la regimul străinilor în România, combaterea 
şederii ilegale, precum şi cu privire la gestionarea evidenţei străinilor cărora li s-a 
acordat drept de şedere în România. 
 
Conform nr HG 577/2003, AS are următoarele atribuţii principale: 
 
- avizează acordarea vizelor de intrare în România a străinilor; 
- aprobă invitaţiile prevăzute la art. 37 din OUG nr 194/2002 privind regimul 

străinilor în România; 
- verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor necesare pentru acordarea 

dreptului de şedere în România; 
- verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor necesare pentru prelungirea 

dreptului de şedere în România; 
- acordă dreptul de şedere permanentă prin aprobarea stabilirii domiciliului în 

România străinilor care îndeplinesc condiţiile legale; 
- prelungeşte dreptul de şedere temporară în România străinilor care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de OUG nr 194/2002; 
- anulează ori revocă, după caz, dreptul de şedere al străinilor în România; 
- eliberează permise de şedere şi documente de călătorie; 
- prin lucrătorii anume desemnaţi, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile 

contravenţionale prevăzute de OUG nr 194/2002; 
- gestionează Sistemul Naţional de Evidenţă a Străinilor asigurând 

funcţionarea, păstrarea şi exploatarea evidenţelor; 
- exercită atribuţiile conferite prin lege cu privire la regimul îndepărtării străinilor 

de pe teritoriul României; 
- culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii 

despre străinii cu şedere ilegală, locurile şi mediile frecventate de aceştia, 
precum şi despre cei care au ca preocupări traficul de persoane; 

- cooperează cu instituţii similare din străinătate şi cu alte organisme 
internaţionale cu competenţă în domeniul migraţiei, în baza inţelegerilor la 
care România este parte; 

- cooperează cu misiunile diplomatice şi oficiile acreditate în România. 
 
AS este condusă de un director general, ajutat de un director adjunct, numiţi prin 
ordin al ministrului de Interne. Directorul general are şi calitatea de ordonator 
terţiar de credite. Posturile necesare constituirii AS s-au asigurat prin 
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redistribuire, din cele existente în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Evidenţă Informatizată a Persoanei. Personalul AS este constituit din poliţişti, 
funcţionari publici şi personal contractual. 
 
Structura organizatorică a AS este stabilită prin HG nr 280/2004 pentru 
modificarea şi completarea HG nr 577/2003. Structura teritorială este alcătuită 
din două servicii pentru străini la nivelul municipiului Bucureşti, 41 birouri 
judeţene şi două centre de cazare a străinilor luaţi în custodie publică. Custodia 
publică presupune cazarea temporară a străinilor consideraţi indezirabili sau 
pentru care s-a luat măsura returnării sau expulzării, în centre specializate.  
 
Din baza materială a AS fac parte următoarele clădiri: 
 

Nr.  
crt 

Forma de proprietate Descriera sumară Valoare inventar Observaţii

1 Administrare Sediu 1.340.474.260 
ROL 

Bucureşti 

2 Administrare Sediu 8.691.490.591 
ROL 

Bucureşti 

3 Administrare Sediu 5.691.288.799 
ROL 

Bucureşti 

4 Administrare In conservare 2.682.456.147 
ROL 

Giurgiu 

5 Administrare Centru cazare 
străini 

12.507.560.984 
ROL 

Otopeni 

6 Administrare Centru cazare 
străini 

25.843.403.791 
ROL 

Horia, jud. 
Arad 

 
De asemenea, AS are în dotare 156 de servere şi 323 staţii de lucru. 
 
AS este finanţat excusiv de la bugetul de stat. Cheltuielile din anul 2004 s-au 
împărţit astfel: 9,7 miliarde de lei au fost destinate cheltuielilor cu salariile, 7,9 
miliarde pentru cheltuieli materiale şi servicii, iar 20,8 miliarde au fost transferuri - 
fonduri de cofinanţare în cadrul programelor Phare aflate în derulare.După ce în 
anul 2004 i-au fost alocate 38,6 miliarde de lei, pentru anul în curs suma 
destinată AS aproape că s-a triplat, ajungând la 118,8 miliarde. Considerăm 
că este puţin probabil ca acest lucru să se datoreze creşterii afluxului de 
străini, fapt care ar motiva costuri suplimentare pentru ca instituţia să-şi 
desfăşoare în bune condiţii activitatea. Funcţiile AS sunt adecvate, dar 
sugerăm realizarea unei analize mai amănunţite în privinţa eficacităţii, a 
justificării costurilor sporite ale acestei instituţii, precum şi a oportunităţii 
unei comasări cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi (secţiunea următoare). 
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2. Oficiul Naţional pentru Refugiaţi (ONR) – str Lt Col Marinescu C-tin, nr 15A, 
sector 5, Bucureşti; OG nr 102/2000, HG nr 737/2001 
 
Oficiul National pentru Refugiati (ONR) este autoritatea centrală responsabilă de 
implementarea politicilor României în domeniul refugiaţilor şi funcţionează în 
cadrul MAI. 
 
ONR are următoarele principale atribuţii: 
 
- primeşte, înregistrează şi soluţionează în etapa administrativă cererile de 

acordare a statutului de refugiat depuse la structurile sale teritoriale sau la 
alte organe ale MAI 

- intreprinde măsurile necesare pentru constatarea şi verificarea identităţii reale 
a solicitanţilor statutului de refugiat, fără însă ca aceste demersuri să aducă 
atingere intereselor solicitanţilor; 

- primeşte şi transmite plângerile formulate de solicitanţi în temeiul prevederilor 
legale privind statutul şi regimul refugiaţilor instanţelor competente să le 
soluţioneze;  

- declanşează procedura stabilită de legea română pentru stabilirea unui 
reprezentant legal, în cazul solicitanţilor statutului de refugiat minori şi le 
asigură acestora protecţia necesară până la numirea unui reprezentant legal; 

- ţine evidenţa şi dosarele solicitanţilor statutului de refugiat şi a persoanelor 
care au dobândit o formă de protecţie, întocmeşte şi elibereaza documente 
de identitate şi de trecere a frontierei de stat; 

- poate stabili reşedinţa solicitanţilor statutului de refugiat şi poate dispune 
transportarea acestora cu însoţitor până la reşedinţa stabilită; 

- poate dispune returnarea solicitanţilor statutului de refugiat către un stat terţ 
tranzitat de acesta anterior; 

- asigură cazarea, asistenţa materială a solicitanţilor statutului de refugiat şi 
cazarea refugiaţilor; 

- cooperează şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă cu 
instituţiile străine care au funcţii asemanatoare şi cu instituţiile internaţionale 
europene şi regionale cu atribuţii în domeniul refugiaţilor; 

- colaborează şi cooperează cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi - Reprezentanţa din România şi cu Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie. 

 
În calitate de Secretariat Tehnic al Comitetului Român pentru Probleme de 
Migrări, Oficiul are următoarele atribuţii: 
 
- întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a programelor de 

cooperare bilaterale şi multilaterale convenite cu alte ţări, în scopul facilitării 
revenirii în ţară şi reintegrării socio-profesionale a migranţilor români; 

- asigură pregatirea şi participarea la reuniuni, consultări şi alte acţiuni 
internaţionale bi şi multilaterale vizând stabilirea cadrului juridic al exercitării 
libertăţii de deplasare a persoanelor fizice, uniformizarea reglementărilor în 
domeniul migraţiei; 
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- ţine evidenţa numerică şi nominală a comitetelor locale pentru probleme de 
migrari şi împreună cu acestea se ocupă de soluţionarea problemelor apărute 
ca urmare a primirii unor grupuri numeroase de cetăţeni români reveniţi în 
ţară; 

- pune la dispoziţia Comitetului Român pentru Probleme de Migrări materiale 
documentare şi studii referitoare la migranţi, solicitanţi ai statutului de refugiat, 
persoane care au dobândit o formă de protecţie sau cetăţeni români reveniţi 
din alte ţări. 

 
Comitetul Român pentru Probleme de Migrări (CRPM) funcţionează în baza HG 
nr 417/1991 şi are următoarele principale atribuţii: 
 
- convenirea şi punerea în aplicare a programelor de cooperare bilaterală şi 

multilaterală cu alte ţări, în scopul facilitării revenirii în ţară şi reintegrării 
socioprofesionale a migranţilor români, precum şi a prevenirii unor noi cazuri 
de migrare;  

- elaborarea de propuneri vizând completarea şi îmbunătăţirea reglementărilor 
legale privind statutul refugiaţilor şi al altor categorii de migranti, regimul 
străinilor, regimul paşapoartelor şi vizelor;  

- încheierea şi aplicarea înţelegerilor departamentale cu alte ţări privind 
revenirea în ţară a migranţilor români, respectiv retrimiterea în ţările de 
origine sau în alte ţări a migranţilor aflaţi în România;  

- asigurarea, în caz de nevoie, a mijloacelor de subzistenţă şi sprijinirea 
reintegrării în societate a migranţilor români reveniţi în ţară;  

- adoptarea măsurilor necesare pentru acordarea unor ajutoare umanitare de 
urgenţă migranţilor străini aflaţi pe teritoriul Romaniei. 

 
CRPM este un organism interministerial în componenţa sa fiind incluşi 
reprezentanţi din partea: MAI, MMSSF, MAE, MFP, MEdC, MS, MJ, 
Departamentul pentru Administraţie Publică Locală. 
 
ONR este condus de un director general care este şi ordonator terţiar de credite. 
Organigrama cuprinde 231 de posturi, aproximativ 150 dintre acestea fiind 
destinate personalului ce deserveşte cele 6 centre de cazare a refugiaţilor; două 
în Bucureşti, câte unul în Timişoara, Galaţi, Rădăuţi şi Maramureş. 
 
Sursa de finanţare este bugetul de stat, care în 2004 a alocat ONR 48,6 
miliarde de lei. La această sumă s-au mai adăugat 40 miliarde din fonduri 
externe nerambursabile. Conform informaţiilor furnizate, totalul 
cheltuielilor realizate în 2004 a fost de 48,6 miliarde, adică exact cât a 
reprezentat alocaţia de la bugetul de stat. Fondurile externe 
nerambursabile (Phare), în valoare de 40 miliarde de lei, au fost destinate 
unui program de pregătire a personalului realizat în colaborare cu parteneri 
din Germania şi Grecia. 
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Cheltuielile pe anul 2004 s-au împărţit astfel: cheltuieli cu salariile - 21 miliarde, 
cheltuieli materiale - 16,6 miliarde, transferuri - 7,5 miliarde şi cheltuieli de capital 
- 3,3 miliarde. Cheltuielile cu salariile reprezintă aproximativ 42% din total 
cheltuieli. Tot în anul 2004, costurile destinate întreţinerii centrelor de 
cazare pentru solicitanţii de azil a fost de 2,6 miliarde, adică aproximativ 5% 
din total cheltuieli. Analizând dinamica cererilor de azil în perioada 1991 - 
2004, am constat faptul că vârful a fost atins în 2001 cînd au fost 
înregistrate 2431 cereri, după care numărul lor a cunoscut o evoluţie 
descendentă: 1151 în anul 2002, 1077 în 2003 şi doar 662 în 2004. Concluzia 
logică ar fi că travaliul ONR s-a redus la aproximativ un sfert din cel al 
anului 2001. În consecinţă şi resursele cheltuite de ONR ar trebui să fie în 
principiu mai mici. Totuşi, pentru anul 2005 alocaţiile de la bugetul de stat 
s-au mărit cu aproximativ 50% faţă de anul precedent, însumând 74,2 
miliarde de lei. Considerăm nejustificată această majorare a bugetului, în 
condiţiile în care din tot bugetul pe anul precedent, doar 5% a fost utilizată 
pentru întreţinerea centrelor de cazare a azilanţilor. 
 
ONR şi CRPM au câteva funcţii similare cu Autoritatea pentru Străini (AS): 
emite acte temporare de identitate, are atribuţii în ce priveşte şederea, 
cazarea şi/sau retrimiterea refugiaţilor/străinilor în terţe ţări, verificarea  
identităţii, colaborarea cu instituţii similare din alte ţări. Considerăm că se 
impune realizarea unei analize mai detaliate la nivelul MAI privind 
oportunitatea  comasării acestor structuri şi unificării funcţiilor pe care le 
îndeplinesc. Astfel, la nivelul AS ar putea fi înfiinţat un nou departament 
care să se ocupe de cererile de azil, iar atribuţiile de cazare, inclusiv 
centrele teritoriale ale ONR putând fi comasate cu departamente deja 
existente în cadrul AS. 
 

Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MAI care nu au fost supuse evaluării: 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Paşapoarte, Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor, Unitatea Specială de Aviaţie, Academia de poliţie 
"Alexandru Ioan Cuza", Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională 
(înfiinţat în aprilie 2005, include în structura sa Punctul Naţional Focal şi Biroul 
Naţional Interpol), Arhivele Naţionale, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea pentru Urmărirea 
Aplicării Unitare a Legii nr 10/2001, Fondul Român de Dezvoltare Socială, 
Institutul Naţional de Administraţie, Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici.  

 
Un aspect demn a fi menţionat sunt alocaţiile acordate din bugetul MAI 
către anumite cluburi sportive. Astfel, prin Legea nr 511/2004 a bugetului 
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de stat pe anul 2005, rectificată prin OUG nr 66/2005, din bugetul MAI sunt 
subvenţionate următoarele cluburi sportive: 
- Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti cu 176,8 miliarde de lei; 
- Clubul Sportiv Dinamo Braşov cu 31,3 miliarde de lei. 
 
Considerăm că aceste subvenţii viciază competiţia dintre cluburi şi 
sportivi. Sugerăm scoaterea acestor cluburi de sub tutela MAI, atât 
financiar cât şi logistic (baze de antrenament, stadioane etc). Pentru mai 
multe argumente în acest sens se pot vedea Secţiunile II.2.5 – MApN 
(punctul b1) şi II.1.2.9 – ANS.  
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II.2.7 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSF) - www.mmssf.ro; 
HG nr 412/2005 şi HG nr 863/2005 

 
Instituţii aflate în subordinea /coordonarea MMSSF supuse evaluării: 
 

1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
2. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei 
- Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei  
- Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie 
3. Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi 
4. CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor 
5. CRFPA - Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor 
6. Inspecţia Muncii  
- Inspectoratele Teritoriale de Muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti 
- Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional din Criscior 
- Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Inspecţiei Muncii din 

Botoşani 
7. ANPDC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului  
8. ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
9. INCDPM - Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia 

Muncii –„Alexandru Darabont” Bucureşti 
10.  Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 
 

Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MMSSF care nu au fost supuse 
evaluării: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă; Direcţiile de Muncă, 
Solidaritate Socială şi Familie judeţene şi a municipiului Bucureşti; Institutul 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – 
INCSMPS Bucureşti 
 
 
1.Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) - 
http://www.anph.ro;  OG nr 14/2003 
 
 
ANPH este organizată şi funcţionează în baza OG nr 14 din 30 ianuarie 2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANPH. Ordonanţa a fost 
modificată şi completată prin Legea nr 467/2004 (prin care s-a dispus 
republicarea, fapt care, însă, nu s-a întâmplat). Autoritatea este definită drept  
„organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 
în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului”. OG nr 14 a fost  aprobată cu 
modificări prin Legea nr 239 din 6 iunie 2003 (Lege cu caracter ordinar).   
 
La data de 28 iunie 2003, a fost adoptată OUG nr 64 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
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organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
publice. Prin această OUG (art 7 alin 2 lit c),  s-a decis ca ANPH să treacă în 
subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF), ca 
“organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică”. 
Ulterior, OUG nr 64 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr 194/2004 (Lege 
cu caracter ordinar). Din coroborarea actelor normative menţionate, rezultă că 
ANPH se află în subordinea MMSSF.  
 
Principalele atribuţii ale ANPH sunt: 
- elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului 
General al Guvernului, Strategia naţională în domeniul protecţiei speciale a 
persoanelor cu handicap; 
- organizează, coordonează şi controlează, prin inspecţiile regionale, realizarea 
măsurilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi a strategiei 
naţionale în domeniul respectiv;  
- acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 
instituţionalizată a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii;  
- monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea 
accesibilităţilor, întocmeşte analize şi studii în domeniu şi elaborează metodologii 
de aplicare a măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în această 
materie;  
- realizează îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în 
domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; 
- finanţează şi cofinanţează programe şi proiecte în domeniul protecţiei speciale 
a persoanelor cu handicap;  
- dezvoltă un sistem de informaţie şi consultanţă accesibil persoanelor cu 
handicap şi familiilor acestora;  
- autorizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să 
desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi 
să înfiinţeze centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţă, centre de recuperare şi 
reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupaţională, centre de zi, precum şi 
alte tipuri de centre. 
 
Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi 
prin decizie a primului-ministru, şi asimilaţi, din punct de vedere al salarizării şi al 
celorlalte drepturi, cu funcţiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de 
stat. Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite.  
 
Structura organizatorică a ANPH este stabilită prin HG nr 370 din 28 aprilie 2005. 
Numărul toral de posturi este 213, din care 78 pentru aparatul central (exclusiv 
preşedintele şi vicepreşedintele) şi 135 pentru unităţile subordonate. În structura 
Autorităţii există: Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Persoanelor cu 
Handicap Adulţi, Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii 
Sociale a Persoanelor cu handicap şi 3 direcţii (Direcţia Organizare Internă şi 
Comunicare, Direcţia de Integrare Europeană şi Direcţia de Inspecţie şi Control – 
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care are în subordine 8 Inspecţii Regionale: Bucureşti, Arad, Argeş, Mureş, Satu 
Mare, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea). În perioada în care s-a aflat în subordinea 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ca Secretariat de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap, instituţia a avut un număr maxim de posturi de 418 (Ordinul nr 436 din 
18 iunie 2002 al ministrului Sănătăţii şi Familiei). 
 
Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulţi are 
competenţe decizionale în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare 
într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti. Comisia  se numeşte prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii şi are următoarea componenţă: un preşedinte; doi medici 
specialişti, propuşi de Ministerul Sănătăţii;  un psiholog sau un asistent social; un 
reprezentant desemnat de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România (potrivit 
propriului statut, CNDR este „organizaţie fără scop patrimonial, 
neguvernamentală,  umanitară, apolitică, non-profit şi funcţionează în 
conformitate cu principiile universale ale drepturilor omului şi ale libertăţilor sale 
fundamentale, potrivit prevederilor prezentului statut, legislaţiei române şi 
europene în vigoare în România. CNDR este format din organizaţii 
neguvernamentale naţionale reprezentative ale şi pentru persoanele cu 
dizabilităţi din România” - http://www.cndr.anvr.ro)  
 
Inspecţiile regionale se organizează şi funcţionează ca instituţii publice, cu 
personalitate juridică, în subordinea Autorităţii având ca principale atribuţii: 
controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul 
protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi aplică sancţiunile prevăzute de 
lege; monitorizează modul de aplicare a politicilor de protecţie specială a 
persoanelor cu handicap. 
 
Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a 
Persoanelor cu Handicap este instituţie publică cu personalitate juridică. 
 
În subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti se înfiinţează comisii de expertiză medicală a persoanelor 
cu handicap pentru adulţi. Activitatea Comisiilor este coordonată metodologic de 
Comisia superioară. Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionării 
comisiilor se asigură din bugetele consiliilor judeţene, respectiv ale consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, inclusiv din sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. 
 
Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii şi unităţilor subordonate sunt 
finanţate de la bugetul de stat. Valoarea bugetelor alocate pentru 2004 şi 2005 
au fost de 3,9 mii de miliarde de lei, respectiv 4,4 mii de miliarde. Cheltuielile 
făcute în 2004 au fost (în miliarde de lei): transferuri consolidabile – 3,8 mii; 
personal – 30,1; materiale – 28,5; programe – 31,8; subvenţii – 19,0; capital – 
4,0.   
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ANPH are în dotare 4 autoturisme (3 Daewoo Nubira în valoare totală de 1,3 
miliarde de lei şi 1 Daewoo Cielo – 358 milioane de lei). Dotările Agenţiei sunt în 
valoare totală de 9,3 miliarde de lei (echipamente tehnologice, aparate şi 
instalaţii, mobilier, aparatură birotică). 
 
Se apreciază că organizarea şi funcţiile ANPH sunt necesare şi adecvate. 
Ţinând cont, pe de o parte, de alocaţiile bugetare importante făcute pentru 
realizarea funcţiilor ANPH (3,9 mii de miliarde în 2004 şi 4,4 mii de miliarde 
în 2005), iar pe de altă parte de problemele semnificative care continuă să 
existe în acest domeniu, se sugerează să se analizeze, eventual la nivelul 
Guvernului, eficienţa utilizării acestor resurse. 
 
 
2. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF) – www.anpf.ro; Legea nr 
217/2003, HG nr 1624/2003, OG nr 95/2003  
 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF) a fost înfiinţată în baza Legii 
nr 217/2003 în contextul preocupărilor pentru prevenirea si combaterea violenţei 
în familie. Iniţial, aceasta a funcţionat în subordinea defunctului Minister al 
Sănătăţii şi Familiei. Ulterior, prin OG nr 95/2003 s-a stipulat trecerea acesteia în 
subordinea nou înfiinţatului Minister al Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: „Se 
înfiinţează şi se organizează Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, 
denumită în continuare agenţie, institutie publică cu personalitate juridică care 
funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei.". HG nr 1624 din 23 decembrie 2003 
reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Familiei. 
 
În sarcina Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF) cad următoarele 
atribuţii principale:  

 
- elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor în domeniul 
fenomenului violentei în familie; 
- controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si îndrumarea 
metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei în 
familie; 
- finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice în domeniul 
apararii si consolidarii familiei, precum si al îngrijirii si protectiei victimelor 
violentei în familie; 
- avizarea înfiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei în familie, a 
centrelor de recuperare pentru victimele violentei în familie si a centrelor de 
asistenta destinate agresorilor; 
- instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor 
familiali; 
- realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta în familie; 
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- elaborarea protocoalelor de functionare si a ghidurilor de bune practici în 
domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie (conform HG nr 1624/2003, 
art 3 alin 2). 
 
Trebuie menţionat că atribuţiile Agenţiei sunt formulate şi în alt act normativ într-o 
formă relativ modificată (OG nr 95/2003, art 9 alin 1). 

 
Agenţia este condusă de un preşedinte, numit de ministrul MMSSF, asimilat din 
punct de vedere al salarizării cu funcţia de director general din minister, cu rol de 
ordonator secundar de credite pe lângă care funcţionează un consiliu consultativ.  
Preşedintele Agenţiei are posibilitatea emiterii de decizii în activitatea sa. 
Consiliul Consultativ ce funcţionează pe lângă preşedintele ANPF este format din 
şapte membrii, compus din „câte un reprezentant al Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului 
Justiţiei, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi al Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.” 
 
Consiliul consultativ are rolul de evaluare anuală a agenţiei, pentru îmbunătăţirea 
activităţii acesteia. Totodată asigură cooperarea dintre instituţiile  a căror 
activitate este relevantă pentru buna funcţionare a ANPF. Membrii Consiliului 
Consultativ nu sunt remuneraţi suplimentar pentru participarea la activitatea 
acestuia, şi sunt prinşi în schema de salarizare a personalului instituţiei de unde 
provin. 
 
În subordinea agenţiei funcţionează Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a 
Victimelor Violenţei şi Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie. În 
coordonarea metodologică a agenţiei, la nivelul fiecarui judeţ şi al municipiului 
Bucureşti, în cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială 
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (denumirea actuală a acestora este 
Direcţiile de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie judeţene şi a municipiului 
Bucureşti), prin ordin al ministrului MMSSF, s-a constituit un compartiment cu 
atribuţii privind combaterea violenţei în familie (art 1 alin 3 din HG nr 1624/2003). 
 
Centrul - Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie a luat 
fiinţă prin HG nr 852 din 23/1996, ca instituţie bugetară cu personalitate juridică, 
fiind succesiv în subordinea Ministerului Muncii, apoi în subordinea Ministerului 
Sănătăţii, a revenit în subordinea Ministerului Muncii pentru ca din 2003 să intre 
în subordinea ANPF. În anul 2004, Centrul - Pilot şi ANFP au funcţionat cu 
bugete separate (aşa cum am arătat mai sus, ANFP a avut asigurate sursele 
financiare de la Inspecţia Muncii, în vreme ce Centrul Pilot de la MMSSF). Iniţial, 
Centrul Pilot a avut sediul la Policlinica Universitară Titan - Centrul de diagnostic 
şi tratament - Bd Nicolae Grigorescu nr 41, sectorul 3, Bucureşti. Pe lângă linia 
telefonică de înregistrare a solicitărilor de ajutor a persoanelor victime ale 
violenţei în familie – telefon 983 – acest Centru a asigurat şi adăpost şi îngrijire 
persoanelor victime ale violenţei în familie – până în anul 1999. Din 1999, 
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întrucât spaţiul alocat desfăşurării acestui centru a fost restrâns, funcţia de 
adăpost nu a mai putut fi exercitată. În prezent, sediul Centrului Pilot este pe Bd 
Magheru nr 6-8, ocupându-se prioritar de înregistrarea şi gestionarea apelurilor 
telefonice ale persoanelor ce solicită ajutor  în urma violenţelor din familie.  
 
Numărul de angajaţi ai Centrului este de nouă persoane, având un buget în 2004 
de peste un miliard de lei. Bugetul acestui Centru a fost suplimentat an de an. În 
anul 2004 Centrul Pilot a înregistrat 442 de apeluri telefonice ce au semnalat 
violenţă în familie şi s-au prezentat pentru a fi consiliate şi îndrumate la acest 
Centru 232 de persoane. 
 
Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie are cinci angajaţi, din care 
unul contractual. Este o instituţie cu personalitate juridică. Rostul principal al 
acestuia este de a consilia persoanele în relaţiile de familie. În anul 2004, 66 de 
persoane au apelat la serviciile acestui Centru, înregistrându-se aproximativ 500 
de vizite. Totuşi, condiţiile de activitate ale acestuia sunt improprii, Centrul de 
Consultanţă având în dotare un singur calculator performant şi o singura cameră, 
ce a fost compartimentată în spaţii neizolate fonic; în această situaţie este greu 
de asigurat deplina încredere în confidenţialitatea discuţiilor purtate de specialiştii 
Centrului cu cei pe care îi deservesc. Nici unul din cele două centre nu dispune 
de pagină web. 
 
Personalul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei a fost detaşat, la 
înfiinţare, din cadrul organigramei Inspecţiei Muncii (40 de posturi). În primul an 
de funcţionare (2004) ANPF a primit fondurile necesare funcţionării din bugetul 
Inspecţiei Muncii, fapt ce a făcut obiectul unei ordonanţe guvernamentale (aceste 
fonduri sunt extrabugetare, Inspecţia Muncii dispunând de fonduri proprii din 
taxele şi comisioanele percepute).  
 
În 2004 sursele de finanţare ale ANPF au fost în cuantum de aproximativ 16 
miliarde lei, din care s-au cheltuit circa 9 miliarde lei (cheltuieli personal – 
aproximativ 3 miliarde lei, cheltuieli materiale – aproximativ 3 miliarde lei, 
investiţii – aproximativ 3 miliarde lei). Dacă în anul 2004 finanţarea celor două 
centre aflate în subordinea ANPF s-a realizat direct din fondurile bugetare ale 
MMSSF, în 2005 resursele necesare celor două centre sunt asigurate din 
bugetul alocat ANFP.  
 
În anul 2005, ANPF are la dispoziţie un buget de aproximativ 27 miliarde lei, 
banii provenind de data aceasta din surse exclusiv bugetare (bugetul de stat). 
Numărul posturilor din ANPF în prezent este de 38 (inclusiv contractuali), la care 
se adaugă 14 posturi la cele două centre ce se află în subordinea acesteia. Se 
pune, din acest punct de vedere, întrebarea: dacă în anul 2004 funcţionarea 
ANPF a putut fi susţinută din fonduri extrabugetare (bugetul Inspecţiei Muncii), 
de ce nu s-a realizat acest lucru şi în anul 2005?  
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Sediul ANPF este închiriat de la MMSSF, iar baza materială a acesteia cuprinde: 
un Cielo – aproximativ 330 milioane lei, o Dacia Solenza – aproximativ 270 
milioane lei (în total aproximativ 600 milioane lei) şi dotări (computere, 
imprimante, centrala telefonică, televizor, aparatură audio-video) în valoare de 
aproximativ  2,3 miliarde lei.  
 
În mod evident agenţia răspunde unei funcţii sociale importante, 
problemele ridicate de relaţiile familiale fiind în România majore. În multe 
zone sau comunităţii din România corecţia fizică aplicată în familie este 
considerată normală, ca mod de soluţionare a divergenţelor sau 
problemelor apărute. Deşi nu exclusiv, principalele victime ale violenţei în 
familie sunt femeile şi copii. Recomandăm în acest cadru analizarea 
oportunităţii reorganizării instituţiilor care se ocupă de problematica 
subiacentă familiei ţinând cont de următoarele considerente: 
 
a) Cele doua centre care sunt subordonate ANPF erau anterioare înfiinţării 
şi posedă o experienţă superioară în abordarea problematicilor legate de 
familie. În bună masură activitatea şi atribuţiile celor două centre este 
suprapusă/inclusă de atribuţiile ANPF. Considerăm că ANPF ar putea 
încorpora în structura sa organizatorică aceste două centre, care pot 
funcţiona foarte bine ca două departamente în cadrul său. Chiar şi 
gestionarea financiară a acestora ar fi mai facilă, lucru extrem de important 
în condiţiile în care se impune cu necesitate investiţii pentru ca cele două 
centre să îşi desfăşoare optim activitatea (Centrul de Informare şi 
Consultanţă pentru Familie are nevoie de un nou spaţiu adecvat consilierii, 
de dotare tehnică; Centrul - Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor 
Violenţei în Familie de spaţiu pentru a asigura adăpost temporar victimelor 
violenţei în familie). În plus funcţionarea activitatea celor două centre este 
complementară în mare măsură, ceea ce este un argument suplimentar 
pentru ca acestea să funcţioneze în aceeaşi locaţie. 
 
b) Din alt punct de vedere, există mai multe instituţii ce consumă resurse 
bugetare şi care au atribuţii ce vizează tot sfera familiei, cum ar fi de pildă 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului sau Direcţiile de 
Muncă, Solidaritate Socială şi Familie judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
(servicii publice descentralizate). În cadrul acestora din urmă există şi un 
compartiment cu atribuţii privind combaterea violenţei în familie. (art 1 alin 
3 din HG nr 1624/2003), activitate sincronă la nivel formal cu cea a Centrului 
de Informare şi Consultanţă pentru Familie şi a Centrului - Pilot de 
Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie. Recomandăm ca 
direcţie de acţiune  analiza oportunităţii constituirii unei noi Agenţii 
Naţională pentru Protecţia Familiei şi Copilului care să includă toate aceste 
structuri instituţionale (Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei; 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;  
compartimentele descentralizate  privind combaterea violenţei în familie 
din cadrul Direcţiilor de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie judeţene şi a 
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municipiului Bucureşti; Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie; 
Centrul - Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie) şi 
care să permită a acţiune integrată şi sincronizată de facto ale acestora. 
Avantajele suplimentare ar consta în: realizarea unor premise adecvate 
acţiunii complementare a acestora; forţa crescută (financiară, logistică etc) 
a unei astfel de instituţii de a-şi atinge obiectivele; creşterea posibilităţii 
exercitării controlului pentru o acţiune focalizată pe obiective şi utilizarea 
mai eficientă a resurselor disponibile. 

 
 

3. Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) -  
Bd Magheru nr 6-8, Et 5, Sector 1, Bucureşti; Legea nr 202/2002, OG nr 
84/2004, Legea nr 501/2004. 

 
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) s-a 
înfiinţat în baza art 24 din Legea nr 202/2002 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi, republicată. Explicit, înfiinţarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi Femei sunt formulate la punctul 15 
din OG nr 84 din 19/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr 202/2002 
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: „Se înfiinţează Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), denumită în 
continuare Agenţia, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu sediul în municipiul Bucureşti.” 
 
Relevantă privitor la problematica egalităţii de şansă între bărbaţi şi femei este şi 
HG nr 285/2004 privind aplicarea Planului national de acţiune pentru egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi. 
 
De facto, ANES s-a înfiinţat la 1 ianuarie  2005 şi a început să funcţioneze la 
data de 1 martie 2005, cu un număr total de 30 de posturi de funcţionari publici şi 
personal contractual, asigurat prin redistribuire din numărul de posturi aprobat 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 
Atribuţiile principale ale ANES: 

- coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;  

- propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de 
acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora;  

- avizează, la solicitarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării 
şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi;  

 133



- elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate 
domeniile de activitate;  

- elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe de 
parteneriat cu finanţare internă şi/sau externă;  

- coordonează şi/sau implementează programele Comisiei Europene 
privind egalitatea de gen;  

- este reprezentată în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor 
ori programelor derulate în România de către Uniunea Europeană, în 
vederea respectării principiului egalităţii de gen la alocarea resurselor;  

- reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale 
din domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte ţări;  

- primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative 
referitoare la principiul egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi 
şi al discriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane 
juridice, instituţii publice şi private.  

 
Sediul este preluat în folosinţa Agenţiei pe baza unui Protocol încheiat la 1 aprilie 
2005 între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ANES. 
 
Agenţia este condusă de un preşedinte, asimilat din punct de vedere al salarizării 
cu funcţia de director general din minister, numit de către ministrul muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile legii. Acesta este ordonator secundar 
de credite. 
 
Agenţia are în dotare o maşină (Ordinul  ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei nr 363/2005). 
 
Conform art 24 din Legea  nr 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, republicată, ANES este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul  
MMSSF. Bugetul pe 2005 este de aproximativ 6 miliarde lei. Din aprilie 2005 de 
când a început să funcţioneze Agenţia, s-au făcut investiţii de aproximativ 176 
milioane lei, iar veniturile preşedintelui ANES au fost următoarele: aprilie – 16,8 
milioane lei; mai, iunie şi iulie – câte 12,7 milioane lei. 
 
Agenţia are 12 angajaţi în prezent, însă organigrama stabilită prin lege prevede 
30 de posturi, care urmează a fi ocupate în viitor.  
 
În ce priveşte eficacitatea utilizării resurselor de către instituţie nu ne 
putem încă pronunţa, dat fiind timpul scurt scurs de la înfiinţare (cinci luni). 
Însă, recomandăm analizarea oportunităţii existenţei Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), în condiţiile în 
care raporturile dintre barbaţii şi femei sau discriminarea după sex nu 
reclamă probleme de anvergură în România. Ca un indicator pentru starea 
de fapt referitoare la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei în România 
ne putem referi, de pildă, la situaţia pieţei muncii, unde femeile nu numai că 
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nu sunt discriminate, dar au şi şanse mai mari de a-şi găsi un loc de muncă 
- rezultatele unui studiu realizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici în 2005 arată că aproximativ 65% dintre funcţionarii publici sunt 
femei, şi numai 35% barbaţi, deşi raportul demografic este mult mai 
echilibrat. Pentru a asigura egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei sunt 
necesare şi suficiente, pe de o parte, o legislaţie specială în domeniu – 
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 135/2005 –, iar pe de altă parte o 
instituţie care să monitorizeze şi să sancţioneze tratamentul 
discriminatoriu în funcţie de sex - Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD - instituţie care există deja).  
 
Funcţiile nou înfiinţatei ANES ar putea fi foarte bine îndeplinite de Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării care are ca atribuţii, printre 
altele, să „colaboreze cu autorităţile publice, persoanele juridice şi 
persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării 
tuturor formelor de discriminare; urmăreşte aplicarea şi respectarea, de 
către autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a 
dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sancţionarea şi eliminarea 
tuturor formelor de discriminare;” (art 2 lit e şi f din HG nr 1194/2001). 

 
 
4. Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) - 
www.cnfpa.ro 

 
Actele normative relevante cu privire la organizarea şi funcţionarea CNFPA sunt: 
Legea nr 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CNFPA, 
republicată şi modificată şi completată prin Legea nr. 559/2004; Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a CNFPA aprobat prin Ordinul comun al ministrului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ministrului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului nr 502/2003; Legea nr 253/2003 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr 132/1999; Legea nr 559/2004  pentru modificarea şi completarea Legii nr 
132/1999; OG nr 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor. 

 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este persoană juridică, cu 
sediul în municipiul Bucureşti.  
 
Principalele atribuţii ale CNFPA sunt: 
- avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională 
a adulţilor;  
- colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere şi alte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi 
administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi 
internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;  
- participă la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formării 
profesionale a adulţilor;  
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- participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de evaluare a furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor, a regulamentelor, metodologiilor şi instrucţiunilor 
de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor, secretariatele tehnice ale acestora şi pentru comisiile de examinare;  
- stabileşte tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică pentru elaborarea, 
verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, 
evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor 
profesionale;  
- întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor autorizaţi de formare 
profesională a adulţilor;  
- elaborează criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea 
standardelor ocupaţionale; 
- aprobă noi standarde ocupaţionale şi le actualizează pe cele existente, conform 
evoluţiilor pe piaţa muncii; 
- elaborează metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 
a adulţilor pe baza standardelor ocupaţionale, care va fi aprobată prin ordin 
comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului;  
- autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică 
evaluatorii de competenţe profesionale;  
- elaborează şi actualizează Registrul naţional al calificărilor. 

 
În cadrul legislativ delimitat de OG nr 129/2000 privind formarea profesională a 
adulţilor completată şi modificată prin OG nr/2004 şi Legea nr 132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CNFPA, modificată şi completată prin 
Legea nr 559/2004,  CNFPA are, printre altele, şi rolul de a aplica prevederile 
legale de autorizare a furnizorilor de formare profesională şi a certifica 
competenţele dobândite de cursanţi.  
 
CNFPA este constituit din 15 membri, după cum urmează:  
   a) 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministerelor 
interesate;  
   b) 5 membri desemnaţi de comun acord de organizaţiile patronale 
reprezentative la nivel naţional;  
   c) 5 membri desemnaţi de comun acord de confederaţiile sindicale 
reprezentative la nivel naţional (art 4 alin 1 din Legea nr 132/1999) 
 
Parte intrinsecă a funcţionării CNFPA este însă şi Secretariatul tehnic care ajută 
la exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Acesta a fost constituit din 25 de persoane la 
înfiinţare, iar în 2004, prin Legea de modificare a Legii 132/1999, s-a prevăzut 
creşterea numărului de posturi până la 75 în 2007, după următorul calendar: încă 
15 în 2005, alţii 20 de angajaţi în 2006 şi 15 noi angajaţi în 2007. 
 
Datorită unui act normativ recent adoptat ce prevede sistarea angajărilor în 
administraţia publică în anul 2005 – OG nr. 63 din 2005 -, practic cele 15 noi 
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posturi prevăzute a se înfiinţa în acest an la CNFPA nu se mai realizează. 
Aplicarea legii este astfel blocată de un alt act normativ. 
 
Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe bază de concurs 
organizat în condiţiile legii, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite.  
 
Salarizarea personalului Secretariatului tehnic se face în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale, în vreme 
ce membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor care participă 
la şedinţele consiliului, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie 
de şedinţă de 10% din salariul de bază al directorului general, însă totalul 
sumelor cuvenite lunar unui membru al CNFPA pentru participarea la şedinţe nu 
poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general. Pentru activitatea 
depusă, preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
primeşte o indemnizaţie lunară care reprezintă 20% din salariul de bază al 
directorului general.  
 
CNFPA are posibilitatea legală de a subcontracta servicii ale unor specialişti şi 
evaluatori externi, din afara aparatului profesional propriu, pentru a-şi exercita 
atribuţiile – are buget destinat acestui aspect (punctul 6 din Legea nr 559/12004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr 132/1999). Însă, datorită modificărilor 
legislative care nu mai permit convenţiile civile de prestări servicii, acest gen de 
activitate a CNFPA este blocată. 
 
În dotarea CNFPA intră mobilier, echipamente şi tehnică de calcul, cu valoarea 
totală de aproximativ 8,5 miliarde lei. Sursele de finaţare sunt, până în acest 
moment, integral de la bugetul de stat, iar valoarea alocată pentru anul 2004 a 
fost de circa 7,3 miliarde lei, iar pentru anul 2005 de circa 13,2 miliarde lei.  
 
Cheltuieli făcute în anul 2004 au avut următoarea structură: 
 
Cheltuieli cu personalul Aproximativ 4 miliarde (70.5% din 

totalul cheltuielilor) 
Cheltuieli materiale şi servicii Aproximativ 1,4 miliarde lei 
Cheltuieli de capital Aproximativ 270 milioane lei 
Total Aproximativ 5,5 miliarde lei 
 
După cum se poate observa, bugetul estimat a fost mai mare decât cheltuielile 
de facto în anul 2004. 
 
Autorii studiului consideră că este necesară o analiză privind oportunitatea 
existenţei ca instituţie autonomă a CNFPA. Este vorba în principal de o 
filosofie de organizare a pieţei furnizării de servicii de formare profesională. 
Scopul activităţilor de formare profesională constă mai degrabă în 
creşterea  adaptabilităţii şomerilor şi a forţei de muncă pe piaţa muncii. 
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Certificatul de competenţă care are cu adevărat valoare în acest proces 
este al angajatorului, cel ce oferă locul de muncă, nu al unei structuri 
birocratice. În general, fiecare angajator realizează o evaluare proprie a 
competenţelor candidatului, şi urmăreşte mai puţin atestatele şi cursurile 
absolvite de acesta. Această practică este proprie mai ales firmelor private, 
care acoperă azi mai bine de 70% din oferta de locuri de muncă în 
România. Personalul estimat a fi angajat în anul 2007, de 75 de persoane, ni 
se pare supradimensionat pentru necesităţile instituţiei, în condiţiile în care 
aceasta are şi posibilitatea subcontractării de servicii către terţi. Dacă la 
înfiinţare instituţia a reuşit să îşi exercite atribuţiile cu 25 de posturi, nu 
credem că piaţa formării profesionale a evoluat în asemenea grad încât să 
reclame în trei ani triplarea numărului de posturi; de pildă, numărul 
şomerilor – poate grupul cel mai interesat de formarea profesională de 
scurtă durată - de pildă, a scăzut în ultimul an, nu a crescut, şi nu sunt 
indicii că evoluţia ar fi inversă în următorii ani.  
 
În mod concret, se recomandă următoarele: 

- stoparea, prin modificarea legii, a creşterii numărului de posturi 
prevăzută pentru următorii ani la CNFPA; 

- reorganizarea şi încorporarea CNFPA ca direcţie sau departament în 
cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţiei 
Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă sau în cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării; 

- o abordare mai relaxată a pieţei formării profesionale, cu accent mai 
mare pe mediatizarea şi creşterea accesului la oportunităţile de 
formare profesională, pentru cei interesaţi, şi mai puţin asupra 
controlului calităţii acestor cursuri de formare (control care poate fi 
oricum viciat de managementul birocratic) – o modalitate de realizare 
a acestui fapt poate fi externalizarea activităţii la nivelul unor ONG-
uri, institute ştiinţifice sau la nivelul unor instituţii de învăţământ 
superior. 

 
 

5. Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) - 
www.crfpa.anofm.ro 

Cadru normativ: Legea nr 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
modificarile şi completările ulterioare; HG nr 4/1999 privind aprobarea Statutului 
Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională cu modificarile şi 
completările ulterioare în vigoare la data respectivă; Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr 25/2001; 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă nr 18/2002. 
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Centrele Regionale de Ocupare a Forţei de Muncă au fost înfiinţate în anul 2000 
cu asistenţă din partea Băncii Mondiale în oraşele Călăraşi, Cluj, Braşov, 
Craiova, Râmnicu Vâlcea şi Turnu Măgurele. În temeiul prevederilor art  8 din 
Statutul Centrelor Regionale de Formare Profesionala a Adulţilor, aprobat prin 
Ordinul Presedintelui Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr 
288/2004, pentru realizarea obiectului de activitate, Centrele Regionale de 
Formare Profesională a Adulţilor  au următoarele atribuţii: 

- organizează, coordonează şi furnizează, în condiţiile legii, servicii de pregătire 
şi reconversie profesională pentru adulţi; 

- evalueaza deprinderile, abilitatile si cunostintele specifice in meserie sau 
profesie, in raport cu standardele ocupationale; 

- monitorizeaza evolutia procesului de formare profesionala a adultilor in raport 
cu indicatorii de performanta adoptati la nivel national/teritorial; 

- organizeaza si asigura, prin servicii de specialitate, informarea, consilierea 
profesionala si orientarea pe piata muncii interne a adultilor care beneficiaza de 
serviciile centrelor regionale; 

- stabileste relatii de parteneriat cu angajatorii, organisme neguvernamentale si 
alte institutii implicate in activitatea de formare profesionala din regiune; 

- organizeaza si asigura activitati de formare a personalului propriu pentru 
perfectionarea serviciilor pe care le presteaza; 

- administreaza fondurile repartizate din bugetul asigurarilor pentru somaj si 
prezinta ANOFM bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual 
de activitate. 

CRFPA – urile sunt ordonatoare terţiare de credite prin directorul executiv. 

Sintetic, dotările fiecăruia din Centrele Regionale de Formare Profesională a 
Adulţilor constau în (dotarea acestor centre s-a realizat în cadrul Proiectului 
privind Forţa de muncă şi protecţia socială, finanţat din împrumutul 3849 RO 
acordat de Banca Mondială): 
 
CRFPA Dolj 

1. Are sediul într-o cladire P+3, compartimentata in birouri, săli de curs, 
ateliere si laboratoare; 

2. Centrul a fost renovat, costul reparatiilor fiind de aproximativ 5 miliarde lei; 
3. Centrul este dotat cu o Dacia Solenza în valoare de aproximativ 230 

milioane de lei; 
4. Centrul a fost dotat cu echipamente in valoare de 13,3 miliarde. 

 

CRFPA Teleorman 

1. Îşi desfăşoară activitatea într-o clădire P+3 care a fost renovată, 
cheltuielile ridicându-se la suma de aproximativ  8,4 miliarde lei; 
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2. Mijloacele de instruire de care dispune: 8 săli de curs, 10 ateliere de lucru, 
9 camere de cazare, bibliotecă; 

3. Dotarea centrului cu mijloace fixe si obiecte de inventar în suma de 11,6 
miliarde;  

4. Centrul este dotat cu o Dacia Solenza in valoare de 233,6 milioane de lei. 

 

CRFPA Braşov 

1. Sediul se afla încă în amenajare (sunt in faza de încheiere a contractului 
de lucrări de constructie de reamenajare), imobilul fiind fostul club cultural 
al uzinelor Roman Braşov; 

2. Centrul se afla în curs de dotare cu echipamente. O parte din 
echipamentele de birou (faxuri, xeroxuri, videoproiectoare, etc) precum si 
pentru cursurile de constructii, înfrumusetare şi bucătărie-patiserie au fost 
livrate prin serviciul de specialitate de la MMSSF, fiind depozitate intr-un 
spaţiu pana la finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiului destinat 
sediului CRFPA. 

3. Centrul este dotat cu o Dacia Logan in valoare de aproximativ 306 
milioane lei. 

4. Valoarea echipamentelor (mijloace fixe) primite până în prezent este de 
2,6 miliarde lei, valoarea obiectelor de inventar este de 903 milioane lei. 

CRFPA Călăraşi 

1. Centrul funcţionează într-un imobil (demisol, 4 etaje şi mansardă) 
cumparat prin finantare din bugetul asigurarilor pentru somaj, in valoare 
de aproximativ 34 miliarde lei; 

2. Centrul are in dotare un autoturism Dacia Solenza în valoare de 233 
milioane lei; 

3. Dotarea centrului cu mijloace fixe si obiecte de inventar este în valoare de 
14 miliarde lei. 

 

CRFPA Cluj 

1. Centrul îsi desfaşoară activitatea într-o clădire (P+2 etaje) cu o suprafaţă 
de 1981 mp, în valoare de aproximativ 18 miliarde lei; 

2. Centrul are în dotare un automobil Dacia Solenza în valoare de 
aproximativ 233  milioane lei; 

3. Mijloacele fixe (altele decât cele primite prin Banca Mondială) sunt în 
valoare de 893 milioane lei; 

4. Programul software Legis are o valoare de aproximativ 18 milioane; 
5. Obiectele de inventar achizitionate de CRFPA Cluj sunt în valoare de 

aproximativ 588 milioane lei; 
6. Mijloacele fixe achizitionate prin Banca Mondială sunt in valoare de 

aproximativ 17 miliarde lei; 
7. Imobilizările necorporale prin Banca Mondială sunt în valoare de 678 

milioane lei; 
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8. Obiectele de inventar achiziţionate prin Banca Mondială sunt în valoare de 
aproximativ 4 miliarde lei; 

9. CRFPA Cluj are în dotare 15 ateliere şi 12 birouri. 
 

CRFPA Vâlcea 

     1. Sediul CRFPA Vâlcea are o suprafaţă de 2861 mp iar suprafaţa 
desfaşurată este de 2352 mp (P+1 etaj); 
     2. Valoarea totală a echipamentelor cu care a fost dotat CRFPA Valcea este 
de aproximativ 29 miliarde lei; 
     3. CRFPA Rm. Vâlcea are în dotare un autoturism DACIA Solenza în valoare 
de aproximativ 233 milioane lei. 
 
Finanţarea Centrelor: 

CRFPA Călăraşi  

Realizat 2004  - cheltuieli: aproximativ 37 miliarde lei 
Prevăzut 2005 (inainte de rectificarea bugetului) – cheltuieli: aproximativ 15 
miliarde lei 
Cheltuieli 2004: 

- cheltuieli de personal:  aproximativ 2,5 miliarde lei 
- cheltuieli materiale si servicii:  aproximativ 3 miliarde lei 
- cheltuieli de capital:  aproximativ 31 miliarde lei 

CRFPA Cluj  

Realizat 2004  - cheltuieli: aproximativ 6 miliarde lei 
Prevăzut 2005 (înainte de rectificarea bugetului) – cheltuieli: aproximativ 16 
miliarde lei 
Cheltuieli 2004: 

- cheltuieli de personal:  aproximativ 3 miliarde lei 
- cheltuieli materiale si servicii:  aproximativ 3 miliarde lei lei 

CRFPA Dolj  

Realizat 2004  - cheltuieli: aproximativ 5 miliarde de lei  
Prevazut 2005 (inainte de rectificarea bugetului) – cheltuieli: 14.266.510 mii lei 
Cheltuieli 2004: 

- cheltuieli de personal:  aproximativ 2,5 miliarde de lei  
- cheltuieli materiale si servicii:  aproximativ 2,5 miliarde de lei. 

CRFPA Teleorman  

Realizat 2004  - cheltuieli: aproximativ 5 miliarde lei 
Prevazut 2005 (înainte de rectificarea bugetului) – cheltuieli: aproximativ 14 
miliarde lei 
Cheltuieli 2004: 

- cheltuieli de personal:  aproximativ 3 miliarde lei  
- cheltuieli materiale si servicii:  aproximativ 2 miliarde lei 
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CRFPA Vâlcea 

Realizat 2004  - cheltuieli: aproximativ 7 miliarde lei  
Prevăzut 2005 (înainte de rectificarea bugetului) – cheltuieli: aproximativ 20 de 
miliarde lei 
Cheltuieli 2004: 

- cheltuieli de personal:  aproximativ  3 miliarde de lei 
- cheltuieli materiale si servicii:  aproximativ 4 miliarde de lei. 

CRFPA Braşov 

Realizat 2004 – cheltuieli: aproximativ 3 miliarde lei 
Prevăzut 2005 (înainte de rectificarea bugetului) – cheltuieli: aproximativ 1,5 
miliarde lei 
Cheltuieli 2004: 

- cheltuieli de personal: aproximativ 1 miliard lei 
- cheltuieli materiale si servicii: aproximativ 2 miliarde lei 

 
Utilitatea CRFPA este evidentă în contextul în care acestea susţin politicile 
active de ocupare a forţei de muncă (măsuri de creştere a şanselor de 
angajare a forţei de muncă). Accentul sporit asupra politicilor de tip activ 
ca mod de diminuare a şomajului este susţinută chiar şi în documentele de 
poziţie ale Uniunii Europene (Summitul European de la Lisabona din martie 
2000).  Rămâne în discuţie eficacitatea acestora, în condiţiile în care între 
cele 6 centre există decalaje în ce priveşte mai mulţi indicatori: calitatea 
dotărilor, numărul de cursuri de formare pe care sunt autorizate să le 
deruleze, etc. S-ar putea avea în vedere şi alţii indicatori cum ar fi: numărul 
de absolvenţi ai cursurilor derulate în aceste centre, rata de angajare a 
acestor cursanţi, gradul de similaritate între tipul cursurilor derulate şi 
cerinţele pieţei muncii. Este de remarcat în acelaşi timp faptul că Moldova 
nu este deservită de nici un astfel de Centru, deşi este cunoscut că zona 
reprezintă un risc de şomaj ridicat. Tocmai de aceea recomandăm 
înfiinţarea unui CRFPA şi în Moldova, eventual prin sporirea atribuţiilor 
Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Inspecţiei Muncii din 
Botoşani, instituţie aflată în subordinea Inspecţiei Muncii. Autorii studiului 
recomandă o analiză a eficienţei managementului financiar al CRFPA şi 
iniţierea unor măsuri care să conducă la autofinanţarea acestora (taxe 
pentru cursuri de specializare ale angajatilor sau şomerilor, cursuri de 
formare a formatorilor etc). În plus este de observat că existenţa acestor 
centre împiedică o concurenţă deschisă pe piaţa furnizorilor de servicii de 
formare profesională, mai ales atât timp cât acestea sunt finanţate din 
bugetul statului,  
 
 
6. Inspecţia Muncii (IM) -  www.inspectmun.ro 
 
Cadru normativ: Legea nr 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 
Muncii, republicată; HG nr 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de 
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organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii; HG nr 252/2001 pentru modificarea 
şi completarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Inspecţiei Muncii, 
aprobat prin HG nr. 767/1999; Ordinul nr 350/2004 al ministrului MSSF pentru 
aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Inspecţiei 
Muncii si Regulamentul de organizare şi functionare a inspectoratelor teritoriale 
de muncă; HG nr 238/2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contravenţionale 
prevăzute de Legea protecţiei muncii nr 90/1996, republicată, de Legea nr 
108/1999 pentru înfinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, precum şi de Legea 
nr 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă; 
HG nr 995/2003 privind reglementarea unor activităţi preluate din Inspectoratul 
teritorial de muncă al municipiului Bucuresti 
 
Instituţii care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii: 
 
a) Inspectoratele Teritoriale de Muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti (ITM) 
- www.inspectmun.ro/Inspectorate/inspectorate.html (pentru legislaţie relevantă a 
se vedea Inspecţia Muncii) 
 
b) Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional (CMURP) - Criscior, 
Str Zarandului nr 70, Judetul Hunedoara; HG nr 725/1998 privind înfiinţarea 
Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transimterea fără 
plata a unui imobil şi a dotarilor aferente din adminitraţia Regiei Autonome a 
Cuprului Deva în administraţia Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc 
Profesional 
 
c) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Inspecţiei Muncii din 
Botoşani (CPIM) - www.cpppim.ro; HG nr 537/2001 privind înfiinţarea Centrului 
de Pregătire şi Perfectionare Profesională al Inspecţiei Muncii; HG nr 391/2002 
pentru prorogarea termenelor prevazute la alin 2 al art 4 din HG nr 537/2001  
 
Inspecţia Muncii are sucursale în fiecare judeţ prin Inspectoratele Teritoriale de 
Muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti. Instituţia are ca principal scop 
urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de catre angajatori in domeniul relatiilor de 
munca, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, 
integrităţii corporale şi sănătăţii salariatiilor şi a altor participanţi la procesul de 
munca, în desfăşurarea activităţii. 
 
Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sunt următoarele:  
   a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la 
securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în 
condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;  
   b) informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de aplicarea 
corectă a dispoziţiilor legale în vigoare;  
   c) furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de 
respectare a legislaţiei muncii;  
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   d) asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor 
profesionale şi a conflictelor sociale;  
   e) iniţierea de propuneri adresate Ministerului Muncii şi Protecţiei, Sociale 
pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în 
domeniu.  
   
În îndeplinirea obiectivelor prevăzute, Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:  
   a) în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă controlează:  

- încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară 
orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei 
convenţii civile de prestări de servicii;  

- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;  
- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi 

decurgând din munca prestată;  
- accesul fără nici o discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte 

de muncă, respectarea normelor specifice privind condiţiile de muncă ale 
tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;  

- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor 
contractelor colective de muncă. 

 
   b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă:  

- acordă asistenţă tehnică persoanelor juridice la elaborarea programelor 
de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;  

- efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de 
produse şi de materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea 
unor situaţii de pericol;  

- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor 
tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare 
sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de 
urmărire penală;  

- acordă angajatorilor, persoane juridice şi fizice, autorizaţia de funcţionare 
din punct de vedere al securităţii în muncă;  

- retrage autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii în 
muncă, dacă constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza 
emiterii acesteia nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;  

- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor 
metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi 
evidenţa accidentelor de muncă;  

- coordonează activitatea de instruire şi informare a angajaţilor în domeniul 
securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmăreşte activitatea de 
formare a specialiştilor în domeniu;  

- controlează aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la certificarea 
produselor, maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor de protecţie din punct 
de vedere al securităţii în muncă, la intrarea acestora pe teritoriul naţional, 
prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale;  
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- controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la 
sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.  

 
Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat care este 
secondat de doi inspectori generali de stat adjuncţi.  Inspectoratele teritoriale de 
muncă sunt conduse de câte un inspector şef, iar personalul Inspecţiei Muncii 
este alcătuit din inspectori de muncă şi din alte categorii de personal.  
 
Inspecţia Muncii are ca surse de finanţare venituri extrabugetare, provenite din 
comisioane pentru servicii prestate către angajatori şi a căror obligativitate este 
stabilită prin lege. Din aceste surse de finanţare se suţine şi funcţionarea 
Inspectoratelor terioriale de muncă. Cele două centre din subordinea Inspecţiei 
Muncii (Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional din Criscior, 
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Inspecţiei Muncii din 
Botoşani) se autofinanţează din diversele taxe percepute pentru serviciile 
prestate. 
 
În anul 2004, valoarea veniturilor extrabugetare ale Inspecţiei Muncii s-a cifrat la 
suma de aproximativ 1133 miliarde lei (din care aproximativ 340 de miliarde au 
fost reportaţi ca excedent din anul 2003), din care s-a constituit un fond de 
stimulare (un gen de beneficii salariale suplimentare acordate conform legii) în 
sumă de aproximativ 194 miliarde lei. 
 
Principala sursă de venituri a reprezentat-o comisionul încasat conform art. 12 
din Legea nr 130/1999 de la agenţii economici pentru păstrarea, completarea şi 
certificarea carnetelor de muncă. Procentual, ponderea acestora în total venituri 
a fost de 93,8%. 
 
Art 12 din Legea nr 130 /1999 are următorul conţinut: 
„- (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege direcţiile generale de 
muncă şi protecţie socială vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:  
   a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le 
completează carnetele de muncă;  
   b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile 
prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor 
efectuate de către aceştia.  
   (2) Plata comisionului se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei 
pentru care este datorată.  
   (3) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin (1) se păstrează la 
trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânzi.  
   (4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin (1) se reţin şi se 
gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în regim 
extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul 
următor, cu aceeaşi destinaţie. “ 
Alte surse de venituri au fost şi cele realizate din: 
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- taxe şi tarife încasate în baza OMMSS nr 521/2001  (2 %); 
- tarife încasate în baza OMMSS nr 165/2002  (1,9%); 
- dobânzile bancare acordate la sumele aflate în contul de disponibilităţi 

(1,9%); 
- alte venituri (0,4%). 

 

 

STRUCTURA VENITURILOR REALIZATE IN ANUL 2004 

1%

93%

2%

2%2%
COMISION
TAXE CF. OMMSS 521
TAXE CF. OMMSS 165
DOBANZI
ALTE VENITURI

Cheltuielile aferente acestor venituri s-au ridicat în anul 2004, la suma de 
aproximativ 700 de miliarde de lei, din care: 

- Cheltuieli de personal: aproximativ 500 de miliarde de lei (69 %  din totalul 
cheltuielilor) 

- Cheltuieli materiale: aproximativ 150 miliarde de lei (20 % din totalul 
cheltuielilor) 

- Cheltuieli de capital: aproximativ 75 miliarde de lei (10% din totalul   
cheltuielilor). 

 
În anul 2004 din bugetul Inspecţiei Muncii au fost asigurate resursele necesare 
funcţionării nou înfiinţatei Agenţii Naţionale pentru Protecţia Familiei în cuantum 
de aproximativ 8,5 miliarde de lei. 
 
Aşadar, la sfârşitul anului 2004, Inspecţia Muncii a înregistrat un buget 
excedentar de 239 miliarde de lei (1133 miliarde – 194 miliarde fond de 
stimulare – 700 miliarde cheltuieli totale), după ce în anul precedent excedentul 
bugetar fusese de aproximativ 340 de miliarde de lei. 
Inspecţia Muncii avea la sfârşitul anului 2004 repartizate un număr de 3.865 
posturi, din care erau ocupate 3428, acesta însemnând un procent de 88%. 
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Structura de personal la data de 31 decembrie 2004, se prezenta astfel: 
 

Număr posturi 
Inspectori de muncă 

(inclusiv cadre de 
conducere) 

Alte categorii de 
personal 

total ocupate vacante total ocupate vacant
e 

total ocupate vacant
e 

386
5 

3428 437 171
3 

1532 181 215
2 

1896 256 

 
 
Cheltuielile medii alocate fiecărui angajat (incluzând fondul suplimentar de 
stimulare) au fost în 2004 de aproximativ 200 de milioane per angajat (16,5 
milioane lunar). 
 
Investiţii efectuate de Inspecţia Muncii 
 
Utilizând resursele financiare destinate investiţiilor, în cursul anului 2004,  
Inspecţia Muncii a participat la finanţarea a 3 obiective (construcţii noi) în 
colaborare cu Direcţiile pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială din judeţele 
Galaţi, Bacău şi Teleorman însumând aproximativ 21 miliarde de lei.  De 
asemenea, s-au finanţat lucrările de construire a unui corp anexă la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare. 

Pentru Inspectoratele Teritoriale de Muncă din judeţele Caraş Severin şi 
Constanţa s-au achiziţionat 2 imobile destinate sediilor şi arhivelor, în valoare 
totală de circa 30 de miliarde de lei. 

Totodată, la nivel central şi local, în cursul anului 2004, Inspecţia Muncii şi 
inspectoratele teritoriale de muncă au primit în dotare: tehnică de calcul (772 
calculatoare şi 85 laptopuri) în valoare de aproximativ 37 miliarde de lei; softuri 
Microsoft (aproximativ 12 miliarde de lei) şi softuri utilitare (aproximativ 8 miliarde 
de lei); 50 de autoturisme (aproximativ 16 miliarde lei); 6 centrale termice 
(aproximativ 2 miliarde de lei); 4 reţele noi de transmitere date-voce şi pentru 
calculatoare (circa 1 miliard de lei); 3 centrale telefonice (aproximativ 200 
milioane lei); 84 aparate de aer condiţionat (aproximativ 1,5 miliarde lei); 5 
instalaţii de alarmare efracţie-incendiu şi supraveghere a clădirilor (aproximativ 1 
miliard de lei).  

Pentru activităţile de cercetare a accidentelor, vizite de control la agenţi 
economici şi efectuarea de instruiri tematice la sediile inspectoratelor teritoriale 
de muncă, au fost achiziţionate echipamente audio-video şi de multiplicare în 
valoare totală de aproximativ  8 miliarde de lei. 

În vederea implementării programului de utilizare a semnăturii electronice de 
către salariaţii Inspecţiei Muncii, s-a efectuat achiziţia primei părţi a acestuia în 
valoare de aproximativ 44,5 miliarde de lei.  
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Totalul investiţiilor realizate de Inspecţia Muncii în anul 2004 a fost de 
aproximativ 182 de miliarde de lei. 
 
Inspecţia Muncii este o mega-structură instituţională ce răspunde unei 
funcţii sociale bine definite şi necesare. Principala recomandare este legată 
de administrarea fondurilor pe care le gestionează. IM administrează un 
buget consistent (1133 de miliarde în 2004) beneficiind de monopolul 
încasării unui comision în urma furnizării unui anumit tip de servicii (prin 
Legea nr. 130 din 20/07/1999). În ultimii doi ani (2003 şi 2004) această 
instituţie a înregistrat un excedent bugetar – aproximativ 340 de miliarde, 
respectiv 239 miliarde de lei, excedent care s-a reportat, de fiecare dată, 
conform legii, pentru anul ce urmează. În condiţiile în care soldul pozitiv al 
unei instituţii este mare (şi în cazul Inspecţiei Muncii este), există tendinţa 
unor cheltuieli excesive: acest lucru este reflectat în cazul de faţă atât în 
ceea ce priveşte amploarea şi calitatea investiţiilor – ne putem gândi de 
pildă la suma de aproximativ 44 de miliarde alocaţi pentru a implementa 
prima parte a programului de semnătură electronică – cât şi în ce priveşte 
alocaţiile salariale – constituirea unui fond de stimulare a salariaţiilor de 
194 miliarde, suplimentar veniturilor salariale obişnuite. Pentru comparaţie, 
în anul 2004, Agenţia pentru Protecţia Familiei a avut cu totul cheltuieli de 
aproximativ 8 miliarde de lei iar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiilor un buget de aproximativ 100 miliarde de lei. În aceste condiţii 
recomandăm a se analiza cât de judicios sunt utilizate resursele de către 
Inspecţia Muncii, şi, în plus, recomandăm ca  excedentul bugetar al 
acesteia să fie folosit pentru a diminua presiunea pusă asupra bugetului de 
stat de către activităţile extrem de necesare din zona protecţiei sociale sau 
pentru suplimentarea acestora: protecţia persoanelor victime ale violenţei 
în familie (Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei nu 
dispune, de pildă, de un spaţiu absolut necesar pentru adăpostul temporar 
a persoanelor victime ale violenţei familiale), măsuri active de susţinere a 
şomerilor (realizarea unui Centru Regional de Formare Profesională a 
Adulţilor ce lipseşte în zona nord est, una din cele mai afectate de şomaj), 
susţinerea persoanelor cu handicap etc. Considerăm adecvat şi firesc ca 
din bugetul Inspecţiei Muncii să fie asigurate sau suplimentate sursele de 
finanţare ale Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia 
Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti, dar şi ale altor instituţii 
din zonă conexă de activitate - Agenţia pentru Protecţia Familiei, Institutul 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – 
INCSMPS Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului etc.) Acest lucru ar putea fi realizat prin integrarea acestor 
instituţii în structura Inspecţiei Muncii sau prin hotărâre guvernamentală. 
Contraargumentul că sursele Inspecţiei Muncii sunt extrabugetare nu se 
susţine deoarece aceasta beneficiază de aceste fonduri datorită unei 
situaţii de monopol pe o categorie de servicii, situaţie creată printr-o 
decizie a statului. 
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7. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) -  
www.copii.ro ; Legea nr 275/2004, Legea nr 252/2001, OUG nr 12/2001, HG nr 
1432/2004 (aceasta reglementează structura organizatorică a ANPDC) 
 
Legea nr 275/2004 este ultimul act ce reglementează funcţionarea ANPDC, însă  
nu aduce decât puţine modificări (deşi importante) OUG nr 12/2001, cea care 
conţine de fapt elementele fundamentale ale funcţionării instituţiei publice asupra 
căreia ne-am oprit atenţia aici. Relevantă pentru reglementarea funcţionării 
ANPDC este şi Legea nr 252/2001, cea care stipulează intrarea în vigoare a 
OUG nr 12/2001. 
 
Modificarea esenţială adusă de Legea nr 275/2004 constă în desprinderea şi 
pasarea atribuţiilor de protecţia a copilului prin adopţie către Oficiul Român 
pentru Adopţii (care se află în prezent în subordinea Secretariatului General al 
Guvernului), motiv pentru care s-a schimbat şi denumirea oficială a instituţiei din 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie cu sintagma 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.  
 
Printre cele mai importante atribuţii ale ANPDC se numără: 
 

- coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor 
strategiei naţionale din domeniu pe care îl reglementează; 

- elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si 
promovarii drepturilor copilului; 

- elaborează metodologia de autorizare şi criteriile de evaluare a 
organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul său de 
activitate; 

- autorizează organismele private de naţionalitate străină să desfăşoare 
activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; 

- organizează evidenţa la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi 
federaţiilor care activează în domeniul său de activitate, precum şi a 
serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoaşterea 
acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 

- asigura controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor serviciilor 
destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi a celor de protecţie 
specială a copilului, precum şi a activităţii desfăşurate de comisiile pentru 
protecţia copilului; 

- finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte în cadrul programelor de 
interes naţional sau local. 

 
Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, 
care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. Secretarul de stat este 
ordonator secundar de credite.  
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Structura organizatorică a ANPDC cuprinde 88 de posturi (în acestea se includ şi 
demnitarii) şi arată astfel: 

 
 
Corpul de control şi audit este în subordinea directă a secretarului de stat. 
Aceasta are următoarele atribuţii principale: 
 

- asigură controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate 
drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi 
de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

- are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de 
drept public sau privat, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în 
îngrijire şi asigură protecţia unui copil; în acest scop organele de poliţie au 
obligaţia să sprijine personalul Corpului de control şi audit;  

- constată natura activităţilor care încalcă prevederile legale în domeniul de 
activitate al Autorităţii, stabileşte sau, după caz, contribuie la stabilirea 
persoanelor responsabile şi a răspunderii disciplinare, materiale, 
contravenţionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop 
personalul Corpului de control şi audit îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute 
la art 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod 
corespunzător;  
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- întocmeşte rapoarte de control şi face propuneri de sancţionare, în 
condiţiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare 
secretarului de stat al Autorităţii;  

- asigură activitatea de audit în cadrul Autorităţii, potrivit prevederilor legale 
în vigoare.  

 
Pe lângă secretarul de stat funcţionează Consiliul de coordonare, cu rol 
consultativ, având în componenţa sa reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi un reprezentant al Federaţiei 
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din 
România care asigură cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ce îl compun, 
în vederea realizării obiectivelor Autorităţii.  
 
Baza materială a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului este 
constituită din: cinci autoturisme, mobilier, calculatoare, imprimante, copiatoare, 
centrală  telefonică. 
 
ANPDC  este finanţată integral de la bugetul de stat, exerciţiul financiar al 
ultimilor doi având următoarea structură: 
Buget 2004 – aproximativ 975 miliarde de lei, din care : 

- buget stat (aproximativ 352 miliarde de lei); 
- credite externe (aproximativ 85 miliarde de lei); 
- Phare (aproximativ 538 miliarde de lei). 

Buget 2005 – aproximativ 1164 miliarde de lei, din care : 
- Buget stat (aproximativ 423 miliarde de lei); 
- Credinte externe (aproximativ 48 miliarde de lei); 
- Phare (aproximativ 693 miliarde de lei). 

Cheltuieliile, la nivelul anului 2004, au avut următoarea structură: 
- Buget de stat: aproximativ 245 miliarde de lei 
- Personal - aproximativ 19 miliarde de lei; 
- Materiale - aproximativ 6 miliarde de lei; 
- Capital - aproximativ 400 de milioane de lei; 
- Transferuri - aproximativ 210 miliarde de lei; 
- Dobânzi + rate credite externe – aproximativ 9,5 miliarde de lei. 

 
Politicile de susţinere a copilului în România sunt foarte necesare. Aşa cum 
am menţionat şi la punctul II.2.2 considerăm că ar trebui analizată 
oportunitatea abordării aceste problematici în cadrul mai larg al situaţiei 
familiei în România. Nu considerăm firesc ca Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Familiei să aibă un buget, în 2005, de 27 miliarde lei, în vreme ce 
ANPDC să aibă la dispoziţie în acelaşi an un buget de 1164 miliarde de lei – 
de circa 43 de ori mai mare.  De aceea propunem constituirea unei noi 
Agenţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi Copilului care să încorporeze 
atât ANPDC cât şi ANPF (Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei), 
compartimentele descentralizate  privind combaterea violenţei în familie 
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din cadrul Direcţiilor de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie, 
Centrul - Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie. În 
acelaşi timp, având în vedere bugetul consistent al ANPDC, considerăm că 
ar trebui evaluată minuţios şi eficienţa utilizării acestuia. 

 
 

8. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) - 
www.anofm.ro; Legea nr 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
ANOFM, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr 768/2003 privind 
aprobarea Statutului ANOFM, cu modificarile şi completările ulterioare 
  
În temeiul prevederilor art 4 din Legea nr 145/1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala 
pentru Ocuparea Fortei de Muncă are, în principal, următoarele atribuţii: 

 
a) organizeaza servicii de ocupare a fortei de muncă; 
b) organizeaza, presteaza si finanteaza, în condiţiile legii, servicii de 

formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă; 
aceleaşi servicii pot fi organizate, cu plată, şi pentru alte persoane 
fizice sau juridice interesate; 

c) orientează persoanele în cautarea unui loc de muncă şi mediază între 
acestea şi angajatorii din ţară, în vederea realizarii echilibrului dintre 
cerere şi oferta pe piaţă internă a forţei de muncă; 

d) administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si 
prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale 
si anuale privind executia bugetara; 

e) aproba programele de restructurare pentru societatile comerciale la 
care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, şi 
care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni 
reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală; 

f)  organizează serviciile de stabilire, plata şi evidenţă a ajutoarelor, 
alocaţiilor şi indemnizatiilor finanţate din bugetul Fondului pentru plata 
ajutorului de somaj; 

g) elaborează, în baza indicatorilor sociali de performanţă stabiliti de 
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate 
pe care le supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii 
sociale. 

 
Conform art 3 alin  (2) din HG nr 768/2003 pentru aprobarea statutului 

ANOFM, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor 
sale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are, pe lângă atribuţiile 
prevăzute la art 4 din Legea nr 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
modificarile si completarile ulterioare, şi alte atribuţii, dintre care amintim: 
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a) acţionează pentru prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale 
nefavorabile ale acestuia; 

b) calculeaza si face publici indicatorii statistici privind piata muncii, 
conform prevederilor legale; 

c) asigura aplicarea masurilor prevazute de lege pentru cresterea 
sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca; 

d) realizeaza masurile privind stimularea angajatorilor pentru incadrarea 
in munca a somerilor; 

e) acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii 
fortei de munca; 

f)       realizeaza executarea silita a creantelor bugetare si acorda inlesniri la 
plata acestora, in conditiile legii; 

g) asigura, de la data aderarii României la Uniunea Europeana, 
implementarea programelor finantate din Fondul social european si 
indeplineste rolul de organism intermediar pentru Programul 
operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane; 

În ce priveşte bugetul asigurărilor pentru somaj, deşi ANOFM  organizează 
serviciile de stabilire, plată şi evidenţă a ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor 
finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, ordonator 
principal de credite pentru acestea este totuşi ministrul muncii solidarităţii sociale 
şi familiei. Pentru alte categorii de cheltuieli care privesc ANOFM, ordonator 
principal de credite delegat este directorul general executiv al acesteia. 

 
În dotarea ANOFM intră un parc auto (4 autoturisme şi 1microbuz) în valoare de 
2,6 mld. lei, mijloace fixe (mobilier, faxuri, copiatoare) în valoare de 18,3 miliarde 
de lei şi un sistem informatic (7 servere, 160 PC-uri, 68 imprimante, 35 laptop-uri 
si alte echipamente periferice) în valoare de 22,6 miliarde de lei. Sursele de 
finanţare în  2004 au fost exclusiv bugetare (din fondul asigurărilor de şomaj şi 
de la buget). Bugetul ANOFM în 2004 a fost de aproximativ 822 miliarde lei, iar 
în 2005 bugetul prevăzut înainte de rectificarea bugetară este de aproximativ  
1946 miliarde de lei. 
 
Cheltuielile realizate în anul 2004 au avut următoarea structură: 

- cheltuieli de personal:  aproximativ 29,5 miliarde de lei 
- cheltuieli materiale şi servicii:  aproximativ 142 miliarde de lei 
- cheltuieli de capital:  aproximativ 22,5 miliarde de lei 
- transferuri:  aproximativ 90 milioane de lei  
- rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite: 

aproximativ 92,5 miliarde de lei 
- împrumuturi:  535 miliarde lei. 
 

Ocuparea forţei de muncă este o sursă bazală a bunăstării sociale, 
constituind una din priorităţile oricărui guvern (român sau din spaţiul UE). 
În acest cadru ANOFM, ca instituţie care gestionează în mod expres 
această problematică este fără îndoială utilă şi necesară. Având în vedere 
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importanţa socială a acestei instituţii şi bugetul consistent pe care îl are la 
îndemână, autorii studiului recomandă evaluarea detaliată a modului de 
funcţionare a acesteia precum şi a eficenţei utilizării resurselor. ANOFM 
dispune (fiind gestionar de drept) de resurse consistente pentru finanţarea  
măsurilor şi programelor privind diminuarea şomajului şi stimularea 
ocupării forţei de muncă. Majoritatea cheltuielilor realizate de ANOFM 
(aproximativ 65%) au fost destinate împrumuturilor acordate de instituţie în 
cadrul programelor de combatere a şomajului. Mai precis este vorba de 
credite pentru înfiinţarea de IMM-uri cu scopul generării de noi locuri de 
muncă.  Având în vedere dimensiunea majoră a acestui capitol de cheltuieli 
realizate de ANOFM (aproximativ 533 de miliarde de lei), recomandăm o 
evaluare separată şi amănunţită a eficienţei utilizării acestora (a se avea în 
vedere obiectivitatea acordării acestor credite, eficienţa lor raportată la 
numărul de locuri de muncă nou create, profilul beneficiarilor etc). 
 
 
9. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii 
„Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM) - str General Budişteanu nr 15, 
sectorul 1, Bucureşti; HG nr 406/1998, HG nr 1772/2004 
 
INCDPM funcţionează în baza HG 406/1998 şi HG 1772/2004 şi a 
Regulamentului din 21/10/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1038 din 
10/11/2004 de organizare si functionare a INCDPM. HG 1772/2004 abrogă HG 
406/1998, cu excepţia art 5 al acesteia din urmă, care reglementează trecerea 
mobilului, anexelor şi terenului aferent la INCDPM de la defunctul Institut de 
Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii. 
 
Dintre principalele activităţi ce constituie obiectul de activitate al INCDPM 
amintim: 
 
- Activităţi de cercetare-dezvoltare; 
- Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, cum ar fi: 

a) Activităţi metodologice de implementare a legislaţiei; 
b) Formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă; 
c) Editarea materialelor de instruire, formare şi diseminare a informaţiilor 

referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (manuale, cărţi, broşuri, 
ghiduri, suporturi de curs, norme, instrucţiuni, afişe, teste); 

d) Asistenţă tehnică pentru: realizarea de instalaţii, aparate sau dispozitive 
de prevenire şi combatere a riscurilor profesionale; efectuarea de analize, 
măsurări şi evaluări ale nivelurilor factorilor de risc; diseminarea 
informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, etc; 

- Consultanţă şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici;  
- Activităţi de comerţ interior şi de import-export, aferente obiectului de 

activitate, în condiţiile legii. 
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Conducerea INCDPM este asigurată de un Consiliu de administraţie, un Comitet 
de direcţie şi de către Directorul general, iar coordonarea activităţii de cercetare-
dezvoltare este asigurată de consiliu ştiinţific.  
Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin 
ordin al ministrului coordonator cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-
dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţilor de la care aceştia provin, pentru 
un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.  
 
Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu pe lângă directorul 
general al INCDPM (cu funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie) şi 
preşedintele consiliului ştiinţific al INCDPM, un reprezentant al autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi 
un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  
Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori 
interesele INCDPM o cer prin convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau 
la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.  
 
Activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie este 
retribuită cu o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu 
mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al INCDPM. 
 
Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:  
 

- aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete 
de dezvoltare a INCDPM;  

- analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se 
depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform 
reglementărilor legale;  

- analizează şi avizează situaţiile financiare şi contul de profit şi pierdere, pe 
care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobă raportul 
de gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCDPM în anul precedent;  

- analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială 
privind activitatea realizată de INCDPM şi aprobă măsuri pentru 
desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi 
cheltuieli;  

- analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit 
prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de Institut;  

- propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi 
concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul INCDPM;  

- aprobă volumul creditelor bancare prevăzute şi stabileşte modul de 
rambursare a acestora;  

- aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;  
 
Directorul general al INCDPM are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator 
de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat.  
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Sediul INCDPM se află Într-o clădire ce face parte din patrimoniul public, fiind 
dată spre administrare de MMSSF. Clădirea este revendicată de foştii proprietari 
(familia Cantacuzino), existând o hotărâre judecătorească prin care aceasta a 
fost restituită, urmând ca INCDPM să evacueze această clădire în cel mai scurt 
timp.  
 
Institutul deţine un parc auto format din 3 autoturisme, un autolaborator şi o 
Dacie papuc pentru aprovizionare, folosite pentru deplasări în ţară. Institutul este 
dotat şi cu aparatură de cercetare din generaţia 2002, achiziţionată de MMSSF 
prin Banca Mondială, în valoare de aproximativ 1,6 miliarde lei. 
 
Conform declaraţiei responsabililor INCDPM, acesta se finanţează din venituri 
proprii, exerciţiul financiar în anul 2004 având următoarea structură: 
 
Cheltuieli an 2004, total: aproximativ 26,7 miliarde de lei, din care: 

- cheltuieli cu materii prime şi materiale - aproximativ 1,1 miliarde lei; 
- alte cheltuieli materiale - aproximativ 221 milioane de lei; 
- cheltuieli din afară (energie şi apă) - aproximativ 300 milioane de lei; 
- cheltuieli privind mărfurile - aproximativ 2,6 miliarde de lei; 
- salarii - aproximativ 10,2 miliarde de lei 
- cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia socială - aproximativ 5 miliarde 
de lei; 
- cheltuieli privind prestaţiile externe - aproximativ 6 miliarde de lei; 
- cheltuieli cu impozite şi taxe - aproximativ 326 milioane de lei; 
- cheltuieli cu impozitul pe profit - aproximativ 979 milioane de lei. 

 
Rezultatele şi studiile produse de institutele de cercetare ce funcţionează în 
subordinea sau coordonarea ministerelor îndeplinesc o funcţie socială 
importantă în măsura în care susţin şi fundamentează politicile publice şi 
deciziile guvernamentale. Însă este de analizat dacă datele şi studiile 
realizate de aceste institute nu ar putea fi obţinute la costuri mai reduse şi 
la o calitate sporită prin contractare către un institut de cercetare privat, 
sau către institute de cercetare ce funcţionează în cadrul Academiei 
Române. Recomandarea autorilor studiului este de a evalua utilitatea 
rezultatelor furnizate de INCDPM şi gradul în care acest institut susţine, în 
aria sa de preocupare, fundamentarea ştiinţifică a activităţilor subiacente 
MMSSF. Se poate lua în discuţie, în funcţie de o analiză de acest tip, şi 
posibilitatea privatizării institutului, mai ales în condiţiile în care INCDPM 
reuşeşte în momentul de faţă să îşi asigure resursele necesare funcţionării  
din venituri proprii (a se vedea şi observaţiile de la punctul II.2.7.6, 
comentariul referitor la Inspecţia Muncii). Totuşi, trebuie să menţionăm că 
sediul INCDPM a făcut obiectul unei litigiu de revendicare din partea 
foştilor proprietari, care au şi obţinut o decizie favorabilă. În consecinţă 
INCDPM se află momentan în dificultate, trebuind să părăsească clădirea în 
care îşi avea sediul până în acest moment. 
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10. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) - 
www.cnpas.org; Legea nr 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale; HG nr 258/2001 privind aprobarea Statutului 
CNPAS; HG nr 1319/2001 pentru modificarea şi completarea statutului CNPAS 
şi HG nr 13/2004 privind aprobarea Statutului CNPAS 
 
CNPAS este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate 
juridică, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale.  
Conducerea CNPAS este formată din preşedinte şi consiliul de administraţie, 
compus din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri. Preşedintele 
CNPAS este numit de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani şi îndeplineşte şi 
funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.  
 
Conducerea executivă a CNPAS se exercită de un secretar general şi de un 
secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în funcţie în condiţiile 
legii. Rolul de ordonator de credite revine Secretarului General al CNPAS. 
 
CNPAS îndeplineşte, printre altele, următoarele atribuţii principale:  
 

- îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către 
casele teritoriale de pensii, precum şi de către persoanele juridice şi fizice 
cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din prezenta lege;  

- organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor 
drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, 
precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, conform legii; 

- furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat;  

- prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de 
administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;  

- publică bianual raportul său de activitate;  
- colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de 

contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;  
- emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile 

profesionale de asigurare, în condiţiile legii;  
- coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale la nivel naţional; 
- urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 
CNPAS are în subordine case teritoriale de pensii (case judeţene de pensii şi 
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti), care sunt servicii publice 
descentralizate învestite cu personalitate juridică. Numărul maxim de posturi 
pentru casele teritoriale de pensii este de 3.635, care includ şi cele 62 de posturi 
aferente activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  
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CNPAS are în subordine case de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii şi alte 
unităţi, potrivit legii, care se organizează ca instituţii publice cu personalitate 
juridică, finanţate integral din venituri extrabugetare. Conducerea caselor de 
odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii este asigurată de un director şi un 
contabil şef, numiţi în funcţie de preşedintele CNPAS. 
Casele de odihnă din  subordinea CNPAS sunt: 

- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Amara, judeţul Ialomiţa;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Bala, judeţul Mehedinţi;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Bizuşa, judeţul Sălaj;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Buziaş, judeţul Timiş;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Covasna, judeţul 

Covasna;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Geoagiu-Băi, judeţul 

Hunedoara;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Lacu Sărat, judeţul Brăila;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Moneasa, judeţul Arad;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Nicolina, judeţul Iaşi;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Olăneşti, judeţul Vâlcea;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Sărata-Monteoru, judeţul 

Buzău;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii Pucioasa, judeţul 

Dâmboviţa;  
- Casa de odihnă şi tratament balnear a ţărănimii 1 Mai, judeţul Bihor. 
 

CNPAS are în subordine şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM), instituţie publică cu 
personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică. Conducerea Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă este asigurată de un 
director general ajutat de un director adjunct ştiinţific şi un director economic, 
numiţi în funcţie de preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale. 
 
Numărul de posturi pentru Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă este de 253, posturi finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat.  
 
Conducerea INEMRCM este asigurată de directorul general, directorul adjunct 
ştiinţific şi directorul economic.  
 
CNPAS are în dotare conform legii un număr de 7 autoturisme la nivel central, 2 
autoturisme la nivelul fiecărei case judeţene de pensii (adică 86 de autoturisme), 
4 la nivelul Casei de Pensii a Minicipiului Bucureşti şi 5 pentru Institutul Naţional 
de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – un total de 104 
autoturisme. 
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Numărul maxim de posturi prevăzut pentru CNPAS este de 400, exclusiv 
preşedintele. 
 
Sursele de finanţare (CNPAS şi Casele judeţene de pensii) au avut următoarea 
structură în ultimii 2 ani: 
- 2004 (bugetul asigurărilor sociale de stat) – aproximativ 162,5 miliarde de lei 
- 2005 (bugetul asigurărilor sociale de stat) – aproximativ 167,8 miliarde de lei. 
 
Cheltuieli efectuate în anul 2004  au fost împărţite astfel:  

- cheltuieli asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii  - 
aproximativ 157,8 miliarde de lei; 

- cheltuieli materiale şi servicii - aproximativ 2,1 miliarde de lei; 
- cheltuieli de personal   - aproximativ 608 miliarde de lei; 
- cheltuieli de capital – aproximativ 144 milioane de lei; 
- alte cheltuieli – aproximativ 923 milioane de lei; 

Totalul cheltuielilor a fost de aproximativ 161,6 miliarde de lei. 
 
Considerăm că este nevoie de o instituţie care să gestioneze acordarea 
drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din 
bugetul asigurărilor sociale, iar din acest punct de vedere CNPAS îşi 
justifică utilitatea socială. Unele dintre atribuţii se suprapun însă cu ale 
altor instituţii – cum ar fi cea de coordonare a activităţilor de prevenire a 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional, sarcină ce 
revine şi Inspecţiei Muncii. Având în vedere fondurile consistente 
gestionate, complexitatea sarcinilor şi organigrama destul de încărcată, 
considerăm oportun să se evalueze mai detaliat eficienţa şi eficacitatea 
funcţionării CNPAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 159



II.2.8 Ministerul Economiei şi Comerţului (MEcC) -  www.minind.ro; HG nr 
738/2003, HG nr 1835/2004 

 
MEcC este organizat şi funcţionează în baza HG nr 738 din 3 iulie 2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, modificată prin 
HG 957/2004, HG nr 1835/2004, Hotărârea Parlamentului României nr 5/1003 
din 2004 pentru aprobarea modificării structurii şi componentei Guvernului.  
 
Conform HG nr 208 din 20 februarie 2004 privind aprobarea Listei societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea 
sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează 
concedieri colective în baza prevederilor OUG nr 8/2003 privind stimularea 
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat au fost 
efectuate concedieri la următoarele unităţi: 
 
Nr 
crt. 

Denumirea agentului economic 
 

Nr de 
persoan
e 

1 Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani 1700
2 Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti 1250
3 Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. 

Deva 
1600

4 Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă 400
5 Societatea Comercială Minieră "Banat Anina" - S.A. 150
6 Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. 

Baia Mare 
1.700

7 Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud 100
8 Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei 310
9 Societatea Naţională a Sării "Salrom" - S.A. 200
10 Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu 600
11 Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti 65
12 Societatea Comercială "Dobromin" - S.A. Constanţa 50
 TOTAL 8125
 
În temeiul HG nr 1835/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei şi Comerţului unităţile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea 
MEcC sunt: Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor 
de Reconstrucţie a Zonelor Miniere; Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; Biroul Român de 
Metrologie Legală; Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice 
Periculoase; Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; Centrul de 
Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni; Agenţia Naţională pentru 
Deşeuri Radioactive; Centrul Român pentru Promovarea Comerţului; Agenţia 
Română pentru Conservarea Energiei; Unitatea de management al proiectului; 
Unitatea de implementare a proiectului (închideri de mine); Unitatea de 
implementare a proiectului; Asociaţia de Standardizare din România; Asociaţia 
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de Acreditare din România; Compania Naţională a Huilei - SA Petroşani; 
Societatea Naţională a Lignitului Oltenia - SA Târgu Jiu; Societatea Comercială 
pentru închiderea-conservarea minelor - SA Târgu Jiu; Societatea Comercială 
"Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă" - SA Motru; Societatea Naţională 
a Cărbunelui - SA Ploieşti; Compania Naţională a Uraniului - SA Bucureşti; 
Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele – SA; Societatea Naţională 
a Apelor Minerale - SA Bucureşti; Societatea Naţională a Sării - SA Bucureşti; 
Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - SA Deva, cu 
filialele    societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii; Societatea 
Comercială "Moldomin" – SA; Societatea Comercială "Băiţa" - SA Ştei; 
Societatea Comercială "Cupru Min" - SA Abrud; Compania Naţională a Metalelor 
Preţioase şi Neferoase "Remin" - SA Baia Mare; Societatea Comercială 
"Minbucovina" - SA Vatra Dornei; Societatea Comercială "Miniera Banat Anina" – 
SA; Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" – 
SA; Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - SA Bucureşti; Societatea 
Comercială "Petrotrans" – SA; Societatea Comercială "Oil Terminal" - SA 
Constanţa; Societatea Comercială "Conpet" - SA Ploieşti; Societatea Comercială 
"Melana IV" – SA; Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" – SA; 
Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - SA 
Târgu Mureş; Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz 
Sud" - SA Bucureşti; Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
"Transgaz" - SA Mediaş; Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" - S.A. Bucureşti;    cu filialele societăţi comerciale şi societăţile 
comerciale pentru servicii; Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" -    SA, cu filialele societăţi comerciale; 
Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" – SA; Societatea 
Comercială "Complexul Energetic Craiova" – SA; Societatea Comercială 
"Complexul Energetic Turceni" – SA; Societatea Comercială "Uzina 
Termoelectrică Midia" – SA; Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice "Hidroelectrica" - SA Bucureşti,    cu filialele societăţi comerciale; 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" 
- SA    Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale; Societatea Naţională 
"Nuclearelectrica" - SA Bucureşti; Compania Naţională "Romarm" - SA Bucureşti, 
cu filialele societăţi comerciale; Societatea Comercială "Şantierul Naval 
Mangalia" – SA; Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiaşi" – SA; 
Societatea Comercială "Avioane Craiova" – SA; Societatea Comercială "IAR" – 
SA Ghimbav; Societatea Comercială "IOR" - SA Bucureşti; Societatea 
Comercială "Optica Română" - SA Bucureşti; Societatea Comercială "Romaero" - 
SA Bucureşti; Societatea Naţională "Plafar" - SA Bucureşti; Societatea 
Comercială "Oltchim" - SA Râmnicu Vâlcea; Societatea Comercială "Foradex" - 
SA Bucureşti; Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - SA Mangalia; 
Societatea Comercială "Automobile" - SA Craiova; Societatea Comercială 
"IPROCHIM" - SA Bucureşti; Societatea Comercială "Simtex" - SA Bucureşti; 
Societatea Comercială "Eurotest" - SA Bucureşti; Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Drobeta-Turnu Severin; Regia Autonomă "Zirom" – Giurgiu;  
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive 
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- ICPMRR    Bucureşti; Societatea Comercială "Institutul Naţional pentru 
Securitate Minieră şi Protecţie    Antiexplozivă INSEMEX" - SA Petroşani; 
Societatea Comercială "IPIU - Consulting Engineering" - SA Bucureşti; Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică "ICPE" - SA    
Bucureşti; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială 
ECOIND Bucureşti; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică ICMET    Craiova; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Sudură şi Încercări de Materiale ISIM    Timişoara; Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN Bucureşti; Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti; Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM 
Bucureşti; Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectare 
Mine pentru Lignit    ICSITPML Bucureşti. 
 
Au fost supuse evaluării următoarele instituţii:  
 
1. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de 
Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM) – www.nad.minind.ro; OUG nr 
64/1997  

 
ANDIPRZM a fost înfiinţat prin OUG nr 64/1997, modificată prin OUG nr 68/2000, 
aprobată prin Legea nr 394/2001. Prin OUG nr 72/2005, din 29 iunie, care 
modifică şi completează OUG nr 64/1997 şi schimbă denumirea ANDIPRZM în 
ANDZM. ANDIPRZM este singura instituţie MEC cu finanţare de la bugetul de 
stat. Conform art 2 atribuţiile ANDZM sunt: „elaborarea şi implementarea 
programului general de regenerare economică şi socială a zonelor miniere şi a 
unor programe locale pentru localităţile sau zonele miniere cele mai afectate de 
procesul de restructurare a industriei miniere; gestionarea fondurilor şi a 
programelor ca i-au fost încredinţate în condiţiile prevăzute de lege; atragerea de 
fonduri suplimentare în baza unor programe întocmite în nume propriu; sprijinirea 
autorităţilor publice, societăţilor comerciale, a altor persoane juridice şi în general 
a comunităţilor din zonele miniere pentru întocmirea de proiecte şi atragerea de 
fonduri destinate regenerării economice şi sociale; asigurarea de informaţii 
economice şi sociale din zonele miniere, necesare Ministerului Economiei şi 
Comerţului la elaborarea şi actualizarea strategiei de dezvoltare şi restructurare 
a industriei miniere.” 
 
Din aceste atribuţii reiese că ANDZM îndeplineşte atât funcţii de planificare a 
politicilor publice de regenerare economică şi socială în zonele miniere, cât şi 
funcţii de implementare a acestora. Mai mult, agenţia are în administrare şi 
fonduri externe (BERD, Banca Mondială şi Uniunea Europeană).  
 
Un program finanţat din fonduri ale Guvernului României şi a Băncii Mondiale 
este cel de „Închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-
economică” care are trei componente, adică închiderea minelor, atenuarea 
impactului social şi întărirea instituţională.  
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Un alt program este “Închiderea minelor şi atenuarea impactului social". În cadrul 
programului de închidere a minelor şi atenuarea impactului social există trei sub-
componente, care sunt schema de stimulente financiare, programul de sprijin 
pentru întreprinzători şi managementul centrelor de afaceri şi scheme micro-
credite. În cadrul schemei de stimulente financiare, până în aprilie 2005, s-au 
efectuat plăţi în valoare totală de 2,8 milioane dolari, din care 1,7 milioane din 
împrumut de la Banca Mondială şi 1,1 milioane din contribuţia Guvernului. În 
cadrul programului de micro-credite s-au acordat micro-credite în valoare totală 
de 5,6 milioane dolari, din care sau efectuat plăţi în valoare de 3,1 milioane dolari 
(până în decembrie 2004).  
 
Pentru a realiza aceste atribuţii ANDZM este organizată la nivel naţional şi are un 
număr şase birouri regionale (Alba Iulia, Baia Mare, Petroşani, Ploieşti, Piatra-
Neamţ şi Târgu Mureş). Numărul funcţiilor de conducere este limitat la 12, din 
care şase sunt şefii birourilor regionale, iar numărul de posturi aprobate este de 
68. Pe lângă aceste circa 20 posturi în cadrul unităţilor de management şi 
implementare a proiectului.  
 
Important de menţionat este înfiinţarea unei comisii interministeriale cu scopul 
coordonării activităţilor în domeniul de activitate a ANDZM. În această comisie 
sunt reprezentate Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor 
Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Agenţia Române pentru Investiţii 
Străine şi Comisia Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale.  
 
Din Raportul Trimestrial de Progres publicat de ANDZM în aprilie 2005 
reiese că agenţia încă se confruntă cu probleme de capacitate instituţională 
în ceea ce priveşte funcţionarea operativă a Unităţii de Monitorizare şi 
Evaluare. Deşi, această structură a fost propusă de Banca Mondială 
începând cu anul 2002, până în aprilie 2005 crearea structurii conform 
standardelor indicate nu a fost realizată.  
 
 
2. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului (CRPC) - www.traderom.ro;  
 
Centrul face parte din categoria agenţiilor care în acelaşi timp beneficiază de 
subvenţii de stat şi obţine venituri proprii. Acesta dublează activităţile unor 
organizaţii private şi ale Camerelor de Comerţ şi Industrie şi a 
departamentelor de cercetare de la Universităţile Economice. Mai mult 
faptul că beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat în paralel cu 
obţinerea de venituri proprii consumă resurse limitate necesare pentru 
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cercetare în domeniul comerţului. 
 
Principalele activităţi ale Centrului Român pentru Promovarea Comerţului includ: 
iniţierea, coordonarea şi derularea de programe de promovare a exporturilor 
româneşti de mărfuri şi servicii; participarea la programe internaţionale de 
facilitare a comerţului şi coordonarea activităţilor prevăzute la naţional; 
organizarea de acţiuni promoţionale (târguri, expoziţii, misiuni economice, 
seminarii, conferinţe, forumuri economice, standuri de informare) în ţară şi în 
străinătate; identificarea, gestionarea şi prezentarea ofertei româneşti de export, 
a oportunităţilor de afaceri şi a proiectelor de dezvoltare în profil sectorial şi 
regional; acordarea de asistenţă şi consultanţă comercială exportatorilor români 
şi firmelor străine care doresc să-şi desfăşoare activitatea în România; realizarea 
de materiale promoţionale pentru prezentarea climatului economic, a 
potenţialului de export, a oportunităţilor de afaceri şi a proiectelor de dezvoltare 
din România mediilor de afaceri străine; dezvoltarea colaborării cu instituţii şi 
organizaţii internaţionale, regionale şi naţionale implicate în promovarea 
comerţului şi a cooperării economice internaţionale; realizarea de studii de piaţă, 
sinteze economice şi documentare comerciale; elaborarea de lucrări şi analize 
comparative pentru prezentarea aspectelor comerciale ale integrării în piaţa 
unică a Uniunii Europene şi a avantajelor tarifare ce decurg din acordurile 
comerciale încheiate de România; editarea de cărţi şi publicaţii periodice din 
domeniul comerţului internaţional şi al reglementărilor de comerţ exterior; 
actualizarea şi gestionarea bazelor de date privind comerţul exterior românesc şi 
comerţul internaţional şi furnizarea de informaţii comerciale; promovarea 
comerţului electronic şi a mijloacelor moderne de informare, comunicare, ofertare 
şi de încheiere a tranzacţiilor comerciale.  
 
3. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) -  www.arceonline.ro; 
HG nr 754/1990 
 
ARCE a fost înfiinţată prin HG nr 754/1990, iar organizarea activităţii sale a fost 
aprobată prin Ordinul ministrului Resurselor şi Industriei nr 648/1990. HG nr 754 
a fost modificată prin HG nr 941/2002 şi HG 1067/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea ARCE. Principala schimbare introdusă de Hotărârea de Guvern din 
2004 a fost înfiinţarea unei filiale regionale noi la Piteşti.  
 
ARCE este organizată în direcţii, servicii şi filiale teritoriale. Aceste structuri sunt: 
Direcţia Supraveghere Plată, Direcţia Programe, Direcţia Autorizări, Serviciul 
Buget, Finanţe, Contabilitate, Serviciul Management, Legislaţie, Contencios, 
Serviciul Administrativ. Organizaţia are filiale fără personalitate juridică proprie în 
următoarele localităţi: Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Craiova, Deva, 
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Timişoara şi Târgu Mureş. 
Din aceste filiale doar 12 erau funcţionale în 2004.  
 
Conform prevederilor HG nr 941 din 2002 „este organul de specialitate la nivel 
naţional în domeniul eficienţei energetice, cu personalitate juridică, autonomie 
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funcţională, organizatorică şi financiară, în subordinea Ministerului Industriei şi 
Resurselor, cu finanţare din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de 
stat”. 
 
Atribuţiile şi responsabilităţile principale ARCE, conform reglementărilor în 
vigoare, includ: elaborarea politicii naţionale de utilizare eficientă a energiei 
împreună cu Ministerul Industriei şi Resurselor şi supunerea ei spre aprobare 
Guvernului odată cu politica energetică naţională, ca parte a acesteia; 
implementarea şi monitorizarea politicii naţionale de eficienţă energetică şi a 
programelor de utilizare eficientă a energiei; cooperarea cu instituţiile şi 
organismele interne şi internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi 
reducerii impactului negativ asupra mediului; participarea la elaborarea de norme 
şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficienţei energetice pentru aparate, 
echipamente, utilaje de producere, transport, distribuţie şi consum de energie 
pentru clădiri, precum şi pentru alte domenii de activitate; certificarea 
conformităţii aparatelor, echipamentelor şi utilajelor pe baza măsurătorilor şi 
încercărilor efectuate, conform prevederilor reglementărilor tehnice; autorizarea 
persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice; 
evaluarea tehnică şi avizarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei 
energetice, pentru care se cere finanţare din Fondul special pentru dezvoltarea 
sistemului energetic şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului; 
elaborarea sintezei programelor de eficienţă energetică pe ansamblul economiei 
naţionale; asigurarea în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor a supravegherii pieţei pentru respectarea reglementărilor tehnice 
privind eficienţa energetică. promovarea surselor noi, regenerabile de energie: 
biomasă, eoliană, geotermală, minihidro, solară şi altele. 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al ARCE, pentru anul 2004, a fost de 20571,5 
milioane lei din care subvenţii de la bugetul de stat în valoare de 10621,7 
milioane lei faţă de suma de 10677,4 milioane lei iniţial planificată. Veniturile 
proprii planificate iniţial erau în valoare de 7094,1 milioane lei faţă de care ARCE 
a realizat venituri extrabugetare în valoare totală de 9019,3 milioane lei. Însă, o 
parte semnificativă a veniturilor extrabugetare îşi au originea în bugetul de 
stat sub forma de finanţări a proiectelor de eficienţă energetică. Bugetul de 
stat din 2005 nu mai include aceste costuri, ca urmare, se pare că 
realizările „extrabugetare” ale ARCE vor scădea în acest an. Alte surse de 
venituri extrabugetare provin din eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor 
pentru auditorii şi managerii energetici, respectiv veniturile realizate din 
acţiunile de control la nivelul agenţilor economici. Conform raportului 
anual ARCE sumele de 5137,3 milioane lei, provenite din venituri 
extrabugetare, şi 6,8 milioane lei, din venituri bugetare, au fost necheltuite, 
şi ca urmare regularizate, astfel încât acestea urmează a fi folosite în cursul 
anului 2005. Structura de cheltuieli indică faptul că, în anul 2004, peste 56% 
din totalul cheltuielilor erau de personal, aproape 30% erau cheltuieli 
materiale şi 14% erau de capital. Din totalul cheltuielilor de personal 55% 
au fost efectuate la ARCE Central şi Bucureşti. Fapt interesant este că deşi 
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legislaţia prevede 84 de posturi, din care 54 finanţate de la buget, în 2004, 
ARCE avea doar 54 de angajaţi, din care 22 de angajaţi la nivelul aparatului 
central şi 32 la nivelul filialelor. Unul din obiectivele ARCE pentru anul 2005 
este completarea posturilor rămase neocupate.  
 
4. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) -  www.iscir.ro/body.htm; HG nr 1340/2001  
 
ISCIR este organizată şi funcţionează în temeiul HG nr 1340/2001 modificată şi 
completată prin HG nr 182/2005. Conform acestei reglementări ISCIR este 
finanţat din venituri extrabugetare. ISCIR este definit ca fiind: „organ de 
specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi 
Comerţului, având ca activitate principală asigurarea în numele statului a 
protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare pentru instalaţiile şi 
echipamentele sub presiune, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, denumite în 
continuare instalaţii şi echipamente”. 
 
ISCIR cuprinde trei unităţi cu activităţi distincte, care sunt: 

- ISCIR – CERT cu activitatea de evaluare a conformităţii şi certificarea 
produselor, personalului, sistemelor de management al calităţii şi 
laboratoarelor;  
- ISCIR – INSPECT îndeplineşte funcţiile de inspecţie pentru supraveghere 
tehnică şi verificare în funcţionare; în acelaşi timp ISCIR – INSPECT 
elaborează prescripţii tehnice în domeniul său de activitate; 
- ISCIR – SP are funcţii de control pentru supravegherea pieţei în domeniul 
de activitate al ISCIR. 

 
Principalele atribuţii ale ISCIR sunt: elaborarea strategiei şi programelor de 
dezvoltare privind activitatea ISCIR; elaborează, actualizează şi publică 
prescripţii tehnice specifice domeniilor de activitate; autorizează agenţii 
economici care proiectează, construiesc sau montează instalaţii şi echipamente 
din domeniul ISCIR; autorizează punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor 
şi aparatelor din domeniul său de activitate; omologhează instalaţiile şi 
echipamentele, aparatele, componentele, materialele, dispozitivele de siguranţă 
şi mijloacele de control aferente acestora, precum şi procedurile de sudură, în 
conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice; verifică respectarea prevederilor 
legale privind lucrările de construcţii şi montaj pentru dotări tehnologice 
industriale în domeniul său de activitate; efectuează verificări tehnice, periodice 
şi inopinate pentru instalaţiile şi aparatele aflate în funcţiune, în conformitate cu 
prevederile prescripţiilor tehnice, şi interzice funcţionarea acestora atunci când 
constată că nu sunt îndeplinite prevederile acestor prescripţii; realizează 
supravegherea pieţei în domeniul său de activitate; coordonează şi derulează 
programe la nivel naţional cu finanţare internă şi/sau internaţională.  
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5. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) – OUG nr 
88/2001  
 
OPSPI a fost înfiinţat prin OUG nr 88/2001, care a fost aprobată cu modificări 
prin Legea nr 552/2001. Conform legislaţiei OPSPI se află în subordinea 
Ministerului Economiei si Comerţului, care asigura aplicarea strategiei Guvernului 
privind realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din portofoliul 
sau, luând masurile necesare in acest scop. Conform art 2 alin 1 finantarea 
OPSPI se realizează din venituri extrabugetare realizate din vânzarea acţiunilor 
emise de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la 
care MEcC, în calitate de reprezentant al statului. 
 
Rolul central jucat de OPSPI în procesul de privatizare a Ministerului Economiei 
si Comerţului a fost reiterat prin HG nr 184/2005. Portofoliul OPSPI include 
societăţi din sectorul energetic (petrol, gaze naturale), societăţi industriale 
preluate de la APAPS şi societăţi din domeniul industriei de apărare. 
 
Printre principalele atribuţii ale OPSPI amintim: asigura aplicarea strategiei 
Guvernului privind realizarea procesului de privatizare a societarilor comerciale 
din portofoliul Ministerului Economiei si Comerţului, domeniile: minerit, petrol, 
gaze naturale, energie electrica, industria de apărare, institute de cercetare-
dezvoltare, alte domenii; pune in aplicare masurile stabilite de MEcC necesare 
pentru realizarea, in condiţiile legii, a procesului de privatizare a societăţilor 
comerciale din portofoliu si colaborează cu colectivele de management pentru 
restructurare si privatizare ale societăţilor comerciale înfiinţate in acest sens; 
administrează in numele MEcC societăţile comerciale din portofoliu, pregăteşte 
privatizarea, propune metodele de privatizare si realizează privatizarea, încheind 
contracte de vânzare-cumpărare aplicând oricare din metodele de privatizare; 
realizează controlul post-privatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de 
vânzare-cumpărare de acţiuni, împreuna cu direcţiile de specialitate din cadrul 
Ministerului Economiei si Comerţului. 
 
Autorii studiului recomandă să se analizeze posibilitatea preluării funcţiilor 
OPSPI de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). 
Această preluare ar fi de natură să asigure o mai mare coerenţă şi un ritm 
mai accelerat procesului de privatizare din România.  
 
 
6. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (CPPI)  
 
Activităţile principale ale Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie 
Buşteni includ: organizarea şi realizarea de cursuri de calificare, recalificare şi 
policalificare în meserii specifice sectoarelor de activitate care necesită forţa de 
muncă respectivă, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Totodată 
realizează cursuri de reconversie a forţei de munca cu aprobarea Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi organizare şi realizarea cursuri de calificare şi 

 167



autorizare pentru meserii specifice acestui domeniu de activitate ISCIR cu 
aprobarea acesteia  
 
Centrul dispune de o baza materiala compusa din: 

- corp de învăţământ alcătuit din:  
- unitate proprie de cazare care consta intr-o clădire cu 105 camere, fiecare 
cu două paturi şi grup sanitar cu duş  
- unitate proprie de alimentaţie publică, care este compusa din: bar, cantină 
cu două săli - sala mare (200 de locuri pe serie), sala de protocol (60 de 
locuri). 
 

7. Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) - www.asro.ro; OG nr 
39/1998  

Asociaţia de Standardizare din România s-a constituit în baza OG nr 39/1998 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 355/2002, recunoscută prin 
HG nr 985, din 25 iunie 2004, ca fiind organismul naţional de Standardizare. 
ASRO apare specificat în bugetul MEcC (Anexa nr 3/21/26), pe anul 2005, ca 
instituţia de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană în domeniul 
etaloanelor.  
 
Responsabilităţile ASRO includ: stabilirea principiilor şi metodologiei 
standardizării naţionale; elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale şi 
participarea la activitatea de standardizare europeană şi internaţională; 
gestionarea fondului documentar de standarde şi publicaţii din domeniul 
standardizării naţionale şi internaţionale; asigurarea informării publice în 
domeniul standardizării naţionale; editarea, publicarea si difuzarea standardelor 
si a publicaţiilor standardizării; oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de 
standarde în scopul satisfacerii necesităţilor acestora; promovarea respectării 
dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate. 
 
ASRO are 129 membri organizaţi în cinci colegii diferite. Calitatea de membru 
este deschisă doar persoanelor juridice, dar în mod necesar include organismele 
de stat specializate în domeniul standardelor. ASRO are un număr de 122 de 
angajaţi din care 1 director, 50 persoane ocupate în cadrul Direcţiei de Publicaţii, 
45 Direcţia de Standardizare, 10 Direcţia Economică, 8 Departamentul 
Organismelor de Calificare şi 8 persoane în alte structuri adiacente.  
 

Principalele servicii oferite ASRO sunt: instruire, consultanţă, documentare, 
vânzare de standarde şi publicaţii, traduceri şi retroversiuni. Este de remarcat 
faptul că Legea 355/2002 (art 22), conferă ASRO drepturi exclusive de 
prestare servicii de instruire, expertiză, transfer de cunoştinţe, asistenţă 
tehnică şi altele asemenea in domeniul standardizării. Această exclusivitate 
pare excesivă şi contravine principiilor economiei de piaţă. O parte din 
aceste responsabilităţi ar putea fi prestate de către actorii pieţei private.  
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8. Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive (ANDRAD) -  www.andrad.ro/ro; 
HG nr 1601/2003 

ANDRAD este organizată prin HG nr 1601/2003 şi definită ca fiind „autoritatea 
competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a procesului de gestionare 
în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a 
depozitării definitive.” Obiectul de activitate ANDRAD constă în coordonarea la 
nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţă atât a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, rezultate din operarea reactorilor nucleari 
de putere şi/sau de cercetare, dezafectarea instalaţiilor nucleare, cât şi a 
deşeurilor radioactive provenite din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare 
în industrie, medicină, agricultură şi în alte domenii de interes socio-economic, 
inclusiv depozitarea definitivă a acestora. 
 
Pentru activităţi de coordonare la nivel naţional a procesului de gestionare în 
siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive: elaborează 
Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, denumită în continuare 
Strategie naţională, şi o transmite spre aprobare Agenţiei Nucleare; elaborează 
şi transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei naţionale, 
Planul anual de activităţi (PAA) şi sursele de finanţare aferente privind 
coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; asigură constituirea şi 
actualizarea anuală a unei baze de date naţionale privind cantităţile, tipurile de 
deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat generate, inclusiv cele 
rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare; coordonează toate etapele 
procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; asigură direct sau 
prin terţi protecţia fizică a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi 
deşeuri radioactive. Pentru activităţi privind depozitarea definitivă a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive: asigură înfiinţarea 
depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; 
coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, 
construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea depozitelor finale de combustibil 
nuclear uzat şi deşeuri radioactive; gestionează depozitele definitive de 
combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; asigură, în mod direct sau prin 
terţi, protecţia fizică a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi deşeuri 
radioactive.  
 
Pentru aprobarea Strategiei naţionale de către Agenţia Nucleară, ANDRAD 
asigură transpunerea în PAA a prevederilor şi principiilor specifice gestionării 
deşeurilor radioactive şi dezafectării, prevăzute în Strategia naţională de 
dezvoltare a domeniului nuclear în România şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea acestei strategii, aprobate prin HG nr 1259/2002. ANDRAD 
exercită atribuţiile de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor 
radioactive în cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al 
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imposibilităţii continuării activităţii de către titularul de autorizaţie, până la 
stabilirea noului titular de autorizaţie nucleară. ANDRAD îndeplineşte şi alte 
atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de ministrul economiei şi comerţului. 
 
Conform legislaţiei în vigoare finanţarea activităţii ANDRAD se face din venituri 
constituite din: contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţii, stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea MEcC; donaţii, sponsorizări, asistenţă 
financiară acordată de persoane fizice şi juridice, publice sau private, organizaţii 
internaţionale şi alte surse de finanţare aprobate de Guvern. 
 
De exemplu din cadrul programului Phare 2003 ANDRAD a beneficiat de o 
finanţare de 0,56 milioane Euro pentru dezvoltare instituţională. Pe lângă 
activităţi de management ANDRAD a elaborat un proiect de lege privind 
introducea Fondului de Dezafectare. Este neclar în ce măsură 
responsabilităţile aferente domeniului nuclear sunt distribuite între 
ANDRAD, Comisia Naţională de Control a Activităţii Nucleare, Agenţia 
Nucleară, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleara Horia - Hulubei (IFIN-HH) 
Măgurele, Sucursala de cercetări Nucleare - Piteşti, Centrul de Inginerie 
Tehnologică Obiective Nucleare. Autorii studiului recomandă punerea de 
acord şi optimizarea  funcţiilor şi organizării instituţionale a tuturor 
autorităţilor/organismelor cu competenţe în materie nucleară (a se vedea în 
acest sens şi Secţiunea II.1.2.11).   
 

9. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase 
(ANSPCP) – Legea nr 451/2001 

Agenţia este înfiinţată în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană în 
baza Legii nr 451/ 2001, pentru aprobarea OUG nr 200/2000 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 
Conform OUG 200/2000, art 23 alin (1): „se înfiinţează Agenţia Naţională pentru 
Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, persoană juridică de interes public 
în subordinea Ministerului Industriei si Comerţului.” Conform art 1 din HG nr 
707/2002, ANSPCP este persoană juridică de interes public în subordinea 
Ministerului Industriei si Resurselor. HG nr 1835/2004 prevede că ANSPCP este 
unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu 
finanţare din venituri proprii. 
 
OUG 707/2002, privind organizarea şi funcţionarea ANSPCP, art. 3, stabileşte 
următoarele atribuţii şi răspunderi principale: solicită şi primeşte informaţii despre 
proprietatile substantelor sau ale preparatelor chimice periculoase care vor fi 
utilizate numai in scopul satisfacerii oricarei cerinte medicale impuse de 
elaborarea masurilor preventive si curative, in mod special a urgentelor;  
coordonează si furnizează suportul informaţional in domeniul substantelor si al 
preparatelor chimice periculoase; inspectează si verifica respectarea aplicarii 
bunei practici de laborator pentru substantele si preparatele chimice periculoase, 
produsele de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor şi buruienilor 
în agricultura si silvicultura, produse cosmetice, aditivi alimentari de uz uman si 
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alte produse chimice industriale; atesta instalaţiile de testare privind 
conformitatea cu principiile de buna practica de laborator pentru substante si 
preparate chimice periculoase, produse de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, produse cosmetice, 
aditivi alimentari de uz uman si alte produse chimice industriale.  
 
Conform Legii nr 360/2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase, a stabilit la art 4 ca ANSPCP are atribuţii în clasificarea, ambalarea 
si etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; notificarea 
substanţelor chimice periculoase; atestarea aplicării principiilor bunei practici de 
laborator. 
 
În alte acte normative sunt stabilite şi alte atribuţii în sarcina ANSPCP sau sunt 
detaliate atribuţiile stipulate în actele normative enunţate mai sus: controlul fiselor 
tehnice de securitate (HG nr 92/2003); controlul aplicarii restrictionarii anumitor 
substante si preparate chimice periculoase (Legea nr 347/2003 si HG nr 
932/2004); primirea raportarilor datelor privind substantele si preparatele chimice 
periculoase si intocmirea bazei de date (HG nr 707/2002); avizarea agentilor 
economici care efectueaza operatiuni cu precursori de droguri de categoria a III-
a (Legea 300/2002, Legea nr 505/2004 si HG nr 1121/2002); este autoritate 
competentă pentru evaluarea riscurilor pentru om şi pentru mediu ale 
substanţelor notificate (HG nr 2167/2004); abilitarea importului produselor 
periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu (HG nr 2009/2004); 
coordonarea, in colaborare cu ministerele interesate, a pregatirii si perfectionarii 
personalului atestat pentru controlul si supravegherea produselor chimice si 
pentru instruirea organismelor responsabile (HG nr 707/2002) etc. 
 
Este de remarcat că ANSPCP a preluat o serie de responsabilităţi de 
reglementare, planficiare verificare şi control care fac ca instituţia să obţină 
venituri proprii care nu sunt în mod necesar motivate de activităţile 
desfăşurate de acesta.  
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II.2.9 Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) -  
www.mapam.ro; HG nr 155/2005 
 
În subordinea/coordonarea/autoritatea MAPDR funcţionează următoarele 
instituţii: Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice 
deconcentrate; Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
"Prof dr GK Constantinescu"; Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară; 
Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava; Laboratorul Central pentru 
Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale; Inspecţia 
Piscicolă; Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare;  Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală; Centrul 
de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi; Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură; Agenţia SAPARD; Laboratorul Central pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor; Inspectoratele teritoriale pentru calitatea 
seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate; Institutul de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; Laboratoarele publice pentru 
controlul calităţii viei şi vinului (cu sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea); 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului; Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă; 
Agenţia Domeniilor Statului; Institutul de Bioresurse Alimentare; Compania 
Naţională de Administrare a Fondului Piscicol;  Oficiul Naţional al Denumirilor de 
Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole; Oficiile de studii pedologice şi 
agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru      agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti; Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti – Argeş; 
Unităţi de management al proiectului (UMP); Societatea Naţională "Îmbunătăţiri 
Funciare" – SA; Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare; Societatea 
Naţională a Produselor Agricole – SA; Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva; 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 
 
Reglementările legale de organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice aflate în 
subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) au 
suferit o serie de modificări pe parcursul ultimilor ani. Numai în perioada martie 
2004 – 2005, HG nr 409/2004, a suferit 12 modificări, ca în final să fie abrogată 
de HG nr 155/2005. Acest activism legislativ, în parte, se explică cu întârzierea în 
adoptarea măsurilor de reformă instituţională asociată cu pregătirile pentru 
adoptarea acquis-ului comunitar în domeniul agriculturii şi dezvoltării regionale. 
Un exemplu elocvent este adoptarea OUG nr 103/2005 care prevede înfiinţarea 
a două agenţii de plăţi cu scopul gestionării fondurilor europene alocate 
României. Aceste agenţii sunt Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(înfiinţată prin Legea nr 1/2004) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit – construită pe actuala Agenţie SAPARD.  
 
Conform notei de fundamentare a OUG nr 103/2005 începând cu data aderării 
României la Uniunea Europeană, Agenţia SAPARD va exercita, sub denumirea 
de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, funcţia de agenţie de 
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plată pentru proiectele realizate în cadrul măsurilor care se referă la proiecte de 
investiţii, precum şi al altor măsuri stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale, finanţate din Fondul European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală şi din Fondul European de Pescuit. Totodată va îndeplini şi 
funcţiile de implementare prin realizarea unor atribuţii delegate de Autorităţile de 
Management constituite în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale pentru fondurile privind agricultura, dezvoltarea rurală şi pescuitul, în baza 
unor acorduri interinstituţionale.  
 
Instituţii supuse evaluării în cadrul proiectului: 
 
1. Agenţia SAPARD - www.sapard.ro; OUG nr 142/2000 
 
Agenţia SAPARD a fost înfiinţată prin OUG nr 142/2000 şi este autoritatea 
naţională responsabilă de implementarea financiară şi tehnică a Programului 
SAPARD. Agenţia are o unitate centrală şi opt birouri regionale de implementare 
cu câte un sediu în fiecare regiune de dezvoltare. În prezent, Agenţia derulează 
fonduri financiare substanţiale provenite din contribuţia Uniunii Europene şi de la 
bugetul de stat, destinate dezvoltării sectorului agricol din România pe parcursul 
perioadei de preaderare, în scopul alinierii la nivelul economic al statelor membre 
ale Uniunii, în baza Acordului Multianual de Finanţare 2000 - 2006 semnat la 2 
februarie 2001 între Guvernul României şi Comisia Europeana, ratificat prin 
Legea nr 316/2001, prin care se decide acordarea, pe perioada 2000 - 2006, a 
unei contribuţii financiare nerambursabile României în cuantum de 1072 milioane 
EURO.  
 
Ca urmare a deciziei Guvernului exprimată în cadrul OUG nr 103/2005 
Agenţia SAPARD, până la data aderării României la Uniunea Europeană, 
are, în principal, atribuţia de a pregăti structura instituţională pentru 
preluarea funcţiilor de efectuare a plăţilor. În plus, agenţia urmează să 
asigure rolul de Organism Coordonator pentru toate agenţiile care au 
funcţii de plată din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi 
pescuit, prin constituirea în structura sa, în coordonarea directă a 
directorului general a Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor care au funcţii 
de plată din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 
Autorii studiului consideră că o atenţie deosebită trebuie acordată 
implementării corespunzătoare şi în limitele de timp existe ale acestor 
transformări şi dezvoltări de capacitate instituţională.  
 
Dat fiind număr foarte mare de agenţii care funcţionează în subordonarea şi 
coordonarea Ministerului, în continuare vom prezenta şi discuta doar acele cazuri 
care sunt evident expuse unor probleme instituţionale.  
 
Autorii studiului apreciază că la nivelul MAPDR se impune o analiză (şi 
decizii în consecinţă) cu privire la suprapunerea de atribuţii ale unor 
structuri ale Ministerului şi/sau ale unor agenţii din subordinea acestuia. 
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Un argument în acest sens îl constituie sistemul – redundant şi prea puţin 
coerent – de instituţii/organisme care au atribuţii în „orientarea activităţilor 
din domeniul viticulturii şi vinificaţiei, precum şi pentru îndrumarea şi 
controlul tehnic de specialitate în realizarea producţiei vitivinicole”. Potrivit 
Legii viei şi vinului nr 244/2002, de „orientarea activităţilor din domeniul 
viticulturii şi vinificaţiei, precum şi pentru îndrumarea şi controlul tehnic de 
specialitate în realizarea producţiei vitivinicole” se ocupă nu mai puţin de 
trei instituţii/organisme – o direcţie din cadrul Ministerului şi două oficii 
organizate în subordinea acestuia, toate trei fiind finanţate (exclusiv sau 
inclusiv) de la bugetul public. În cazul în discuţie, autorii studiului 
apreciază că atribuţiile care în prezent sunt îndeplinite de trei 
instituţii/organisme, ar putea fi alocate unei singure asemenea instituţii – 
de exemplu, unuia dintre cele două oficii actuale. 
 
Pentru a argumenta necesitatea reorganizării/optimizării instituţionale la acest 
nivel, redăm în continuare principalele atribuţii ale celor trei organisme/instituţii 
astfel cum acestea sunt reglementate în cadrul Cap V al Legii nr 244/2002:  
 
Art 42 - În vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de orientarea activităţilor din 
domeniul viticulturii şi vinificaţiei, precum şi pentru îndrumarea şi controlul tehnic 
de specialitate în realizarea producţiei vitivinicole se înfiinţează şi funcţionează:  
a) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV);  
b) Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse 
Vitivinicole (ONDOV);  
c) Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV).  
 
Art 43 - (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol funcţionează ca 
direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  
(2) ISCTV are structuri organizatorice în cadrul direcţiilor generale pentru 
agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se 
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  
Art. 46. - ISCTV asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producţiei de 
struguri, de vinuri şi a altor produse vitivinicole, inclusiv a celor cu denumire de 
origine controlată, având următoarele atribuţii:  
- respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole, modul 
de întreţinere a acestora şi de conservare a amenajărilor de combatere a 
eroziunii solului la producătorii de orice fel, indiferent de forma de proprietate sau 
de exploatare;  
- verificarea şi controlul modului de aplicare a prevederilor legale privind 
producerea, în vederea comercializării, a strugurilor, vinurilor şi a celorlalte 
produse vitivinicole, indiferent de producător;  
- respectarea practicilor şi a tratamentelor admise în producerea vinurilor şi a 
altor produse vitivinicole, efectuarea controlului analitic al vinurilor şi băuturilor 
alcoolice distilate cu indicaţie geografică recunoscută, în vederea comercializării 
lor, prin intermediul laboratoarelor autorizate;  
- exercitarea controlului tehnic în toate fazele producerii vinurilor şi a celorlalte 
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produse cu denumire de origine, precum şi asupra eliberării documentelor 
necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la 
comercializare;  
- exercitarea controlului tehnic în toate fazele producerii băuturilor alcoolice 
distilate cu indicaţie geografică recunoscută şi asupra eliberării documentelor 
necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la 
comercializare;  
- executarea în colaborare cu ONDOV a unor acţiuni de control tehnic în legătură 
cu producerea vinurilor şi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine 
controlată, pentru piaţa internă şi pentru export;  
- constatarea vinurilor, a altor produse vitivinicole şi băuturilor alcoolice distilate 
cu indicaţie geografică recunoscută ca fiind improprii consumului ori 
necorespunzătoare calitativ; limitarea sau interzicerea utilizării şi comercializării 
în alte scopuri ori dispunerea distrugerii lor, în conformitate cu reglementările în 
vigoare;  
- verificarea corectitudinii întocmirii declaraţiilor de stocuri şi de recoltă, scriptic şi 
faptic, indiferent de declarant, persoană fizică sau juridică;  
- verificarea licenţelor de fabricaţie solicitate de persoane fizice sau juridice care 
produc vin, produse pe bază de must, vin şi băuturi alcoolice distilate cu indicaţie 
geografică recunoscută, destinate comercializării. 
 
Art 48 - (1) ) Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte 
Produse Vitivinicole se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor, cu finanţare din bugetul de stat aprobat pentru minister şi din venituri 
extrabugetare.  
Art 49 - ONDOV îndeplineşte următoarele atribuţii:  
- elaborarea normelor tehnice pentru producerea vinurilor, a altor produse 
vitivinicole cu denumire de origine controlată, care se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu consultarea ISCTV şi a ONVV;  
- întocmirea, împreună cu ONVV, a unor proiecte de ordine ale ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea denumirilor de origine 
controlată la vinuri şi alte produse vitivinicole;  
- eliberarea deciziilor privind acordarea dreptului de producere a vinurilor şi a 
altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată;  
- eliberarea autorizaţiilor de producător de vinuri şi de alte produse vitivinicole cu 
denumire de origine controlată, în baza cererilor întocmite de deţinătorii 
plantaţiilor viticole îndreptăţiţi să producă astfel de băuturi sau de producătorii de 
vinuri care realizează vinificarea strugurilor preluaţi de la cultivatorii de viţă de vie 
care deţin astfel de plantaţii;  
- eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor şi a 
altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată, în baza verificărilor 
efectuate în legătură cu respectarea normelor tehnice de realizare a acestor 
produse, precum şi a controlului analitic şi organoleptic executat asupra celor 
pregătite în vederea comercializării;  
- controlul, împreună cu ISCTV, privind modul de respectare şi aplicare a 
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prevederilor legale în legătură cu regimul denumirilor de origine controlată pentru 
produsele menţionate;  
- retragerea temporară sau definitivă a documentelor de atestare, în cazul în care 
se constată nerespectarea de către producători a prevederilor deciziilor de 
producere a vinurilor şi a altor băuturi cu denumire de origine controlată, 
sesizând totodată ISCTV în vederea constatării infracţiunilor sau a contravenţiilor 
prevăzute de lege. 
 
Art 52 - (1) Oficiul Naţional al Viei şi Vinului funcţionează în subordinea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca organism specializat cu 
caracter tehnico-ştiinţific, cu personalitate juridică.  
Art 53 - (1) ONVV este finanţat din venituri extrabugetare şi din alocaţii bugetare, 
prin bugetul stabilit pentru Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  
Art 55 - ONVV îndeplineşte următoarele atribuţii:  
- fundamentarea, pe bază de studii şi analize, a strategiei pe care România o 
dezvoltă în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi participarea la stabilirea cadrului 
metodologic de desfăşurare a activităţii din acest sector, în concordanţă cu 
interesele economiei şi ale producătorilor, precum şi cu reglementările 
internaţionale;  
- avizarea lucrărilor de delimitare a arealelor viticole, zonarea soiurilor de viţă de 
vie, stabilirea tipurilor de vin şi a altor produse pe bază de must şi vin, autorizate 
pentru producere, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, precum şi a 
altor lucrări privind dezvoltarea sectorului vitivinicol;  
- avizarea normelor tehnice privind stabilirea condiţiilor de cultură a viţei de vie şi 
de producere a vinurilor şi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine 
controlată;  
- iniţierea şi sprijinirea unor acţiuni de propagandă vitivinicolă, a unor manifestări 
naţionale şi internaţionale de profil, precum şi asigurarea legăturii României cu 
organismele internaţionale de specialitate.  
 
 
3. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) -  
www.consultantaagricola.ro; HG nr 676/1998 
 
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă a fost înfiinţată prin HG nr 676/1998, 
modificată şi completată prin HG nr 676/1999 privind înfiinţarea, organizarea si 
funcţionarea ANCA. Scopul agenţiei este de a oferii servicii de consultanţă, 
informare formare profesională a fermierilor.  
 
La nivel central, ANCA este organizată astfel: Compartimentul management, 
marketing şi relaţii internaţionale, Compartimentul învăţământ, cercetare şi 
extensie, Compartiment modelare economică, studii, strategii şi programe, 
Serviciul analize programe informatice, Compartimentul proiectare şi exploatare 
sisteme de informare operativă, Compartiment întreţinere echipamente, soft de 
bază, Biroul de relaţii cu presă, Biroul de informare şi relaţii publice, Serviciul 
contabilitate, Compartimentul administrativ, Compartimentul juridic, 
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Compartimentul audit public intern, şi Compartimentul salarizare, resurse umane. 
Numărul angajaţilor la nivel central este de 30.  
 
La nivel teritorial, ANCA are 42 de filiale numite Centre de Consultanţă Agricolă 
Judeţene şi circa 700 Centre de Consultanţă Locale care activează la nivel de 
localitate. La nivel teritorial număr posturilor este de 940. Centrele regionale şi 
locale sunt subordonate administrativ Consiliului Judeţean, respectiv primăriilor 
în cauză, ANCA centru păstrând responsabilitatea pentru coordonarea tehnică şi 
metodologică.  
 
Obiectivele principale ANCA sunt: pregătirea unor centre pilot de consultanta-
model care sa permită organizarea cluburilor de gestiune; crearea si gestionarea 
bazelor de date si a fluxurilor de informaţii corespunzătoare nevoilor de 
cunoştinţe ale producătorilor si celorlalte categorii de beneficiari de servicii de 
consultanta agricola; promovarea politicilor de marketing in activitatea de 
consultanta, in scopul eficientizării gospodăriei ţărăneşti; armonizarea 
obiectivelor si temelor de cercetare aplicativa cu cerinţele privind tehnologiile de 
producţie pentru fermele mici si mijlocii orientate către piaţa; creşterea 
performantelor manageriale la nivelul fermei agricole in condiţiile economiei de 
piaţa; promovarea formelor asociative de cooperare a producătorilor agricoli 
privaţi in vederea rezolvării problemelor comerciale ale fermelor; 
profesionalizarea activităţii de consultant. 
 
Agenţia asigură următoarele servicii producătorilor privaţi din agricultură: 
acordarea de consultanta gratuita in domeniile vegetal, zootehnic, horticol si 
mecanizarea agriculturii; oferă informaţii in legătura cu ofertele firmelor furnizoare 
de input-uri pentru agricultura; elaborează documentaţia necesara accesării 
programelor de creditare in agricultura; organizează in mod gratuit cursuri de 
formare profesionala pentru toate meseriile din agricultura si industria alimentara; 
si organizeaza targuri, expozitii si simpozioane pe teme agricole 
 
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă a fost trecută de la instituţie 
publică finanţată integral din bugetul statului în categoria acelora care 
beneficiază de venituri proprii, însă beneficiază şi de subvenţii de la stat. 
Acest statut al ANCA creează contextul unei competiţii neloiale pe piaţa de 
consultanţă agricolă prin faptul că agenţia obţine subvenţii de la stat în 
timp ce aceasta oferă serviciile contra cost. Astfel, instituţia are un avantaj 
considerabil faţă de unităţile de consultanţă agricolă private, ceea ce 
distorsionează piaţa de consultanţă agricolă. În plus, acest lucru poate 
avea ca efect formarea unei pieţe de consultanţă agricolă oligopolistice. 
Adică, beneficiarii posibili ai fondurilor europene s-ar putea orienta spre 
serviciile agenţiei în speranţa unei calităţi superioare ale consultanţei 
oferite faţă de cel din sectorul privat, deoarece aceasta este afiliată cu 
MAPDR care are în subordine, de exemplu, şi Agenţia SAPARD, care este 
administratorul fondurilor destinate activităţilor din spaţiul rural. Această 
afiliere instituţională crează impresia că angajaţii ANCA teoretic ar putea 
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intermedia, prin serviciile sale, între beneficiarii fondurilor europene şi cele 
de administrare a acestor fonduri. 
 
4. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) – OUG nr 69/2004 
 
Agenţia a fost înfiinţată prin OUG nr 69/2004, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultură. Una din 
atribuţiile principale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură este 
elaborarea strategia în domeniul protecţiei resurselor acvatice vii si pescuitului in 
bazinele piscicole naturale, precum si in bazinele piscicole amenajate, al 
acvaculturii şi valorificării producţiei, indiferent de forma de proprietate sau de 
administrare. În plus agenţia îndeplineşte şi următoarele funcţii: elaborează 
strategia şi politicile necesare în domeniul pescuitului şi acvaculturii; 
coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi acvacultură; stabileşte 
metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii şi a cotelor anuale admisibile 
de pescuit; ţine Registrul unităţilor de producţie din acvacultură; aprobă preţurile 
de pornire a licitaţiei pentru concesionarea resurselor acvatice vii şi a terenurilor 
pe care sunt amplasate amenajările piscicole, propuse de Compania Naţională 
de Administrare a Fondului Piscicol; coordonează şi monitorizează privatizarea 
societăţilor comerciale cu profil piscicol şi concesionarea terenurilor pe care sunt 
amplasate amenajările piscicole aflate in portofoliul Companiei Naţionale de 
Administrare a Fondului Piscicol; desfăşoară activităţi de control privind 
respectarea legislaţiei in domeniu, prin Inspecţia Piscicola, instituţie publică cu 
personalitate juridică; tine Fişierul navelor si ambarcaţiunilor de pescuit. 
 
Deşi Agenţia fost înfiinţată de mai puţin de un an, în cursul lunii august 
2005 a fost adoptată HG nr 865/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură pentru a întări capacitatea 
instituţională a acesteia de a elabora şi definitiva proiectul Strategiei 
naţionale sectoriale în sectorul pescăresc şi Programul operaţional, 
condiţie obligatorie în vederea accesării în perioada 2007-2013 de surse 
financiare prin Fondul European al Pescuitului (FEP). 
 
 
O concluzie generală pentru agenţiile aflate în subordinea sau coordonarea 
MAPDR este verticalitatea lor ridicată. Adeseori activităţile acestora intră în 
conflict cu activităţile autorităţilor locale datorită lipsei de coordonare între 
acestea şi programele locale. De fapt, existenţa acestor filiale ridică 
întrebări legate de relaţiile instituţionale care există între ele şi autorităţile 
locale. Structura birocratică adeseori deţine pârghiile financiare şi 
resursele instituţionale pentru implementarea proiectelor în dauna 
autorităţilor locale. Această stare de fapt creează suspiciuni legate de 
intervenţiile politice şi de presiunile politice pe care partidele aflate la 
putere le pot exercita asupra autorităţilor locale pe cale birocratică. Astfel, 
se consideră necesară decentralizarea sau deconcentratea acestor agenţii, 
astfel încât filialele lor să revină sub autoritate locală. O posibilitate 
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alternativă este decentralizarea administrativă în aşa fel încât unele 
responsabilităţi şi bugete ale agenţilor să fie administrate de autorităţile 
locale, pe când cele de interes naţional să fie coordonate de la centru.  
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II.2.10 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) – 
www.mt.ro; HG nr 412/2004 
 
In conformitate cu actul de organizare si functionare (HG nr 412/2004), MTCT 
are in subordine/coordonare/autoritate urmatoarele institutii: Aeroclubul 
Romaniei; Autoritatea Nationala pentru Turism; Spitalul Universitar Nr. 1 Cai 
Ferate Witting; Spitalul Universitar Cai Ferate Bucuresti; Spitalul Universitar Cai 
Ferate Iasi; Spitalul Universitar Cai Ferate Cluj; Spitalul Universitar Cai Ferate 
Timisoara; Spitalul Universitar Cai Ferate Ploiesti; Spitalul Universitar Cai Ferate 
Galati; Spitalul Universitar Cai Ferate Constanta; Spitalul Universitar Cai Ferate 
Brasov; Spitalul Universitar Cai Ferate Pascani; Spitalul Universitar Cai Ferate 
Simeria; Spitalul Universitar Cai Ferate Oradea; Spitalul Universitar Cai Ferate 
Craiova; Spitalul Universitar Cai Ferate Sibiu; Spitalul Universitar Cai Ferate 
Drobeta Turnu-Severin; Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic; 
Clubul Sportiv "Rapid"; Agentia Romana de Interventii si Salvare Navala;  
Academia Romana de Aviatie; Agentia de Sanatate Publica a Ministerului 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului; Centrul de Documentare pentru 
Constructii, Arhitectura si Amenajarea Teritoriului; Centrul Roman pentru 
Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale; Autoritatea 
Navala Romana; Autoritatea Feroviara Romana; Autoritatea Rutiera Romana; 
Centrul National de Invatamant Turistic; Centrul National de Calificare si Instruire 
Feroviara; Registrul Urbanistilor; Casa asigurarilor de sanatate a MTCT; Institutul 
National de Cercetare-Dezvoltare in Turism; Societatea Nationala a Cailor Ferate 
Romane SNCFR – RA; Compania Nationala de Cai Ferate Romane „CFR” – SA; 
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR – Marfa” – SA; 
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „CFR – Calatori” SA; 
Societatea de Administrare Active Feroviare „SAAF” SA; Societatea Feroviara de 
Turism „SFT – CFR” – SA; Societatea Comerciala de Transport cu Metroul 
Bucuresti „Metrorex” – SA; Compania Nationala „Aeroportul International Henri 
Coanda Bucuresti” SA; Societatea Nationala „Aeroportul International Bucuresti 
Baneasa – Aurel Vlaicu” – SA; Societatea Nationala „Aeroportul International 
Constanta” – SA; Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara – 
Traian Vuia” – SA; Regia Autonoma „Administratia Romana a Serviciilor de Trafic 
Aerian – ROMATSA”; Regia Autonoma „Autoritatea Aeronautica Civila Romana”; 
Societatea Comerciala „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane 
„TAROM” – SA; Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” – SA; 
Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” – SA; Compania 
Nationala de Radiocomunicatii Navale „Radionav” – SA; Regia Autonoma 
„Administratia Fluviala a Dunarii de Jos”; Compania Nationala „Administratia 
Porturilor Dunarii Maritime”; Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii 
Fluviale” – SA; Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania SA; Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”; Regia Autonoma 
„Administratia Zonei Libere Sulina”; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in 
Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti; Institutul National de 
CercetareDezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului – 
URBANPROIECT; Agentia Nationala pentru Locuinte – ANL; Compania 
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Nationala de Investitii „ CNI” – SA; Societatea Comerciala „Maritime Training 
Centre Television” – SA; Societatea Comerciala „Institutul de Cercetari in 
Transporturi – INCERTRANS” – SA; Societatea Comerciala „Antepriza de Lucrari 
Drumuri si Poduri Bacau” SA; Societatea Comerciala „Antepriza Reparatii si 
Lucrari – ARL” – SA; Societatea Comerciala „Stard” – SA; Societatea Comerciala 
„Via Star” – SA; Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare „Fluvdrag” – SA 
Giurgiu; Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare „Draf” – SA Braila. 
  
Si in cazul MTCT exista mai multe institutii care comporta un alt tip de raport cu 
ministerul decat cel reglementat in Constitutie. Oferim spre exemplificare, Casa 
asigurarilor de sanatate a Ministerului si Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare in Turism care se afla in coordonarea ministerului, sau Institutul 
National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – 
INCERC Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism 
si Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT, Agentia Nationala pentru 
Locuinte – ANL care se afla sub autoritatea ministerului. Toate acestea ridica 
probleme de acord legislativ cu litera Constitutiei (art 116 alin 2 din Constitutie 
prevede ca ministerele pot organiza asemenea institutii „in subordine”, si nu „in 
coordonare” sau „sub autoritate”. In ceea ce priveste celelalte societati 
comerciale (regii, companii etc) acestea nefiind institutii/autoritati publice nu sunt 
supuse regimului de raportare la Minister prevazut de Constitutie.  
 
In cadrul acestui Minister exista o serie de institutii care ridica probleme de 
oportunitate institutionala. Acestea sunt Casa Asigurarilor de Sanatate a MTCT, 
spitalele aflate in subordinea ministerului, Clubul Sportiv „Rapid” si Centrul 
National de Invatamant Turistic.  
 
1. Casa Asigurarilor de Sanatate a MTCT (CASMTCT) - www.casmtct.ro; OUG 
nr 41/1998 
 
A fost infiintata in baza OUG nr 41/1998 privind organizarea activitatii de 
asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in 
siguranta circulatiei si a navigatiei, aprobata prin Legea nr 773/2001. In prezent 
aceasta se organizeaza si functioneaza in baza OUG nr 150/2002 privind 
organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate (cu 
modificari). Printre atributiile acesteia se numara: administrarea Fondului 
National Unic de Asigurari Sociale de sanatate impreuna cu Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate, controlul respectarii dreptului asiguratilor la servicii 
medicale, negociaza, contracteaza si deconteaza servicii medicale cu furnizorii 
de servicii medicale, serviciile farmaceutice,  si de dispozitive medicale etc.  
 
Asa cum arata denumirea actului de infiintare precum si art 1 si 10 ale acestuia, 
CASMTCT si reteaua sanitara din subordinea MTCT au fost infiintate in scopul 
strict al organizarii activitatii de asigurare de sanatate si a serviciilor sanitare 
numai pentru angajatii ministerului ai institutiilor din subordine, aspect care 
introducea in mod evident un caracter discriminatoriu nejustificat fata de restul 
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asiguratilor: Art 1: „Asistenţa medicală şi psihologică a personalului din 
transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigură de către 
Ministerul Transporturilor prin reţeaua sanitară proprie”. Art 10: „1)Se înfiinţează 
Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, ca instituţie publică autonomă, 
fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări 
de sănătate pentru personalul Ministerului Transporturilor, instituţiilor publice din 
subordine, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi al societăţilor comerciale, care 
desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, 
şi cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionarii 
care au lucrat în transporturi şi pentru membrii lor de familie, care folosesc 
reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor”. 
 
Ulterior, Legea de aprobare a OUG  nr 41/1998, Legea nr 773/2001 a introdus 
cateva mici modificari de nuanta. Astfel, CASMTCT organizeaza asigurarea 
activitatii de asigurare de sanatate in principal pentru personalul angajat al 
Ministerului si al institutiilor din subordine, in timp ce spitalele din subordinea 
ministerului presteaza servicii medicale de regula pentru angajatii ministerului si 
ai institutiilor din subordine.  
 
Asadar, CASMTCT si spitalele din subordinea MTCT presteaza servicii in 
principal sau de regula pentru angajatii din subordinea Ministerului, insa pot, 
conform legii, sa ofere servicii si pentru ceilalti cetateni ai Romaniei. In plus, 
atributia CASMTCT de administrare a Fondului National Unic de Asigurari 
Sociale de sanatate impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ridica 
neclaritati prin prisma necesitatii functionale de a avea doua institutii, cu atributii 
similare, care sa administreze acelasi fond.  
 
Aceeasi situatie poate fi intalnita si la spitalele din subordinea MTCT, care ofera 
practic aceleasi servicii ca si celelalte spitale din reteaua sanitara. Nu se justifica 
subordonarea spitalelor mentionate mai sus MTCT, in timp ce toate celelalte 
spitale din Romania functioneaza in regim de autonomie administrativa fata de 
Ministerul Sanatatii. Daca existenta in subordinea Ministerului Apararii Nationale 
a unor spitale se poate justifica prin prisma necesitatilor de pregatire pentru 
situatii speciale, existenta unor spitale in subordinea MTCT nu se poate justifica 
prin astfel de ratiuni.  
 
Se poate concluziona ca exista doua retele paralele de asigurare de 
sanatate si de oferire de acealeasi servicii medicale in sistem public. Desi 
reglementarile ulterioare infiintarii CASMTCT realizeaza caracterul 
discriminatoriu care practic justifica existenta retelei paralele, acestea nu 
modifica pana la capat sistemul in sensul limitarii paralelismelor in reteaua 
sanitara publica.  
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2. Clubul Sportiv „Rapid” (CS “Rapid”) - Calea Giuleşti nr 18, sectorul 6, 
Bucureşti; HG nr 412/2004 
 
Functioneaza in subordinea MTCT in baza HG nr 412/2004 si beneficiaza de 
subventii de stat. Clubul „Rapid” a obtinut in anul 2003 subventii de la bugetul de 
stat prin MTCT in valoare de 20,3 milioane de lei, in 2004 subventii in valoare de 
53,4 milioane de lei, iar in 2005 subventiile prevazute sunt in valoare de 70 de 
miliarde de lei.  
 
Asa cum se rezultă din compararea valorilor subvenţiilor din 2004 cu cele 
angajate pentru anul 2005, exista o crestere de 1310 ori a cuantumului 
contributiei publice la bugetul Clubului „Rapid”. Sunt indicii că această 
creştere, de 1310 ori, a subvenţiilor publice către CS “Rapid” – prin 
internediul MTCT – se află în legătură cu calitatea de ministru de stat în 
cadrul actualului Guvern, începând cu luna decembrie 2004, a “patronului” 
Clubului de Fotbal “Rapid”Bucureşti (FC “Rapid”) – George Copos. 
(Trebuie precizat că stadionul pe care îl foloseşte FC “Rapid”, şi toate 
dotările-anexă ale acestuia, se află în proprietatea privata a statului si în 
administrarea şi întreţinerea CS "Rapid" – instituţie aparţinând MTCT şi 
finanţată de către acesta. FC “Rapid” – club privat, al cărui “patron” este 
actualul ministru de stat George Copos - foloseşte, cu chirie, stadionul 
respectiv). Indiciile amintite privesc mai ales împrejurarea - consemnată 
inclusiv în presă9 şi confirmată ca atare atât de reprezentanţii CS “Rapid” 
cât şi de cei ai FC “Rapid” - că CS “Rapid” a avut, înainte de decembrie 
2004, dificultăţi financiare serioase cu întreţinerea stadionului pe care îl 
foloseşte FC “Rapid”. Alocarea de către MTCT a sumei de 70 de miliarde de 
lei CS “Rapid” - numai pentru anul 2005, de peste 1000 de ori mai mare 
decât în anii precedenţi – justifică suspiciunea că aceasta are legătură cu 
interesele de la FC “Rapid” ale ministrului de stat George Copos. (Astfel 
cum rezultă inclusiv din articolul de presă menţionat, MTCT şi CS “Rapid” 
au refuzat constant să furnizeze informaţii cu privire la contractul de 
închiriere a stadionului de fotbal către FC “Rapid”, în special cu privire la 
cuantumul chiriei).          
 
Finanţarea CS „Rapid” de la bugetul prin intermediul MTCT este criticabilă din 
aceleaşi motive care au fost expuse deja în cazurile MApN şi MAI – respectiv 
cluburile „Steaua” şi „Dinamo” (Secţiunile II.2.5 şi II.2.6). Pentru a se evita, între 
mai multe altele, vicierea competiţiei sportive între cluburi, se impune ca inclusiv 
cluburile amintite să aibă acces la alocaţii bugetare exclusiv prin autoritatea 
competentă în domeniu (în prezent, Agenţia Naţională pentru Sport), în 
condiţiile unor criterii şi mecanisme care să stimuleze într-o măsură cât 
mai mare o competiţie cât mai corectă a performanţelor. Şi în cazul CS 
„Rapid”, se sugerează scoaterea de sub tutela Ministerului, atât financiar 
cât şi logistic (baze de antrenament, stadioane etc). 
 
                                                           
9 Cotidianul “Ziua”, Hotărîre pentru Copos, 7 mai 2005  
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II.2.11 Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC) - www.edu.ro; HG nr 223/2005 
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MEdC supuse evaluării 
 
1. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFIP) – 
Bd Mărăşti nr 59, sector 1, Bucureşti; HG nr 223/2005, OMEdC nr 4732/2001 
 
CNFIP este organism consultativ al MEdC. 
 
Principalele atribuţii legale: 
- propune necesarul de fonduri financiare pentru finanţarea învăţământului 

preuniversitar de stat, în baza documentelor (strategii, rapoarte de evaluare 
etc.) întocmite de MEdC;  

- realizează studii şi analize privind structura şi nivelul costurilor medii pe 
elev/preşcolar şi a coeficienţilor de diferenţiere pe trepte, nivele şi medii de 
învăţământ;  

- elaborează metodologia de calcul şi nivelul costurilor standard pe 
elev/preşcolar la nivel naţional şi a coeficienţilor de diferenţiere şi modul de 
calcul al indicatorilor de corecţie ai costului standard pe elev/preşcolar;  

- elaborează studii privind cercetarea şi investigarea efectelor produse prin 
aplicarea metodologiilor şi formulelor de finanţare;  

- analizează structura, ponderea şi dinamica diferitelor surse legale de 
finanţare a  cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- propune strategii şi politici de perfecţionare a sistemului de finanţare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, de îmbunătăţire şi armonizare a 
cadrului legislativ al acestui sistem; 

- analizează modul în care se aplică criteriile şi principiile finanţării 
învăţământului preuniversitar de stat, precum şi fenomenele perturbatoare. 
Analizele se realizează pe baza datelor statistice şi a unor studii proprii şi ale 
altor organisme şi instituţii de specialitate; 

- întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale privind sistemul de finanţare din 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- elaborează metodologiile de repartizare competitivă a fondurilor care 
urmează a fi alocate instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru 
finanţarea de bază şi pentru finanţarea complementară în aşa fel încât să le 
încurajeze să funcţioneze eficient şi să promoveze creşterea calităţii 
procesului instructiv-educativ;  

- propune criteriile şi mecanismele pentru repartizarea şi utilizarea eficientă a 
finanţării învăţământului preuniversitar din surse externe pentru care 
beneficiarul este MEdC. 

 
CNFIP este format din 37 de membrii numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei şi 
Cercetării. Din structura CNFIP fac parte: inspectori şcolari generali ai 
inspectoratelor şcolare judeţene, contabili şefi ai inspectoratelor şcolare 
judeţene, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, al Direcţiei generale buget-financiar-patrimoniu-
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investiţii din MEdC, reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ, alţi specialişti din 
domeniul finanţării învăţământului preuniversitar. CNFIP îşi îndeplineşte 
atribuţiile prin următoarele de comisii de specialitate:  
- comisia pentru finanţarea învăţământului preşcolar; 
- comisia pentru finanţarea învăţământului primar şi gimanzial; 
- comisia pentru finanţarea învăţământului liceal; 
- comisia pentru finanţarea învăţământului rural. 
 
Baza materială care constă în calculatoare, imprimante, mobilier şi aparatură de 
birou este estimată la 127 milioane. Sursa de finanţare este bugetul de stat prin 
MEdC. Cheltuielile făcute în anul 2004 au constat în 842 milioane de lei cheltuieli 
de personal şi 445 milioane cheltuieli materiale. Numărul de posturi alocate este 
de 6, toate ocupate, existând 4 situaţii de cumul de funcţii. 
 
La nivelul MEdC există 8 consilii consultative: Consiliul Naţional pentru Reformă 
a Învăţământului, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de 
Stat, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Consiliul 
Naţional al Bibliotecilor, Consiliul Naţional al Rectorilor şi Consiliul Naţional de 
Evaluare şi Acreditare în Învăţământul Preuniversitar. Atribuţiile, organizarea 
dar mai ales activitatea acestor consilii consultative sunt inegale, unele 
dintre ele au reuşit să se dezvolte şi să aibă un aport important în 
activitatea ministerului, altele funcţionând în virtutea inerţiei; există şi un 
caz în care existenţa organismului e pur virtuală – Consiliul Naţional pentru 
Reformă a Învăţământului nu s-a mai reunit de mai mulţi ani. În acest 
context, se impune o analiză pe fiecare caz în parte, dar şi de ansamblu a 
consiliilor consultative din subordinea MEdC.  
 
 
2. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) – 
www.cncsis.ro; OMI nr 7850/1994, Legea Învăţământului nr 84/1995, OMEdC nr 
4217/2003 
 
Iniţial această instituţie s-a numit Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
Universitare şi a fost înfiinţată în 1994 ca urmare a unui grant finanţat de 
guvernul Japoniei. Ulterior MEdC a elaborat mai multe ordine (OMI nr. 
3369/1996, OMI nr 3939/1997, OMI nr 4313/1997, OMEN nr 3036/1999, OMEN 
nr 4523/2000, OMEC nr 4217/2003) prin care a schimbat atât denumirea cât şi 
componenţa CNCSIS. Principalele atribuţii legale:  
 
- asigură consolidarea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din 

învăţământul superior românesc; 
- elaborează propuneri şi recomandări ministrului Educaţiei şi Cercetării cu 

privire la: 
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 - priorităţile în programe de cercetare ştiinţifică fundamentală, de 
dezvoltare şi transfer tehnologic în învăţământul superior; CNCSIS participă 
la elaborarea politicii de cercetare în învăţământul superior; 
 -   necesităţile de finanţare a cercetării ştiinţifice în învăţământul superior; 
 - modul de reapartizare şi utilizare pentru cercetarea ştiinţifică din 
învăţământul superior a fondurilor de la buget, din surse externe (împrumuturi 
guvernamentale, programe de asistenţă etc) precum şi a celor obţinute din 
alte surse (terţe persoane sau instituţii), în conformitate cu propriul 
regulament şi cu cerinţele donatorilor; 
 - criteriile şi mecanismele generale de acordare a finanţărilor în domeniul 
de competenţă, în condiţiile legii - finanţarea prin grant a cercetării ştiinţifice; 
finanţarea complementară a cercetării ştiinţifice pe baza exerciţiului naţional 
de evaluare a cercetării ştiinţifice în învăţământul superior; evaluarea 
cercetării ştiinţifice, a centrelor de cercetare ştiinţifică şi acreditarea centrelor 
de excelenţă ştiinţifică; evaluarea revistelor si editurilor care publică lucrări 
ştiinţifice; programe de burse de cercetare, pentru doctorat şi post-doctorat; 
alte tipuri de programe conform domeniului de competenţă, sau în baza 
împuternicirii date de ministrul educaţiei şi cercetării; 
 - elaborează anual un raport despre starea cercetării ştiinţifice din 
universităţi şi despre opţiunile majore viitoare; raportul este prezentat MEdC 
cel mai târziu la 1 februarie al anului următor celui avut în vedere şi se publică 
în Buletinul CNCSIS şi pagina web a CNCSIS; 
 

CNCSIS are în subordine funcţională Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), care 
asigură activitatea executivă a CNCSIS privind alocarea resurselor financiare de 
la bugetul de stat şi din alte venituri pentru învăţământul superior şi cercetarea 
ştiinţifică. 
 
CNCSIS este format din 36 membri, numiţi de ministrul Educaţiei şi Cercetării în 
baza propunerilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior din reţeaua 
MEdC. CNCSIS este condus de un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar 
executiv, aleşi din rândurile membrilor săi. Aceştia formează Biroul executiv al 
Consiliului, care este asistat de UEFISCSU prin Departamentul pentru ercetarea  
Învăţământului Superior. Biroul executiv  este ales de către Consiliu. CNCSIS îşi 
îndeplineşte atribuţiile prin comisiile pe domenii numite de consiliu dintre membrii 
săi, completate la nevoie cu experţi din comunitatea universitară. Comisiile de 
specialitate sunt conduse de către un Preşedinte de comisie, propuşi de Consiliu. 
CNCSIS are 7 comisii pe următoarele domenii: 
- matematică şi ştiinţele naturii; 
- ştiinţe inginereşti; 
- ştiinţe socio-umane şi economice; 
- ştiinţele vieţii şi ale Pământului; 
- ştiinţe agronomice şi medicină veterinară; 
- ştiinţe medicale; 
- arte şi arhitectură. 
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Rolul menit iniţial acestei instituţii era acela de Consiliu Naţional al 
Cercetării, o structură care era proiectată să aibă în 
coordonarea/autoritatea sa întreaga cercetare ştiinţifică din România. Din 
diverse motive, Guvernul, prin reprezentanţii săi de la acea dată (1994) şi 
Academia Română s-au retras din acest proiect instituţional.  Ca urmare, 
Consiliul s-a constituit doar la iniţiativa universităţilor. CNCSIS a reuşit să 
deruleze prin UEFISCSU Programul de Reformă a Învăţământului Superior şi 
Cercetării (RO-4096, vezi http://4096.uefiscsu.ro), co-finanţat de Guvernul 
României şi Banca Mondială.  
 
Programul de restructurare a învatamântului superior şi a cercetării universitare 
s-a derulat în perioada 1996 - 2002 şi a beneficiat de un fond total de 84 de 
milioane USD, provenit din trei surse:  
- un grant nerambursabil al Comunităţii Europene în valoare echivalentă de 9,6 

milioane USD; 
- un împrumut acordat Guvernului Român de către Banca Mondiala în valoare 

de 50 de milioane USD; 
- asociat cu o contribuţie a Guvernului Român în valoare de 24,4 milioane de 

USD. 
 
Pe parcursul a cinci ani au fost derulate peste 900 de granturi.  De aceste 
granturi au putut beneficia nu doar instituţiile de învăţământ superior ci şi 
organismele Academiei, precum şi institutele naţionale de cercetare aflate în 
subordinea ministerelor sau orice alt organism de cercetare de drept public sau 
privat. 
 
Deşi la prima vedere activitatea CNCSIS este una meritorie şi utilă, există şi 
aspecte care ridică semne de întrebare. O analiză comparativă care a vizat 
membrii comisiilor de specialitate din cadrul CNCSIS şi câştigătorii 
granturilor de cercetare (aşa-numitele granturi de tip A, conform 
metodologiei CNCSIS) pe 2004 a dezvăluit faptul că în cadrul fiecărei 
comisii au existat membri care au avut şi proiecte de cercetare 
câştigătoare. Valoarea acestora variază între 77 milioane şi 500 milioane lei, 
cazurile fiind prea multe pentru a le enumera. Considerăm că este un 
exemplu evident de conflict de interese. Un caz deosebit este cel al domnului 
Anton Anton, acesta fiind profesor în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii 
din Bucureşti, secretar de stat în MEdC, membru în comisia de ştiinţe inginereşti 
a CNCSIS şi câştigător de granturi. 
 
Activitatea CNCSIS este, în ansamblu, pozitivă şi utilă. Apreciem că 
funcţiile sale sunt adecvate, dar organizarea şi modul de operare ar putea fi 
îmbunătăţite prin eliminarea cauzelor care permit existenţa de facto a 
conflictelor de intere pentru membrii comisiilor de domenii. 
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3. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) – 
www.cnfis.ro; OMI nr 8331/1994, Legea Învăţământului nr 84/1995 
 
CNFIS este un organism consultativ la nivel naţional al MEdC cu rolul de a 
dezvola principii şi metode de distribuire a fondurilor publice către instituţiile de 
învăţământ superior de stat româneşti, promovând creşterea continuă a calităţii 
în sistemul de învăţământ superior din România şi susţinând principiul egalităţii 
şanselor de acces în învăţământul superior.  
 
Rolul Consiliului este de a formula propuneri ministrului Educaţiei şi Cercetării 
privind: 
- necesarul de la buget pentru finanţarea învăţământului superior de stat, în 

baza documentelor (strategii, rapoarte de evaluare etc) întocmite de MEdC în 
corelaţie cu cele elaborate  de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare (CNEAA) şi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (CNCSIS); 

- repartizarea anuală pe instituţii de învăţământ superior a fondurilor bugetare 
ale învăţământului superior în funcţie de Strategia MEdC privind dezvoltarea 
învăţământului superior şi de criterii de performanţă, şi în corelaţie cu deciziile 
Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare privind calitatea 
activităţilor prestate de fiecare instituţie de învăţământ superior de stat; 

- modul de repartizare şi utilizare a finanţării din surse externe pentru 
învăţământul superior (împrumuturi guvernamentale, programe de asistenţă 
etc);  

- criteriile şi mecanismele generale de acordare a burselor şi altor forme de 
sprijin material pentru studenţi, provenite de la bugetul de stat; 

- iniţiative legislative sau alte acte normative, menite să creeze cadrul juridic de 
acţiune a unor noi mecanisme de finanţare a învăţământului superior din 
România. 

-  
CNFIS este format din 27-35 membri, numiţi de ministrul Educaţiei şi Cercetării 
în baza propunerilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior din reţeaua 
MEdC. Aceştia se întâlnesc în cadrul a 4-5 şedinţe pe an şi primesc pentru 
această activitate o îndemnizaţie de şedinţă. Structura permanentă a CNFIS 
cuprinde 42 de posturi. CNFIS este condus de un Preşedinte, trei Vicepreşedinţi 
şi un Secretar executiv, aleşi din rândurile membrilor săi. Aceştia formează Biroul 
executiv al Consiliului, care este asistat de UEFISCSU prin Departamentul 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Biroul executiv  este ales de către 
Consiliu. CNFIS îşi îndeplineşte atribuţiile prin comisiile pe domenii numite de 
consiliu dintre membrii săi, completate la nevoie cu experţi din comunitatea 
universitară. Comisiile de specialitate sunt conduse de către un Preşedinte de 
comisie, propuşi de Consiliu. CNFIS are în componenţa sa 8 comisii de 
specialitate: Strategie şi Politici; Modelare şi Analiză Statistică; Relaţia cu 
universităţile; Calitate; Problematica studenţilor; Relaţii şi proiecte internaţionale; 
Dezvoltarea educaţiei permanente în universităţi; Armonizare legislativă. 
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Deşi CNFIS îndeplineşte un rol similar cu cel al CNFIP, doar că pe un alt 
segment al sistemului de învăţământ, structura sa organizatorică şi 
resursele utilizate sunt net superioare. Simplificând puţin lucrurile, ambele 
instituţii gestionează nişte formule matematice şi metodologiile aferente pentru 
stabilirea necesarului de fonduri destinate învăţământului preuniversitar 
(preşcolar, primar, gimnazial şi liceal), respectiv universitar. Fără a putea da 
nişte cifre exacte şi un raport în privinţa subiecţilor vizaţi, este evident că 
numărul studenţilor este mult mai mic decât cel însumat al elevilor, 
şcolarilor şi preşcolarilor. Astfel, deşi activitatea CNFIP afectează un număr 
mult mai mare de persoane decât activitatea CNFIS, primul îşi îndeplineşte 
atribuţiile şi rolul cu un număr mult mai mic de posturi permanente: 6 faţă 
de cele 42 ale CNFIS. Pentru a da un exemplu minor, dar credem grăitor 
privind eficienţa activităţii celor două consilii consultative, menţionăm 
faptul că răspunsul din partea CNFIP la cererea de informaţii formulată de 
autorii studiului a sosit cu două săptămâni mai repede decât cea din partea 
CNFIS. În principu putem formula două explicaţii posibile: fie CNFIP este 
un organism neglijat, fie CNFIS are o organigramă excesivă în raport cu 
funcţiile sale.  
 
Apreciem că deşi funcţiile CNFIS şi rolul său în ansamblul MEdC sunt justificate, 
probabil că organigrama sa este prea mare. O eventuală analiză realizată la 
nivelul MEdC ar putea oferi o imagine mai bună în privinţa oportunităţii, funcţiilor, 
organizării şi activităţii consiliilor consultative din cadrul ministerului. 

 
 
4. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) – www.uefiscsu.ro; Legea nr 150/2000 
privind aprobarea OG nr 62/1999, OMEN nr 4458/2000, OMEC nr 3716/2001 
 
UEFISCSU a fost înfiinţată în baza Legii nr 150/2000 şi este instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea MEdC. UEFISCSU este subordonată 
administrativ MEdC, iar funcţional, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior şi Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior. 
 
Principalele atribuţii legale:  
- asistă CNFIS şi CNCSIS în aplicarea politicilor elaborate de MEdC, pe baza 

propunerilor celor două consilii; 
- asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor 

pentru granturi, realizează întregul proces operativ pentru selectarea şi 
auditarea proiectelor şi programelor propuse spre finanţare de cele două 
consilii şi sprijină managementul financiar al acestora; 

- întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul 
de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior şi a 
cercetării ştiinţifice universitare, în conformitate cu deciziile CNFIS şi ale 
CNCSIS;  
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- administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor CNFIS şi 
CNCSIS, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii. 

 
Dacă CNFIS şi CNCSIS au fost înfiinţate în 1994, UEFISCSU a apărut în anul 
2000 prin preluarea compartimentelor executive (secretariatele) celor două 
consilii. 
 
UEFISCSU este condus de un director executiv secondat de un director adjunct 
şi de contabilul şef. Serviciul pentru finanţarea învăţământului superior, constituit 
din fostul secretariat executiv al CNFIS, este format din 2 birouri (biroul de 
analiză şi prognoză pentru finanţarea învăţământului superior şi biroul de 
granturi), iar serviciul pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din învăţământul 
superior, constituit din fostul secretariat executiv al CNCSIS, este format din 3 
birouri (biroul de analiză şi prognoză pentru finanţarea cercetării ştiinţifice, biroul 
de granturi pentru infrastructură şi biroul de granturi pentru cercetare). Numărul 
de posturi alocat prin OG nr 62/1999 este de 42.  
 
UEFISCSU este ordonator secundar de credite. Instituţia îşi desfăşoară 
activitatea într-unul din sediile Universităţii Bucureşti, având calitatea de chiriaş. 
Deţine mobilier şi echipamente de calcul în valoare de 5,6 miliarde de lei. 
 
Bugetul  total pe anul 2004 a fost de 21,8 miliarde lei, din care 5 miliarde au 
constituit venituri proprii, iar 16,7 miliarde au reprezentat subvenţii de la buget. 
Cheltuielile cu salariile au însumat 9,9 miliarde, cheltuielile pentru deplasări au 
fost de 2,8 miliarde, cele destinate materialelor şi serviciilor au fost de 5,6 
miliarde, iar cheltuielile de capital s-au ridicat la 1,9 miliarde. 
 
CNFIS, CNCSIS şi UEFISCSU alcătuiesc un trinom instituţional a cărei 
configuraţie nu a fost rodul unei gândiri strategice unitare, ci mai degrabă 
consecinţa diverselor acţiuni de reformă, mai reuşite sau mai puţin reuşite, 
realizate de-a lungul timpului la nivelul MEdC. Acest trinom este funcţional 
şi îşi îndeplineşte atribuţiile fixate prin lege, dar rămâne neclar faptul 
pentru care UEFISCSU îndeplineşte rolul unei „executive agency” doar 
pentru aceste două consilii, nu şi pentru alte consilii consultative cum e 
CNFIP, spre exemplu. 
 
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MEdC care nu au fost supuse 
evalurării: Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din 
Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 
Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
"Carol Davila" din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Universitatea de Arte din 
Bucureşti, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca 
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Caragiale" din Bucureşti, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din 
Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, 
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Universitatea "Aurel Vlaicu" din 
Arad, Universitatea din Bacău, Universitatea de Nord din Baia Mare, 
Universitatea "Transilvania" din Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, Academia de Muzică "Gheorghe 
Dima" din Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 
Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea Maritimă din Constanţa, 
Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, 
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea Tehnică "Gheorghe 
Asachi" din Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion 
Ionescu de la Brad" din Iaşi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi, Universitatea 
de Arte "George Enescu" din Iaşi, Universitatea din Oradea, Universitatea din 
Petroşani, Universitatea din Piteşti, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 
Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Valachia" din 
Târgovişte, Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, Universitatea 
"Petru Maior" din Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu 
Mureş, Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş, Universitatea 
"Politehnica" din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului din Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Biblioteca 
Centrală Universitară din Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai 
Eminescu" din Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-
Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara, 
Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti, Comisia Naţională 
a României pentru UNESCO, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale, Centrul Naţional de Excelenţă, Palatul Naţional al Copiilor 
din Bucureşti, Corul Naţional de Cameră "Madrigal", Oficiul Naţional al Burselor 
de Studii în Străinătate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic, Oficiul Naţional pentru Administrare şi Operare al 
Infrastructurii de Comunicaţii de Date "ROEDUNET", Federaţia Sportului Şcolar 
şi Universitar, Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul 
Preuniversitar, Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (la 
Mediaş), Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor, Consiliul 
Naţional pentru Curriculum, Agenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor 
cu Mediul Economico-Social (APART), Agenţia Managerială de Cercetare 
Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica), 
Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră, 
Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului, Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul Naţional al 
Bibliotecilor, Consiliul Naţional al Rectorilor, Consiliul Naţional de Evaluare şi 
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Acreditare în Învăţământul Preuniversitar, Clubul "Sportul Studenţesc" din 
Bucureşti, Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din 
Bucureşti, Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara, Clubul Sportiv 
"Universitatea" din Cluj-Napoca, Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova, 
Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi, Clubul Sportiv "Universitatea" din 
Braşov, Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi, Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău, 
Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani, Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa, 
Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare, Clubul Sportiv Universitar din Sibiu, Clubul 
Sportiv Universitar din Ploieşti, Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş, 
Clubul Sportiv Universitar din Oradea, Clubul Sportiv Universitar din Piteşti, 
Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara, Casa Universitarilor din 
Bucureşti, Casa Universitarilor din Cluj-Napoca, Casa Universitarilor din Iaşi, 
Casa Universitarilor din Braşov, Casa Universitarilor din Craiova, Regia 
Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică", Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Centrul European UNESCO pentru Învăţământul  Superior (CEPES), Centrul de 
Cercetări Biologice din Jibou, Institutul Limbii Române, Institutul de Medicină 
Comparată şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (această structură 
va trece în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin 
Cancelaria primului-ministru începând cu data de 1 octombrie 2005, potrivit 
dispoziţiilor OG nr 2/2005). 
 
Un aspect interesant în privinţa bugetului MEdC îl contituie sumele alocate 
cluburilor sportive universitare, în număr de 18 conform actului normativ 
care reglementează existenţa şi funcţionarea MEdC.  
 
Sumele alocate cluburilor sportive universitare din bugetul MEdC au fost: 
- 48 miliarde de lei în 2004; 
- 53 miliarde de lei în 2005 
 
În condiţiile unei autonomii sporite a universităţilor prin care reuşesc să 
atragă sume importante de bani din contribuţiile solicitate studenţilor, 
considerăm că alocarea de fonduri cluburilor sportive universitare de la 
bugetul MEdC este nejustificată. Universităţile care au secţii sportive şi 
doresc păstrarea lor ar trebui să caute soluţii pentru autofinanţare. 
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II.2.12 Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC) - www.cultura.ro; HG nr 78/2005  
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MCC supuse evaluării 
 

1. Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii (CSCDC) – Calea 
Dorobanţilor nr 99 A, sectorul 1; HG nr 67/2005 

 
CSCDC a fost înfiinţat în luna ianuarie 2005. Conform HG nr 67/2005, Centrul 
„este  instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei Române.”  
 
Acelaşi act normativ prevede că Centrul are următoarele atribuţii: 

-         efectuează studii, analize şi cercetări în domeniul culturii;  
-         elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale naţionale 

şi fundamentează politicile publice în domeniul culturii;  
-         efectuează studii de piaţă şi analize de cereri şi oferte specifice;  
-         identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează 

tendinţele de consum cultural;  
-         realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport;  
-         asigură, la cerere, asistenţă de specialitate pentru Ministerul Culturii şi 

Cultelor şi pentru instituţiile de cultură;  
-         organizează simpozioane, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice în 

domeniu;  
-         colaborează cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate.  

 
Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului Culturii şi 
Cultelor, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite. Coordonarea 
ştinţiifică a Centrului este asigurată de Academia Română, care numeşte în 
acest sens un consiliu ştiinţific format din 5 membri cu „realizări ştiinţifice 
deosebite în domeniul culturii”. Numărul maxim de posturi conferit Centrului 
prin HG nr. 67/2005 este de 20, dintre care 10 sunt de cercetător ştiinţific, 
celelalte 10 fiind destinate personalului administrativ. Numărul real alocat 
pentru anul 2005 este doar de 8 posturi: 4 de cercetare şi 4 administrative.  
 
În perioada realizării studiului, baza materială a Centrului era în curs de 
constituire. Deşi HG nr 67/2005 stabileşte că Centrul are sediul în municipiul 
Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr 99A, sectorul 1, instituţia nu are încă un sediu, 
activând temporar în sediul MCC. În ce priveşte alte dotări, în lunile august şi 
septembrie urmează a se face achiziţionarea a 4 calculatoare, birouri, o 
imprimantă, un copiator şi un server. Conform aceleiaşi HG nr 67/2005, Centrul 
este finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. Valoarea 
bugetului alocat pentru 2005, primul an de activitate, este de 20 miliarde de 
lei. 
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Argumentul care a stat la baza deciziei de înfiinţare a acestei instituţii, conform 
Notei de fundamentare a HG nr 67/2005, este acela că ”fundamentarea politicilor 
publice în domeniul culturii se poate realiza prin elaborarea de studii şi cercetări 
privind cererea, consumul şi oferta de bunuri şi servicii culturale. Având în vedere 
acestea, este oportună înfiinţarea...”. Din punctul nostru de vedere, deşi premisa 
prezentă în nota de fundamentare este corectă, concluzia este forţată. 
Fundamentarea politicilor publice din domeniul culturii (şi nu numai) poate şi este 
de preferat să se facă pe baza unor studii şi cercetări, însă nu este absolut 
necesară înfiinţarea unei instituţii publice specializate în acest sens. Sarcina 
principală a Centrului, „elaborarea de studii şi cercetări privind cererea, 
consumul şi oferta de bunuri şi servicii culturale” poate fi delegată unor 
structuri deja existente, cum ar fi unul din cele 60 de institute ale 
Academiei Române, sau poate fi solicitată, în conformitate cu principiile 
economiei de piaţă, departamentelor de cercetare din mediul universitar ori 
institutelor private capabile să realizeze diverse cercetări sociologice.  
 
Atribuţiile Centrului, structura sa şi raportul între posturile de cercetare şi cele 
administrative nu sunt în măsură să convingă în privinţa necesităţii sau eficienţei 
acestei instituţii. Considerăm că înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în 
Domeniul Culturii este un exemplu evident de proliferare instituţională 
nejustificată. 
 
 
2. Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturală (CNDC) – str Ion Câmpineanu 
nr 3-5, sector 1, Bucureşti; HG nr 97/1993, HG nr 78/2005 
 
Istoricul acestei instituţii poate fi considerat un exemplu tipic de proliferare 
instituţională fără a se fundamenta pe o argumentaţie solidă, rezultată în 
urma unor necesităţi obiective. În 1993, prin HG nr 97/1993 lua fiinţă Comitetul 
Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale, având drept 
scop „cooperarea şi stimularea acţiunilor de transpunere, pe plan intern, a 
măsurilor luate la nivel internaţional în cadrul Deceniului Mondial al Dezvoltării 
Culturale, păstrarea legăturilor cu organizaţiile UNESCO, precum şi cu 
comitetele similare din alte ţări.”  
 
Comitetul era alcătuit din 24 de membri (ulterior 30, prin HG nr 1399/1996) numiţi 
din partea următoarelor instituţii: Academia Română, Ministerul Culturii, 
Ministerul Învăţământului, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, 
Fundaţia Culturală Română şi Uniunile de creaţie. Numărul de posturi 
permanente alocat este de 7. Serviciile administrativ-gospodăreşti, operaţiunile 
financiare şi bugetul Comitetului Naţional Român urmau să fie asigurate de 
Comisia Naţională pentru UNESCO. Apreciem că funcţiile acestui comitet 
puteau fi îndeplinite de Comisia Naţională pentru UNESCO şi că decizia de 
înfiinţare a acestei instituţii este greu de argumentat. 
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Admiţând totuşi că acest organism ar fi fost absolut necesar şi că fără existenţa 
sa România nu şi-ar fi putut îndeplini anumite obligaţii internaţionale ce derivă din 
statutul de membru al UNESCO, era de presupus că existenţa ei se va limita la 
un deceniu, atât cât prevedea însăşi titlul programului internbaţional: Deceniul 
Mondial al Dezvoltării Culturale. Comitetul Naţional Român pentru Deceniul 
Mondial al Dezvoltării Culturale a continuat să existe şi după împlinirea a 10 ani 
de existenţă. Ironia acestui fapt nu face decât să evidenţieze tendinţele de 
proliferare instituţională. Abia în acest an prin noul act normativ de reglemantare 
a activităţii MCC, HG nr 78/2005, acestui comitet i-a fost schimbată denumirea în 
Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturală (CNDC), dar fără a se menţiona 
rolul şi atribuţiile sale. Ca şi predecesorul său, CNDC este finanţat integral din 
bugetul de stat. Sumele alocate de la bugetul MCC pentru CNDC pe anii 2004 şi 
2005 au fost de 1,8 miliarde lei, respectiv 1,9 miliarde lei.  
 
Deocamdată sunt incerte funcţiile şi atribuţiile CNDC, pentru că HG nr 
78/2005, actul normativ care priveşte funcţionarea şi organizarea MCC, nu 
menţionează nimic în acest sens, doar decizia de schimbare a numelui 
instituţiei. Sugerăm MCC evaluarea oportunităţii păstrării acestei instituţii, 
eventual redefinirea rolului său sau comasarea cu alte structuri din cadrul 
Ministerului. 
 
 
3. Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul 
Culturii (CFEPMDC) - www.formare-profesionala.ro; HG nr 179/1990 
 
CFEPMDC este instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral din 
venituri extrabugetare, aflat în subordinea MCC. 
 
Obiectul de activitate al Centrului constă în organizarea şi desfăşurarea 
programelor de formarea profesională iniţială şi continuă, educaţie permanentă şi 
management atât pentru instituţiile publice de cultură, indiferent de subordonare, 
cât şi pentru persoanele fizice şi juridice de drept privat cu activitate în domeniul 
culturii. 
 
Atribuţii principale: elaborează programe de formare profesională potrivit 
obiectului său de activitate; organizează şi desfăşoară programe, cursuri, stagii 
de practică şi specializare precum şi alte activităţi de formare profesională pentru 
personalul din instituţiile publice de cultură, pentru personalul cu activitate în 
domeniul protejarii patrimoniului din instituţiile de cult şi pentru persoanele 
juridice de drept privat cu activitate în domeniul culturii; eliberează persoanelor 
îndreptăţite, în condiţiile legii, certificate de absolvire şi calificare, diplome, 
atestate şi avize;elaborează şi derulează programe de iniţiere şi perfecţionare în 
domeniul managementului şi marketingului cultural; efectuează pentru instituţii 
publice şi persoane fizice sau juridice de drept privat, pe bază de contractelegale 
activităţi ştiinţifice cu caracter cultural: expoziţii, studii de specialitate, activităţi de 
cercetare, editare de lucrări de specialitate. 
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Centrul este condus de un director numit prin ordin al MCC. Activitatea 
directorului este sprijinită de un director adjunct, de un contabil-şef, numiţi prin 
ordin al ministrului Culturii şi Cultelor, de Consiliul de Administraţie şi de Consiliul 
Ştiinţific. Numărul de posturi este de 38. 
 
Baza materială: în administrare o cladire cu parter si 5 nivele; autoturism Dacia 
valoare contabilă 159,3 milioane de lei; calculatoare PC în valoare contabilă de 
400,6 milioane de lei; mobilier birou în valoare contabilă de 210,2 milioane de lei.  
 
CFEDMDC se finanţează exclusiv din venituri proprii. Pentru activităţile 
desfăşurate Centrul poate percepe tarife. Propunerile privind activităţile 
pentru care se percep tarife, precum şi valoarea acestora sunt avizate de 
Consiliul de Administraţie şi prezentate MCC în vederea aprobării, prin 
ordin de către ministrul Culturii şi Cultelor. 
 
Cheltuielile făcute în 2004 însumează 12,8 miliarde de lei, din care aproximativ 
72%, adică 9,3 miliarde, au constat în cheltuieli de personal, 3,2 miliarde au 
reprezentat cheltuieli materiale, iar 217 milioane au fost cheltuieli de capital. 
Activitatea centrului generează profit în fiecare an. Sumele execedentare în 
urma încheierii bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează pentru anul 
următor. Pentru anul 2004, CFEDMDC a înregistrat un profit de aproximativ 
8 miliarde lei. 
 
Considerăm că centrul îndeplineşte un rol specializat pentru un domeniu în 
care nu există concurenţă substanţială din partea operatorilor privaţi de 
formare profesională. Aportul instituţiei la o cât mai bună pregătire a 
personalului din domeniul culturii este util şi bine-venit. Sugerăm găsirea 
unei utilităţi sumelor excedentare înregistrate din activitatea CFEDMDC. 
 
 
4. Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (INMI) – www.inmi.ro, 
www.monumente-istorice.ro; Legea nr 422/2001 şi HG nr 261/2002 
 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice a luat fiinţă prin adoptarea Legii nr 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care prevede reorganizarea 
sub numele de mai sus a fostului Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul 
Cultural Naţional. Institutul a preluat la înfiinţare întreaga documentaţie a 
instituţiilor care au funcţionat anterior în domeniul monumentelor istorice: 
Comisia Monumentelor Istorice, Direcţia Monumentelor Istorice, Direcţia 
Monumentelor Istorice şi de Artă, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 
Direcţia Economică şi a Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul 
Cultural Naţional. Baza materială şi de execuţie a acestor instituţii a fost atribuită 
prin Legea nr 422/2001 Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice (ONMI). 
 

 196

http://www.inmi.ro/
http://www.monumente-istorice.ro/


INMI este organizat ca instituţie subordonată MCC şi are ca obiect de activitate 
asigurarea desfăşurării unor activităţi din domeniul strategiei naţionale în 
domeniul protejării monumentelor istorice. 
 
Principalele atribuţii ale INMI, conform Legii nr 422/2001 şi HG nr 261/2002 sunt: 

-         actualizarea evidenţei monumentelor istrice; 
-         elaborarea normativelor şi a metodologiilor pentru domeniul 

monumentelor istorice; 
-         asigurarea fundamentării ştinţiifice a deciziilor şi avizelor Comisiei 

Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa 
monumentelor istorice, la intervenţiile asupra acestora şi în zonele lor de 
protecţie; 

-         administrarea bazei naţionale de date a monumentelor istorice; 
-         propunerea de programe şi proiecte naţionale şi internaţionale cu 

aplicare în domeniul protejării monumentelor istorice; 
-         colaborează cu Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în vederea 

realizării obiectivelor privind protecţia monumentelor istorice; 
-         propune şi iniţiază programe şi proiecte naţionale şi internaţionale cu 

aplicare în domeniul protejării monumentelor istorice; 
-         elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor 

istorice. 
 
INMI este condus de un director general şi are în structura sa personal 
specializat: arhitecţi, istorici de artă, arheologi, informaticieni, ingineri, organizat 
în două compartimente: Cercetare Evidenţă şi Programe – Proiecte. Aceste 
departamente sunt secondate de compartimente conexe (financiar, 
administrativ). INMI are în componenţă 51 de posturi ocupate. Începând din anul 
2002, întreaga activitate se desfăşoară pe baza unor planuri anuale structurate 
pe programe şi proiecte. 
 
În baza materială a Institutului sunt incluse clădirea aflată în administrarea sa, 
două autoturisme şi un microbuz. INMI este finanţat din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat. În anul 2004, INIMI a beneficiat de 4,9 miliarde lei 
din venituri proprii şi 6,9 miliarde lei din subvenţii de la bugetul de stat. 
Cheltuielile de personal au constat în 6,6 miliarde lei, cele pentru achiziţionarea 
de materiale şi servicii au fost de 3,7 miliarde lei, iar cheltuielile de capital au 
însumat 900 milioane lei. 
 
Potrivit legislaţiei în vigoare, INMI este abilitat să întocmească Lista 
Monumentelor Istorice, pe baza informaţiilor venite de la Direcţiile Judeţene 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional (DJCCPCN). Lista 
Monumentelor Istorice (LMI) a fost aprobată prin Ordinul nr 2314/2004 al 
Ministrului Culturii şi Cultelor. Este de menţionat faptul că această listă 
publicată în 2004, care conţine aproximativ 21000 monumente istorice, este 
prima de acest gen după una similară apărută în 1955 în care erau incluse 
4345 monumente. 
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Prin compartimentul de Programe-Proiecte, INMI a întocmit studiile de evaluare 
tehnică privind patrimoniul arhitectural şi arheologic al României. Pe baza acestui 
demers a fost elaborată o listă cu obiective ce necesită intervenţii prioritare. 
 
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice (CNMI) este, conform Legii nr 
422/2001 şi a Regulamentului din 11 aprilie 2002 de organizare şi funcţionare a 
CNMI, un organism „ştiinţific, consultativ şi de avizare în domeniul protejării 
monumentelor istorice” şi funcţionează pe lângă MCC. Comisia avizează: 

-         metodologiile, normativele şi reglementările tehnico-ştiinţifice din 
domeniul protejării monumentelor istorice; 

-         planurile de amenajare a teritoriului judeţean şi interjudeţean; 
-         secţiunile de specialitate prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului 

naţional; 
-         planurile urbanistice ale localităţilor declarate oraş sau sat istoric; 
-         intervenţia asupra monumentelor istorice precum şi documentaţia 

necesară; 
-         contractele ONMI privind intervenţiile asupra monumentelor istorice. 

 
De asemenea, Comisia examinează şi avizează priorităţile de finanţare din 
fondurile aprobate de la bugetul de stat şi propune monumente istorice pentru a 
fi incluse în lista patrimoniului cultural şi naţional mondial în pericol. 
Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Comisiei fac parte din Consiliul 
Ştiinţific al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice. Deciziile Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea sau evidenţa 
monumentelor istorice, precum şi cele care se referă la intervenţia asupra 
acestora, se fundamentează pe expertiza INMI. În situaţia concretă a 
demarării unei intervenţii de restaurare a unui monument istoric, înainte ca 
ONMI să încheie un contract în acest sens, este nevoie de avizul CNMI care 
îşi fundamentează decizia pe expertiza INMI. Apreciem că acest mecanism 
de funcţionare interinstituţional este greoi şi încurajează birocraţia. 
 
Pe baza informaţiilor de care au dispus autorii studiului nu se poate face o 
evaluare exactă a eficienţei cu care operează  trinomul instituţional: CNMI, 
INMI şi ONMI.  Ca sugestie preliminară, considerăm că funcţia de expertiză 
poate fi încredinţată CNMI, iar cea privind evidenţa monumentelor istorice 
ar putea fi delegată ONMI. O analiză mai detaliată care să includă şi 
punctele de vedere ale beneficiarilor precum şi ale societăţilor implicate în 
intervenţii asupra monumentelor istorice şi care să fundamenteze o 
eventuală restructurare a acestor instituţii rămâne la latitudinea MCC sau a 
Guvernului. 
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5. Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (ONMI) – www.onmi.ro, Legea nr 
422/2001, HG nr 158/2001 
 
Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (ONMI) a fost înfiinţat şi funcţionează în 
baza Legii nr 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, prin 
reorganizarea Oficiului Naţional pentru Protejarea Patrimoniului. HG nr 
1258/2001 stipulează organizarea şi funcţionarea ONMI ca instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea MCC.  
 
Ideea reformistă care a stat la baza înfiinţării ONMI a presupus comasarea 
unei multitudini de structuri cu atribuţii în domeniul monumentelor istorice 
în doar două instituţii, una având rolul unei „executive agency” (ONMI), iar 
cealaltă cu rol de expertiză şi evidenţă (Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice - INMI). ONMI a preluat la data înfiinţării sale întreaga bază materială de 
execuţie, bunuri mobile şi imobile, care au aparţinut instituţiilor cu activitate în 
domeniu - Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, Centrul pentru Administrarea şi Protecţia 
Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului, 
iar INMI a preluat baza documentară.  
 
Principalele atribuţii ale Oficiului: 

-         gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării şi expertizării, 
în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare-restaurare şi de 
punere în valoare a monumentelor istorice;  

-         fundamentează necesarul de credite;  
-         propune priorităţile şi evaluarea documentaţiilor prezentate de 

persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu 
dobândă redusă sau cu dobânda pieţei, pentru efectuarea de lucrări de 
protejare la monumentele istorice deţinute;  

-         gestionează, prin acordarea de credite în regim extrabugetar, sumele 
provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit 
prevederilor art. 52 din Legea nr. 422/2001, precum şi din alte surse cu 
aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii;  

-         administrează, în numele MCC, monumentele istorice intrate cu orice titlu 
în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice 
din subordinea MCC; propune concesionarea sau închirierea acestora în 
condiţiile legii;  

-         elaborează, potrivit strategiei MCC, şi supune aprobării acestuia Planul 
naţional de restaurare şi asigură atribuirea contractelor de proiectare şi 
execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare 
a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;  

-         verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările contractate.  

 
ONMI este condus de un director general numit de ministrul Culturii şi Cultelor. 
Directorul general este ordonator terţiar de credite. Totalul cheltuielilor făcute 
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Din preocuparea de a pune la dispoziţia ONMI şi fonduri din surse extrabugetare, 
a fost instituită prin Legea nr  422/2001 o taxă de timbru aferentă monumentelor 
istorice. Prin timbrul monumentelor istorice se colectează fonduri pentru lucrări 
de protejare, amenajare, restaurare etc necesare pentru clădirile monumemt 
istoric deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat. ONMI, prin Serviciul 
Control şi Evidenţă Taxă Timbru,  realizează colectarea taxei timbrului 
monumentelor istorice care se constituie în „Fondul pentru creditare”. De 
asemenea, acelaşi serviciu se ocupă de actualizarea permanentă a bazei de 
date, evidenţa sumelor şi a contribuabililor, contactul permanent cu aceştia şi 
depistarea noilor contribuabili. În urma solicitării de date suplimentare privitoare 
la modul în care a fost gestionată această taxă de timbru, am primit din partea 
ONMI un raport din care prezentăm principalele aspecte: procentul semnificativ 
(76% din totalul sumelor încasate în contul timbrului monumentelor istorice) este 
asigurat de către contributori bugetari, reprezentaţi prin muzeele din ţară care 
plătesc taxa pentru biletele de intrare în muzeu; societăţile cu capital privat 
asigură o sumă infimă faţă de plătitorii bugetari; cele mai multe societăţi private 
apelează la diverse modalităţi  pentru a evita plata, iar în final o parte din acestea 
refuză categoric, aşteptând acţionarea în justiţie; etapele de parcurs până la 
amendă, respectiv acţionarea în justitie sunt anevoioase şi nu rezolvă problema 
de principiu.  
 
Din diverse motive ONMI nu reuşeşte să colecteze toate sumele care derivă 
din instituirea taxei de timbru. O analiză mai amănunţită la nivelul MCC sau 
chiar interministerială prin includerea Ministerului Finanţelor Publice ar 
putea identifica cauzele acestei situaţii  precum şi mijloacele de corectare. 
 
Situaţia încasărilor şi plăţilor din anii 2003 şi 2004 se prezintă astfel: 
 

încasari/plăţi 
OBIECTIVE/INSTITUŢII 2003 2004 TOTAL 

Edituri (cărţi poştale, ghiduri 
turistice, casete video, compact-
discuri) 

82.379.885 273.430.261 355.810.146 

Muzee 
 

1.068.740.592 1.447.539.503 2.516.280.095 

Unităţi cult 
 

190.670.479 239.092.176 429.762.655 

Plăţi  0 0 0 
Încasări TOTAL GENERAL 
 

1.341.770.956 1.960.061.940 3.301.832.896 

 
Conform situaţiei prezentate de ONMI, din taxa de timbru nu a fost finanţat 
nici un proiect de protejare, amenajare, restaurare etc a vreunui monument 
istoric. Din păcate, deşi autorii studiului au insistat pentru obţinerea unei 
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situaţii a modului în care au fost cheltuite şi celelalte fonduri gestionate de 
ONMI şi destinate lucrărilor de consolidare-restuarare sau de punere în 
valoare a monumentelor istorice, până la data finalizării prezentei analize 
aceste date nu au fost transmise.Apreciem că funcţiile şi structura 
organizatorică a ONMI sunt adecvate, dar se impune identificarea unor 
soluţii pentru creşterea eficacităţii acestei instituţii, respectiv a întăririi 
capacităţii sale de colectare a taxei de timbru şi implicit de finanţare a 
proiectelor care au ca obiect monumentele istorice. 
 
6. Centrul Naţional de Cultură „Tinerimea Română” (CNCTR) – www.centrul-
tinerimea-romana.ro; HG nr 527/1992 
 
Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” funcţionează în baza HG nr 
527/1992 de reorganizare a unor instituţii publice subordonate MCC şi a HG nr 
78/2005 privind organizarea şi funcţionarea MCC, cu modificările şi completările 
ulterioare. Centrul este o instituţie publică de cultură de interes naţional prin 
obiectul său de activitate. 
 
Principalele atribuţii legale ale Centrului sunt: realizarea de spectacole şi turnee 
artistice pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ şi de 
divertisment; acordarea de asistenţă de specialitate pentru toate formaţiile 
artistice de tineret din ţară; desfaşurarea activităţii de impresariat pentru propriile 
formaţiile artistice, organizarea şi realizarea de concerte, festivaluri şi spectacole 
cu public, precum şi concursuri cu formaţiile artistice proprii sau în colaborare cu 
alţi artişti; încheierea de contracte cu artişti şi impresari români sau străini, pentru 
manifestările pe care le realizează sau la care participă, platind onorarii şi 
efectuând încasări şi plăţi; organizarea şi realizarea, în studioul propriu sau în 
colaborare cu alţi parteneri, de înregistrări audio şi video necesare manifestărilor 
proprii şi pentru schimb cu diferiţi parteneri sau pentru valorificare. 
 
Centrul are în structura sa o componentă dedicată activităţii artistice şi o 
componentă funcţional-administrativă. Structura activităţii artistice este formată 
din următoarele formaţii sau compartimente: Corul de Cameră „Preludiu”, 
Ansamblul Folcloric „Cununa Carpaţilor”, Orchestra de Cameră „Philarmonia”, 
Trupa de Balet „Orion”, Compartimentul de muzică uşoară, Clubul de Jazz, 
Studioul muzical şi Compartimentul programe şi proiecte culturale şi organizare 
spectacole. Structura funcţional-administrativă are în componenţa sa 
compartimentele: „juridic”, „resurse umane”, „economic, tehnic şi administrativ”, 
„financiar-contabil” şi de „audit public intern”. Instituţia are cuprinse în 
organigrama sa un număr de 115 posturi.  
 
Sediul Centrului este un imobil monument istoric şi de arhitectură, care din 1991 
este supus unor lucrări de reparaţii capitale, consolidare şi restaurare, lucrări 
care continuă şi în prezent. Clădirea face parte din domeniul public al statului şi 
este dat în administrarea Centrului. Clădirea are un regim de înălţime de 
S+P+7E şi are în componenţă o sală de spectacole (150 locuri), săli de repetiţii şi 
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alte spaţii auxiliare necesare diferitelor colective artistice. Parcul auto este formt 
dintr-un autoturism Dacia 1310, an de fabricaţie 2000 şi un autocar Scania Irizar, 
an de fabricaţie 2003. 
 
Sursele de finanţare ale Centrului sunt venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat. Pentru anul 2004, aceste subvenţii au fost în cuantum de 15,3 
miliarde lei, iar pentru anul 2005 s-au redus la 13,9 miliarde lei. Din 
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2004, aproximativ 8 miliarde reprezintă 
cheltuieli de personal, din care 5,8 miliarde cheltuieli cu salariile, 8 miliarde au 
fost destinate cheltuielilor materiale (aici sunt incluse şi sumele dedicate 
cheltuielilor de restaurare a imobilului), iar 150 milioane au reprezentat cheltuieli 
de capital. 
 
Dintre structurile artistice aflate în cadrul centrului s-a remarcat în special Corul 
de cameră „Preludiu”, care de-a lungul anilor şi-a câştigat un renume 
internaţional şi efectuat numeroase turnee în străinătate, putând fi considerat un 
vector de imagine al României.  
 
Dacă fondurile alocate acestei instituţii sunt suficiente ori dacă cheltuirea banilor 
publici se putea face mai bine, sunt aspecte ce pot face subiectul unei alte 
analize, mai amănunţite decât cea pe care şi-a propus-o analiza de faţă. Dacă 
majoritatea ansamblurilor artistice sunt subvenţionate din considerentul că oferă 
un servciu cultural foarte specializat, ce nu ar putea fi furnizat de o piaţă culturală 
absolut liberă, în ce priveşte secţiunea „muzică uşoară” ea nu poate beneficia de 
suportul acestui argument. Utilitatea ei poate fi pusă sub semnul întrebării, în 
condiţiile în care pare să regrupeze artişti de muzică pop ce nu s-au putut adapta 
noilor evoluţii din peisajul muzical autohton. De asemenea, având în vedere 
denumirea şi atribuţiile centrului, se impune întrebarea, „Ce artişti tineri sau 
ansambluri artistice noi a promovat sau a consiliat Centrul Naţional 
Cultural Tinerimea Română?” 
 
Autorii studiului recomandă să se analizeze posibilitatea comasării 
funcţiilor CNCTR cu cele ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT), 
Agenţie aflată în subordinea Guvernului (a se vedea Secţiunea II.1.2.9 – 
ANT). 
 
 
7. Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene (CCPCE) - 
www.eurocult.ro, www.cultura2000.ro; HG nr 68/2005 
 
Centrul este instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în 
subordinea MCC, rezultată prin reorganizarea Punctului de contact din cadrul 
Ministerului. Conform notei de fundamentare a HG nr 68/2005, înfiinţarea unei 
structuri care să se ocupe de promovarea programului-cadru "Cultura 2000" 
reprezintă o obligaţie asumată de România în urma negocierilor cu Uniunea 
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de Poziţie al Capitolului 20 (Cultură şi Audiovizual), 
paragraful 2.2.1 din Planul de Negociere a Aderării României la UE. 
 
"Potrivit principiilor enunţate în Programul de Guvernare, Ministerul Culturii şi 
Cultelor susţine şi amplifică procesul de descentralizare administrativă şi 
decizională, motiv pentru care se propune reorganizarea Punctului de Contact 
Cultural din cadrul MCC şi organizarea acestuia ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea MCC, sub denumirea de Centrul de 
Consultanţă pentru Programe Culturale Europene." - paragraf din Nota de 
fundamentare.  
 
Centrul are următoarele atribuţii principale: 
- asigură promovarea programului-cadru "Cultura 2000"; 
- facilitează participarea la programul-cadru "Cultura 2000" a unui număr cât mai 
mare de operatori culturali; 
- diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte organizate în cadrul 
programului-cadru "Cultura 2000" şi mecanismele de finanţare; 
- realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante 
la programul-cadru "Cultura 2000"; 
- asigură la cerere servicii de consultanţă şi expertiză pentru operatorii culturali, 
în vederea elaborării de proiecte în cadrul oferit de programele europene, 
inclusiv prin încheierea de contracte; 
- reprezintă MCC, potrivit mandatului încredinţat, în Comitetul de management al 
programului-cadru "Cultura 2000" al Uniunii Europene; 
- reprezintă punctul de contact al României pentru programul-cadru "Cultura 
2000". 
 
Centrul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii şi 
cultelor, în baza unui concurs. Directorul Centrului este ordonator terţiar de 
credite. CCPCE are 11 posturi, pentru anul 2005 fiind aprobat un numar de 8 
posturi. CCPCE îşi desfăşoară activitatea în sediul MCC şi nu are proprietăţi. 
Pentru anul 2005 bugetul aprobat al CCPCE este de 12,2 miliarde de lei din care 
11,6 miliarde reprezintă alocaţiile bugetare şi 600 milioane reprezintă veniturile 
proprii. 
 
CCPCE asigură gratuit, la cererea operatorilor culturali români (persoane publice 
sau private) servicii de informare şi consultanţă pentru elaborarea proiectelor 
culturale în cadrul Programului Uniunii Europene "Clutura 2000". De asemenea 
Centrul îşi propune să pregătească, prin seminarii, stagii de formare, dezbateri, 
piaţa culturală din România pentru a fi în măsură să atragă fonduri europene, 
altele decât cele propuse de Programul "Cultura 2000". În colaborare cu Centrul 
pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii 
realizează stagii de specializare în administrarea şi gestionarea proiectelor 
culturale. 
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Programul "Cultura 2000" contribuie la promovarea unei arii culturale comune 
pentru europeni. In acest context programul sprijină cooperarea dintre artişti, 
operatorii culturali, atât din domeniul privat, cât şi din cel public, alături de 
activităţile reţelelor culturale, altor parteneri, ca instituţii culturale ale Statelor 
Membre şi ale altor State participante. 
 
 Pentru a participa la program, fiecare ţară membră a UE sau candidată trebuie 
să achite anual o contribuţie. Din 2001 şi până în prezent, contribuţia 
României la programul "Cultura 2000" a fost de 700.000 euro, o parte din 
această sumă, mai exact 317.000 euro fiind achitată din fonduri Phare, 
restul fiind alocat de la bugetul de stat prin MCC. Una din condiţiile de bază 
ale programului este obligaţia parteneriatului. Pentru a accesa fondurile acestui 
program, operatori culturali din cât mai multe ţări europene trebuie să coopereze 
şi să propună un proiect comun.  
 
Din 2001, numărul de proiecte câştigătoare cu participare românească a crescut 
anual. Conform raportului de activitate pe anul 2004 al CCPCE, "din 2003, 
fondurile atrase din "Cultura 2000” în proiectele cu participare românească 
au depăşit nivelul sumei plătite de Guvern pentru aşa numitul „tichet de 
participare” care dă dreptul fiecărei ţări să intre în program, dar nu-i 
garantează în nici un fel returnarea necondiţionată a banilor investiţi".  
 
Demn de menţionat este faptul că site-urile de internet ale CCPCE sunt 
foarte utile şi pot fi luate ca exemplu de transparenţă din punct de vedere 
informaţional şi de alte instituţii publice din România. Apreciem că funcţiile 
şi structura organizatorică a CCPCE sunt adecvate, iar activitatea sa utilă. 
 
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MCC care nu au fost supuse evaluării: 
Direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a 
municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate, Biblioteca Naţională a 
României, Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Centrul Naţional 
al Cinematografiei, Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti, Muzeul 
Naţional de Artă Contemporană al României, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii 
Vechi, Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, Muzeul Naţional 
"Brukenthal" din Sibiu, Muzeul Naţional "Peleş" din Sinaia, Muzeul Naţional al 
Satului "Dimitrie Guşti", Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, Muzeul Bran din 
Bran, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj – Napoca, Complexul 
Muzeal Naţional " Moldova " din Iaşi, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu 
Gheorghe, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti, 
Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar", Teatrul Naţional "I. L. 
Caragiale" din Bucureşti, Teatrul Naţional "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Teatrul 
Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, Teatrul Naţional "Minai Eminescu" 
Timişoara, Teatrul Naţional din Craiova, Teatrul Naţional din Târgu Mureş, 
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Opera Naţională din Bucureşti, Opera 
Naţională Română din Cluj-Napoca, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Opera 
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Naţională Română din Iaşi, Opera Naţională Română din Timişoara, Teatrul 
Naţional de Operetă "Ion Dacian", Filarmonica "George Enescu" din Bucureşti, 
Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Centrul 
Naţional de Cultură al Romilor, Centrul European de Cultură din Sinaia, Centrul 
de Cultură "George Apostu" din Bacău, Centrul de Cultură "Arcuş" din Covasna, 
Centrul de Cultură "Rosetti - Tescanu George Enescu", Centrul Naţional al 
Dansului Bucureşti, Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi 
Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, Oficiul Naţional de Servicii 
pentru Biblioteci, Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti, Editura 
Video din Bucureşti, Administraţia Fondului Cultural Naţional, CIMEC - Institutul 
de Memorie Culturală, ARTEXIM, Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - 
S.A., Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", 
Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A., Studioul Cinematografic "Sahia Film" - 
S.A., Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., Societatea Comerciala "Editura 
Scrisul Românesc" - S.A., Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A şi 11 
publicaţii ("Contemporanul", "Literatorul", "Manuscriptum", "Deşteptarea 
Aromânilor", "Moftul român", "Albina", "Teatrul", "Universul cărţii", "A Het", 
"Korunk", "Muvelodes", "Vilnie Slovo" şi Revista "Biblioteca") 
 
Unele instituţii de cultură aflate în subordinea MCC merită o analiză mai 
amănunţită. Avem în vedere în special unele dintre muzeele, teatrele şi 
operele din ţară, finanţate în acest moment din bugetul MCC. Considerăm 
că se impune luarea în considerare a oportunităţii trecerii acestor instituţii 
de cultură din administrarea şi finanţarea MCC în responsabilitatea 
autorităţilor locale. Mai ales în cazul instituţiilor care nu ar putea fi incluse 
în categoria celor „de interes/relevanţă naţională”, comunităţile locale 
trebuie să decidă ele însele dacă asemenea instituţii le sunt necesare şi 
dacă au resursele corespunzătoare funcţionării lor. Trecerea unor asemena  
instituţii din administrarea şi finanţarea MCC în responsabilitatea 
autorităţilor locale s-a mai încercat şi în anii trecuţi cu rezultate îndoielnice. 
Şi totuşi, respectivele rezultate îndoielnice nu trebuie să constituie un 
motiv din care să se renunţe la o asemenea strategie. Ea nu ar trebui 
abandonată, dimpotrivă ar trebui fundamentată şi pregătită mai bine. 
 
În legătură cu risipa de resurse în înfiinţarea/desfiinţarea, 
organizarea/reorganizarea unor instituţii culturale de o relevanţă scăzută, 
semnificativ este cazul Muzeului Costumelor Populare (MCP). Inaugurat în 
noiembrie 2004 la Palatul Parlamentului, MCP a fost constituit pe baza unei 
donaţii din partea unei persoane fizice de aproximativ 700 costume. Una din 
clauzele donaţiei prevedea ca dreptul donatorului de a-şi retrage costumele în 
momentul dispariţiei muzeului. Acesta se pare că a fost unul din motivele care a 
pledat pentru existenţa MCP, Guvernul având de ales între a înfiinţa un muzeu 
prin care să valorifice donaţia primită sau a refuza această donaţie. Suma 
alocată MCP pentru infiinţare şi primul an de funcţionare a fost de 20 
miliarde de lei. Pentru că existenţa MCP nu se justifica, în condiţiile în care 
exista deja Muzeul Naţional al Satului şi Muzeul Ţăranului Român, cu 
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personal mai numeros şi mai bine calificat, în acest an MCC a luat decizia 
de a desfiinţa MCP şi a organiza o secţie de gen în cadrul Muzeului Naţional 
al Satului. Este un exemplu de cum decizii pripite şi superficial 
fundamentate provoacă cheltuieli nejustificate de la bugetul de stat. 
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II.2.13 Ministerul Sănătăţii (MS) - www.ms.ro; HG nr 168/2005 
 
Instituţii aflate în subordinea /coordonarea MS supuse evaluării: 

 
1. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti 
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti 
3. Agenţia Naţională de Transplant 
4. Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti  
5. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti 
6. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale 

    
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MMSSF care nu au fost supuse 
evaluării 
 
Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii 
publice descentralizate, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti , Institutul de 
Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, Institutul de Sănătate 
Publică Iaşi, Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" 
Timişoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş, Centrul de Sănătate 
Publică Sibiu, Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti, Institutul 
Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti, 
Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, Institutul 
Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, Oficiul Central de 
Stocare şi Rezervă pentru Situaţii Speciale Bucureşti, Institutul de Medicină 
Legală Iaşi, Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, Institutul de Medicină 
Legală Timişoara, Institutul de Medicină Legală Craiova, Institutul de Medicină 
Legală Târgu Mureş, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor 
Babeş" Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti, Centrul Naţional de 
Perfecţionare  în Domeniul Sanitar        
 
1. Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) -  www.anm.ro; OG nr 125/1998, 
Legea nr 594/2002, OG nr 161/2002, OG nr 66/2003, Legea nr 96/2004 
 
Funcţionează ca autoritate publică în domeniu, fiind organizată în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea ANM. Acest act normativ a fost aprobat, modificat şi completat prin 
Legea nr 594/2002. Ulterior, nr OG 125/1998 a fost amendată prin OUG nr 
161/2002 şi OG nr 66/2003. Aceasta din urmă a fost aprobată de Parlamentul 
României prin Legea nr 96/2004. 

 
Agenţia Naţională a Medicamentului are în principal următoarele atribuţii:  
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- iniţiazã, elaboreazã şi propune Ministerului Sãnãtãtii spre aprobare norme, 
instrucţiuni şi alte reglementãri cu caracter obligatoriu, vizând asigurarea 
calitãţii, eficacitãţii şi sigurantei medicamentelor si a altor produse de uz 
uman; 

- eliberează autorizaţia de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz 
uman, informând despre aceasta Ministerul Sănătăţii cu 15 zile înainte de 
eliberarea acestui document; prezintă trimestrial Ministerului Sănătăţii lista 
cererilor de autorizare;  

- organizeazã, îndrumã si controleazã activitatea de farmacovigilentã; 
efectueazã studii privind utilizarea medicamentului; 

- aprobã materialele publicitare pentru produsele medicamentoase, în 
conformitate cu reglementãrile în vigoare; 

- furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea instituţiilor şi unităţilor din 
domeniul medical şi farmaceutic, materiale de informare referitoare la 
medicamentele de uz uman, stabilind contravaloarea serviciului prestat;  

- colaboreazã cu Ministerul Sãnãtãtii si cu Casa Nationalã de Asigurãri de 
Sãnãtate la elaborarea, în conditiile legii a listei cu medicamente din 
Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman de care 
beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã 
contributie personalã; 

- hotărăşte, după caz, suspendarea, retragerea sau modificarea 
autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman, 
comunicând Ministerului Sănătăţii, în termen de 48 de ore, decizia luată, 
însoţită de documentele care au stat la baza acesteia; 

- eliberează autorizaţia de funcţionare pentru unităţile de producţie, în urma 
inspecţiei efectuate; 

- eliberează certificatul de bună practică de fabricaţie ca urmare a evaluării 
făcute de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului."  

 
Agenţia Nationalã a Medicamentului este condusã de un Preşedinte ajutat de un 
Vicepreşedinte, Consiliul de administraţie şi Consiliul ştiinţific. În plus ANM este 
structurată pe departamente în cadrul cărora se înfiinţează servicii, birouri şi 
compartimente, dispunând şi de o structură teritorială, sub forma unităţilor 
teritoriale de inspecţie şi/sau control care sunt conduse de şefi de unitate de 
profesiune farmacişti, numiţi prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului.  
 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

- aprobă politica economică şi financiară a Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului; 

- propune structura organizatorică a departamentelor şi regulamentelor de 
ordine interioară; 

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli; 
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- analizează oportunitatea şi posibilităţile încheierii de contracte de 
colaborare şi de prestări de servicii; 

- propune tarife şi tarife de urgenţă pentru activităţile desfăşurate de 
Agenţia Naţională a Medicamentului, precum şi valoarea cotizaţiei de 
menţinere în vigoare a autorizaţiilor de punere pe piaţă, care vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea 
acestora prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; 

- elaborează raportul anual de activitate al Agenţiei. 
-  

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului este ordonator principal de 
credite, ordonator de credite ierarhic superior fiind Ministerul Sănătăţii. 
 
Valoare totală a activelor fixe este de aproximativ 208 miliarde de lei, din care: 

- Construcţii – aproximativ 62 miliarde lei 
- Mijloace de transport – aproximativ 1 miliard de lei 
- Echipamente tehnologice – aproximativ 86 miliarde de lei 
- Aparate şi instalaţii de control, măsurare şi reglare – aproximativ 57 

miliarde de lei 
- Mobilier şi birotică – aproximativ 2 miliarde de lei. 

 
Sediul principal al  ANM constă într-un imobil cu trei etaje, transmis în 
administrare prin OG 125/1998.  
 
ANM mai deţine şi următoarele bunuri: 

- o fermă de creştere a animalelor de laborator situată în comuna 
Pantelimon, Şoseaua Cernica nr 6, teren în suprafaţă de 8,6 ha şi 
construcţii în suprafaţă de 766 mp care a fost transmis în administrare prin 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr 79/1965, în prezent în litigiu cu fostul 
proprietar, expropriat prin Decretul nr 72/1951 

- o fermă creştere a animalelor de laborator situată în satul Ilfoveni, comuna 
Nucet, judeţul Dâmboviţa, teren şi construcţii în suprafaţă de 15 ha, în 
administrarea instituţiei ; nu există probleme litigioase asupra acestuia 

- o fermă de creştere a plantelor medicinale, situată în Domneşti, 
Prelungirea Ghencea nr 179, Sector 6, teren şi imobil în suprafaţă de 2 
ha, în administrarea instituţiei 

- un parc auto propriu constituit din 5 autovehicule. 
 
În conformitate cu prevederile art 14 alin (1) din OG nr 125/1998 modificată 
prin OUG nr 161/2002, Agenţia Naţională a Medicamentului se finanţează 
integral din venituri proprii. Cheltuieli aferente anului 2004 au fost 
următoarele: total cheltuieli 2004, aproximativ 103 miliarde de lei, din care: 
cheltuieli de personal – aproximativ 74 miliarde de lei; cheltuieli materiale – 
aproximativ 22 miliarde de lei; cheltuieli de capital (investiţii) – aproximativ 6,5 
miliarde de lei. 
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ANM avea, la data de 1 august 2005 un număr de 402 salariaţi, toţi încadraţi cu 
contracte individuale de muncă. La sediul central funcţionează un număr de 362 
de persoane angajate, şi un număr de 40 de angajaţi la unităţile teritoriale. 
Bugetul Agenţiei Naţionale a Medicamentului pe anul 2005 este de aproximativ 
145 de miliarde de lei, iar în anul 2004 a fost de aproximativ 103,5 miliarde de lei. 
 
Exerciţiul financiar în anul 2003 s-a încheiat cu un excedent în sumă de 
aproximativ 39,6 miliarde de lei, în timp ce anul 2004 s-a încheiat cu un excedent 
în sumă de aproximativ 520 milioane de lei. Deşi prin legea de organizare şi 
funcţionare există această posibilitate, sumele nu au fost reportate în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al anului următor, fiind păstrate în bancă pentru folosinţa 
ulterioară. 
 
Gestionând controlul calităţii medicamentelor comercializate pe piaţă ANM 
îndeplineşte o funcţie socială importantă şi necesară. Veniturile proprii din 
care ANM îşi alcătuieşte bugetul sunt facilitate de lege care îi oferă dreptul 
de control şi avizare a medicamentelor destinate comercializării pe piaţă. În 
această situaţie, este recomandabilă verificarea modului de încasare a 
acestor venituri proprii precum şi a modului de cheltuire a banilor. Bugetul 
ANM este consistent şi, mai mult, în ultimii ani ANM a înregistrat excedent 
(39,6 miliarde în 2003 şi 520 de milioane în 2004), în această situaţie 
existând tentaţia unor cheltuieli exagerate (de personal sau investiţii). De 
pildă, ponderea cheltuielilor la ANM a fost de aproximativ 70% ceea ce ni se 
pare exagerat dacă avem în vedere bugetul consistent avut la dispoziţie 
(aproximativ 103,5 miliarde de lei). Media de venit lunar a fiecărui angajat a 
fost în 2004 de aproximativ 15 milioane de lei. Organigrama de personal a 
ANM pare foarte încărcată – reprezentarea grafică a acesteia este imposibil 
de reprodus aici datorită dimensiunii – existând nu mai puţin de 93 de 
subunităţi prinse în cadrul acesteia (preşedinte, vicepreşedinte, Consiliul 
de Administraţie, Consiliul Ştiinţific,  Consilier pe probleme medicale şi pe 
probleme farmaceutice, departamente, birouri, servicii, unităţi teritoriale în 
număr de 12, 3 laboratoare, 3 ferme). Recomandăm în cazul ANM evaluarea 
mai amănunţită a modului de organizare a funcţionării atât din punct de 
vedere a optimizării activităţii, cât şi din punct de vedere al eficenţei 
cheltuirii resurselor avute la dispoziţie. 
 
 
2. Agenţia Naţională de Transplant (ANTr) – Bucureşti, Str Fundeni nr 258, 
Sector 2; OG nr 79/2004 aprobată prin Legea nr 588/2004 
 
Agenţia Naţională de Transplant este instituţie publică cu personalitate juridică, 
organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii, având următoarele 
scopuri:  
    a) coordonarea activităţii de prelevare, transport şi alocare de grefoane pentru 
transplantul de organe;  
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    b) coordonarea activităţii de prelevare, preparare, conservare, validare, 
alocare şi transport pentru transplantul de ţesuturi şi celule umane pentru 
utilizare terapeutică pe teritoriul României;  
    c) reprezentarea în raport cu organismele internaţionale similare. 
 
Agenţia are următoarele atribuţii:  
 

- promovează activităţile de donare şi transplant de organe, ţesuturi şi 
celule umane, conform directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene;  

- propune spre acreditare Ministerului Sănătăţii unităţile sanitare în care se 
poate desfăşura activitatea de prelevare şi/sau de transplant de organe, 
ţesuturi sau celule umane şi supraveghează activitatea lor în acest 
domeniu;  

- supraveghează şi coordonează fiecare acţiune de prelevare şi transplant 
de organe, ţesuturi şi celule umane;  

- colaborează cu autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii 
sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, pentru 
asigurarea securităţii sanitare a prelevării, preparării, conservării, 
distribuţiei, transportului şi transplantării organelor, ţesuturilor şi celulelor 
umane, conform legii;  

- iniţiază, desfăşoară sau sprijină campanii pentru promovarea donării în 
vederea transplantului, putând colabora în acest scop cu instituţii publice, 
organizaţii neguvernamentale, persoane juridice sau fizice;  

- autorizează importul şi exportul grefoanelor umane pentru utilizare 
terapeutică, în conformitate cu directivele şi recomandările Uniunii 
Europene, şi ţine evidenţa acestora, raportând fiecare acţiune ministrului 
sănătăţii;  

- contribuie la realizarea unor norme de calitate în cadrul activităţii de 
transplant; colectează şi analizează cele mai noi date în domeniu, pentru 
monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii activităţii de 
transplant;  

- furnizează informaţii ştiinţifice, precum şi asistenţă tehnică şi ştiinţifică 
privind legislaţia naţională şi internaţională în domeniu. 

 
Agenţia este condusă de către un director executiv numit prin ordin al ministrului 
Sănătăţii. Directorul executiv are calitatea de ordonator terţiar de credite.  
 
ANTr are un consiliu ştiinţific format din personalităţi recunoscute în domeniul 
activităţii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agenţiei. Componenţa 
consiliului ştiinţific a fost stabilită prin ordin al ministrului Sănătăţii. 
  
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale de Transplant 
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  
Agenţia Naţională de Transplant poate beneficia de donaţii şi sponsorizări potrivit 
legii şi dispune de personal contractual, angajat pe posturi finanţate integral de la 
bugetul de stat. Lucrurile stau aşa doar pe hârtie pentru că, deşi organigrama 

 211



ANTr este aprobata prin Ordinul MS nr 183/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei şi a componentei 
Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, acesta nu poate 
funcţiona de facto datorită absenţei oricărei finanţări. 
 
Agenţia nu posedă bază materială, sediul (aprobat prin OMS nr 183/2005) 
constituit dintr-o cameră, fiind la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti. Este 
evident că desfăşurarea activităţii acestei instituţii considerată, la înfiintarea sa, 
de mare importanta pentru respectarea unor cerinţe impuse de Consiliul Europei 
(Directiva 2004/23/EC) nu permite îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. 
 
În anul 2004 nu a existat finanţare pentru ANTr şi nu există alocaţii bugetare nici 
pentru anul 2005. În prezent Agenţia funcţionează pe baza de voluntariat. 
Execuţiile bugetare pe ultimii doi ani, atipice şi credem că unice în peisajul 
administraţiei europene, fiind o ilustrare exemplară a „formelor fără fond”, arată 
astfel: Surse de finanţare 2004: 0; Cheltuieli făcute în anul 2004: 0; Surse de 
finanţare 2005: 0; Cheltuieli făcute în anul 2005: 0. 
 
Este necesară reorganizarea Agenţia Naţională de Transplant. Deşi este 
nevoie de reglementarea practicilor medicale de transplant, recomandăm 
analiza mai judicioasă asupra oportunităţii înfiinţării unei “instituţii publice 
cu personalitate juridică”,  care să gestioneze acest domeniu. O direcţie din 
Ministerul Sănătăţii sau un Institut medical ar putea prelua această funcţie. 
Este evident că această insituţie a fost concepută şi înfiinţată mai degrabă 
pentru armonizarea cu practica europeană actuală din domeniu, şi mai 
puţin pentru a veni în întâmpinarea unei necesităţi sociale din România. 
Însă, în cazul în care se decide necesitatea funcţionării acestei instituţii, 
este nevoie de alocarea de resurse pentru ca acesta să se întâmple de 
facto. Altfel, avem de a face cu o încălcare flagrantă a legii. 
 
 
3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate (INCDS) - 
www.incds.ro şi  www.drg.ro; HG nr 1329/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea INCDS; Regulament din 27 noiembrie 2002 publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 876 din 04/12/2002 de organizare şi funcţionare a INCDS; 
OG nr 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 
Institutul este persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei, ce a fost înfiinţat prin  reorganizarea Institutului de Management al 
Serviciilor de Sănătate.  
 
Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, INCDS are următoarele atribuţii 
principale:  
 

- asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în funcţie de:  
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a) nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii proprii şi din 
programele elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;  

b) nevoile de dezvoltare a institutului şi de aliniere la nivelul ştiinţific 
mondial;  

c) programele naţionale de cercetare ale Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării,   Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe Medicale 
Bucureşti;  

- iniţiază şi încheie convenţii de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii 
naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;  

- furnizează servicii ştiinţifice şi tehnice oricăror beneficiari interesaţi;  
- evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare 

întreprinse;  
- urmăreşte şi sprijină din punct de vedere organizatoric şi material 

difuzarea rezultatelor ştiinţifice proprii în circuitul ştiinţific naţional şi 
internaţional;  

- asigură, conform prevederilor legale, protecţia rezultatelor ştiinţifice 
brevetabile;  

- promovează şi urmăreşte aplicarea şi utilizarea complexă a rezultatelor 
ştiinţifice;  

- fundamentează cheltuielile de funcţionare, negociază şi stabileşte taxe şi 
preţuri pentru serviciile şi produsele furnizate;  

- iniţiază şi încheie acţiuni de cooperare tehnică cu firme sau instituţii din 
ţară sau din străinătate pentru realizarea de instrumente de analiză şi 
evaluare în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar;  

- stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia produselor, 
a mediului înconjurător, precum şi a măsurilor de protecţie şi securitate în 
muncă;  

- pregăteşte executarea noilor obiective şi refacerea capacităţilor existente, 
potrivit reglementărilor legale;  

- asigură dezvoltarea aplicaţiilor informatice în toate sectoarele de 
activitate, pentru luarea de decizii operative în domeniul organizatoric şi 
tehnico-economic, precum şi pentru susţinerea documentării şi cercetării 
ştiinţifice. 

 
Conducerea institutului este asigurată de Consiliul de administraţie, Comitetul de 
direcţie, Directorul general iar orientarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de 
cercetare-dezvoltare din institut sunt asigurate de Consiliul ştiinţific.  
Printre altele, Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

- avizează modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului, 
înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura sau din 
subordinea acestuia;  

- aprobă strategia de dezvoltare a institutului, în concordanţă cu strategia 
generală în domeniul propriu de activitate;  

- aprobă propunerile consiliului ştiinţific, strategia şi programele de 
cercetare-dezvoltare ale institutului, în concordanţă cu strategia generală 
în domeniul propriu de activitate;  
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- propune Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează 
spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării;  

- analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli care se 
depune la Ministerul Sănătăţii şi Familiei în vederea aprobării conform 
reglementărilor legale;  

- analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit 
prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut în 
conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse 
proprii, alocaţii de la buget, credite bancare. 

Conducerea operativă a INCDS este asigurată de un Comitet de direcţie, 
compus din directorul general şi directorii din structura institutului.  
Acesta   are următoarele atribuţii principale: 

- repartizează sarcinile profesionale şi economico-financiare pe structuri 
componente, asigurând realizarea activităţilor;  

- organizează activităţile institutului, asigură baza materială din ţară şi din 
import, în limita resurselor financiare;  

- stabileşte răspunderile şi competenţele pe niveluri ierarhice şi structuri 
organizatorice, precum şi relaţiile dintre acestea;  

- aplică măsurile stabilite de consiliul de administraţie pentru paza bunurilor 
unităţii, protecţia patrimoniului şi a datelor, respectarea ordinii şi 
disciplinei. 

 
Consiliul ştiinţific realizează coordonarea şi evaluarea activităţii de cercetare-
dezvoltare a institutului.  
 
Finanţarea activităţilor specifice ale INCDS se realizează din surse proprii, din 
alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii, şi din alte surse atrase, precum 
donaţii şi sponsorizări. În anul 2004 singura sursă de finanţare a fost cea din 
surse proprii ca urmare a derulării contractelor economice încheiate cu diverşi 
parteneri, iar cuantumul acestor venituri a fost de aproximativ 41 miliarde de lei, 
iar cheltuleile totale au fost de approximativ 36,5 miliarde de lei. Se observă că 
INCDS a înregistrat un excedent bugetar de aproape 4,5 miliarde de lei.  
 
Pentru anul 2005 prin bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat, la capitolul 
venituri, suma de 58 de miliarde de lei. 
 
Structura cheltuielilor în anul 2004 se prezintă după cum urmează: 
 
Cheltuieli totale  2004, din care:  Aproximativ 36,5 miliarde de lei, 

din care: 
 Cheltuieli materiale  Aproximativ 2,5 miliarde de lei 
 Cheltuieli de personal (din care cheltuieli 
salariale de aproximativ 17,7 miliarde de 
lei) 

Aproximativ 25,7 miliarde de lei       

  Cheltuieli privind amortizarea   Aproximativ 500 de milioane de 
lei  
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   Cheltuieli de protocol   Aproximativ 370 milioane de lei   
  Cheltuieli cu reclama   Aproximativ 100 milioane de lei  
  Cheltuieli cu sponsorizarea   Aproximativ 14 milioane de lei 
  Cheltuieli cf. art. 21 din L.571/2003   Aproximativ 40 de milioane de lei 
  Alte cheltuieli  cu serv. prestate  terţi   Aproximativ 6,5 miliarde de lei 

Cheltuieli financiare   Aproximativ 600 de milioane de 
lei 

 
INCDS îndeplineşte prin activitatea sa un rol necesar în sistemul social iar 
funcţionarea acestuia este adecvată. În general institutele de cercetare ar 
trebui susţinute să funcţioneze performant ca premisă pentru asigurarea 
dezvoltării unei societăţi a cunoaşterii. În plus, în cazul acestui institut de 
cercetare ne aflăm în situaţia cea mai dezirabilă deoarece, conform 
exerciţiului financiar prezentat de INCDS, sursele sale de finanţare au fost 
constituite din contracte proprii, fără a împovăra bugetul public.  

 
 

4. Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti 
(SCTSAAB) - Bucureşti, Bd Mareşal Averescu nr 3, sectorul 1; HG nr 1817/2004 
 
Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti este 
instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, 
înfiinţată prin reorganizarea Staţiei Centrale de Salvare Bucureşti.  
 
Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti are 
următoarele atribuţii:  

- asigurarea transportului sanitar terestru sau aerian al pacienţilor externaţi 
şi stabilizaţi, din unităţile sanitare către domicilii, la cererea unităţilor 
sanitare, între unităţi sanitare, cu aprobarea casei de asigurări de 
sănătate, sau la solicitarea directă a aparţinătorilor pacienţilor, cu plata 
directă a serviciilor;  

- transportul sanitar terestru sau aerian, după caz, de medicamente, 
produse biologice, seruri, vaccinuri, sânge sau materiale sanitare, la 
cererea unităţilor sanitare;  

- preluarea operativă, cu autosanitarele proprii sau cu aeronavele proprii, a 
solicitărilor pentru transport sanitar nemedicalizat sau parţial medicalizat, 
a bolnavilor care pot fi asistaţi medical pe perioada transportului, după 
caz;  

- preluarea operativă şi transportul de organe, ţesuturi pentru transplant 
şi/sau echipe de transplant;  

- asigurarea transportului sanitar aerian în cazul internărilor sau externărilor 
atât pe teritoriul României, cât şi în afara graniţelor ţării;  

- participarea la acţiuni de pregătire pentru intervenţii în caz de dezastre.  
 
Conducerea Staţiei Centrale de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană 
Bucureşti este asigurată de un consiliu de conducere constituit dintr-un director şi 
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4 membri. Directorul şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi 
revocaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, şi au calitatea de 
personal contractual. Directorul este preşedintele consiliului de conducere.  
 
Consiliul de conducere are următoarele atribuţii:  
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii;  
- analizează şi propune lista investiţiilor care urmează să se realizeze;  
- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi 

dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii staţiei;  
- conduce operativ întreaga activitate a staţiei.  
 
Staţia se finanţează integral din venituri proprii. Veniturile proprii provin din 
sumele încasate pentru serviciile prestate pe bază de contracte încheiate cu 
casele de asigurări de sănătate şi cu alţi beneficiari din sectorul public sau privat, 
precum şi din alte surse, conform legii.  
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul de conducere, cu 
acordul Ministerului Sănătăţii, potrivit legii. Excedentul anual al bugetului de 
venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi 
destinaţie.  
 
Sumele necesare pentru punerea în stare de aeronavigabilitate a aeronavelor se 
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza 
programelor de sănătate, potrivit legii. 
 
Sursele de finantare ale SCTAAB au provenit din contracte derulate, astfel :  
 
 În 2004 un total de aproximativ 26,5 miliarde lei, obţinute din:  
- (subprograme) finanţare Ministerul Sănătăţii  în valoare de aproximativ 19,5 
miliarde de lei; 
-  venituri  proprii  (contracte cu case de asigurări de sănătate + alte venituri )în 
valaore de aproximativ 6,5 miliarde lei; 
- un sold la începutul anului de aproximativ 600 milioane de lei.          
 
În 2005 până la data de 30.06.2005:  
- (subprograme) finanţare Ministerul Sanatatii  în valoare de aproximativ  45 
miliarde lei; 
- venituri proprii(contracte cu case asigurări de sănătate+ alte venituri) în valoare 
de aproximativ 6 miliarde de lei. 
 
În 2004 cheltuielile totale au însumat aproximativ 23,5 miliarde de lei şi au avut 
următoarea structură: 
 -  venituri proprii : 

a) cheltuieli de personal  aproximativ 2,5 miliarde de lei 
b) cheltuieli materiale  aproximativ 3,5 miliarde de lei      
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  - cheltuieli din subprograme de sănătate : 
a) cheltuieli de personal    de aproximativ 16 milioane lei 
b) cheltuieli materiale de aproximativ 5,5 miliarde lei 
c) cheltuieli de capital   în valoare de aproximativ 12 miliarde lei     

 
Din datele existente reiese că la sfârşitul anului 2004 SCTAAB a înregistrat un 
sold pozitiv de aproximativ 3 miliarde de lei.  
 
În aceste cazuri, există tentaţia unor cheltuieli exagerate pentru investiţii sau 
pentru creşterea veniturilor salariale. 
 
Utilitatea socială a acestei instituţii este dincolo de orice îndoială, 
asigurând un serviciu public a cărui reglementare nu poate fi lăsată, din 
motive lesne de înţeles, la cheremul mecanismelor pieţei libere. În plus, 
bugetul statului nu este încărcat prin funcţionarea acesteia, în condiţiile în 
care sursele de finanţare se asigură din venituri proprii. Însă, întrucât 
veniturile obţinute de SCTAAB sunt realizate în baza unor contracte 
facilitate de stat, monitorizarea modului de cheltuire a banilor este 
justificată şi necesară, mai ales în condiţiile în care instituţia a înregistrat 
un excedent bugetar, situaţie în care există tentaţia unor cheltuieli 
neadecvate, ineficiente, cum ar fi investiţii ce nu aduc un plus semnificativ 
în calitatea funcţionării instituţiei sau pentru creşterea excesivă a 
beneficiilor salariale.  Se recomandă monitorizarea modului de cheltuiere a 
banilor de către  Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană 
Bucureşti. 
 
 
5 Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti (ASM) - Bucureşti, Şos Stefan cel 
Mare nr 19-21, Sectorul 2; Legea nr 264/2004 
 
Academia de Ştiinţe Medicale este instituţie publică de interes naţional în 
domeniul cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice, cu personalitate juridică, 
aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii. 
 
Academia de Ştiinţe Medicale îndeplineşte următoarele atribuţii pentru realizarea 
obiectului său de activitate:  

- participă la elaborarea strategiei naţionale a activităţii de cercetare 
ştiinţifică din domeniul medical şi farmaceutic, în vederea îmbunătăţirii 
stării de sănătate a populaţiei României;  

- elaborează programe de cercetare ştiinţifică în domeniile de interes pentru 
Ministerul Sănătăţii şi alte organe ale administraţiei publice;  

- participă la elaborarea programelor ştiinţifice medicale ale Ministerului 
Sănătăţii, ale Ministerului Integrării Europene, ale Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, ale Academiei Române şi ale altor ministere şi instituţii 
interesate;  
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- iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de 
învăţământ din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţii naţionale şi 
internaţionale;  

- acordă, în condiţiile legii, distincţii şi premii pentru contribuţii deosebite în 
activitatea ştiinţifică;  

- formulează puncte de vedere în legătură cu înfiinţarea sau desfiinţarea de 
institute, centre şi unităţi de cercetare din domeniul medical şi farmaceutic;  

- conduce programe de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică din 
Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, atribuite de către 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe bază de criterii de 
capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct;  

- contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicală naţională cu 
programele Uniunii Europene din domeniul medical şi farmaceutic;  

- coordonează şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică medicală şi 
farmaceutică din structurile proprii;  

- formulează propuneri în domeniul dezvoltării învăţământului medical şi 
farmaceutic;  

- organizează educaţia medicală continuă a personalului care lucrează în 
domeniul medical şi farmaceutic uman, împreună cu Colegiul Medicilor din 
România, Colegiul Farmaciştilor din România şi în colaborare cu instituţiile 
de învăţământ superior de medicină şi farmacie acreditate. Programele 
naţionale de educaţie medicală continuă sunt avizate de Ministerul 
Sănătăţii, precum şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  

- informează anual Ministerul Sănătăţii asupra principalelor activităţi 
desfăşurate, cu impact asupra stării de sănătate şi a asistenţei medicale.  

  
Academia de Ştiinţe Medicale are în componenţa sa membri titulari, membri 
corespondenţi şi membri de onoare. Numărul maxim al membrilor titulari şi al 
membrilor corespondenţi este de 231, din care 190 membri titulari. Numărul 
membrilor de onoare se stabileşte prin statut.  
Academia de Ştiinţe Medicale îşi organizează în centrele universitare medicale şi 
farmaceutice filiale teritoriale, unităţi fără personalitate juridică. Atribuţiile şi 
modul de organizare şi funcţionare ale filialelor teritoriale şi ale secţiilor ştiinţifice 
se stabilesc prin Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale.  
Organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale sunt:  

- adunarea generală;  
- consiliul ştiinţific;  
- biroul executiv al consiliului ştiinţific;  
- preşedintele.  

Adunarea generală a membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale constituie forul 
suprem de conducere al acesteia şi este alcătuită din academicieni membri 
titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.  
Adunarea generală a membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale are următoarele 
atribuţii:  

- adoptă Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale, care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii;  
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- aprobă darea de seamă asupra activităţii desfăşurate între două adunări 
generale, precum şi programele de activitate ştiinţifică anuală şi de 
perspectivă;  

- aprobă programe pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în 
domeniul medical şi farmaceutic şi pentru îmbunătăţirea asistenţei 
medicale;  

- alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale;  
- alege, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general al 

Academiei de Ştiinţe Medicale. Mandatul acestora este de 4 ani, având 
dreptul de a fi realeşi pentru încă un mandat.  

 
Consiliul ştiinţific este format din preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, 
vicepreşedinţi, secretarul general, precum şi preşedinţii filialelor.  
Finanţarea Academiei de Ştiinţe Medicale se asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii, şi din venituri proprii, dar aceasta poate beneficia 
şi de donaţii, sponsorizări şi alte surse, potrivit legii.  
 
Preşedintele ASM are calitatea de ordonator secundar de credite. 
 
Surse de finanţare ale ASM au fost în 2004 de aproximativ 1,5 miliarde lei, iar 
bugetul din 2005 este în valoare de aproximativ 2,2 miliarde lei. Cheltuielile cu 
salariile au reprezentat, în 2004, 90% din totalul cheltuielilor. 
 
Funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale este necesară prin utilitatea 
serviciului public pe care îl asigură. Ponderea mare a cheltuielilor legate de 
salarizare - 90% din total – indică lipsa unor investiţii în dezvoltare din 
partea acestei instituţii şi, în consecinţă, capacitatea scăzută pentru 
îndeplinirea rolului atribuit. În acelaşi timp remarcăm bugetul mult prea mic 
pentru o instituţie de asemenea anvergură, recomandarea autorilor 
studiului fiind aceea de a se evalua măsura în care ar putea fi suplimentate 
fondurile acesteia, fie de la bugetul de stat, fie prin facilitarea obţinerii unor 
finanţări din fonduri extrabugetare. 

 
 
6. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale (OTDM) - www.otdm.ro; HG nr 
2281/2004 
  
Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale este instituţie publică cu personalitate 
juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, 
care asigură la nivelul întregii ţări existenţa mijloacelor tehnice şi realizarea 
activităţilor ce îi revin, conform prevederilor Legii nr 176/2000 privind dispozitivele 
medicale.  
 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor în teritoriu ce revin OTDM, prin ordin al ministrului 
Sănătăţii se înfiinţează oficii tehnice de dispozitive medicale zonale, structuri fără 
personalitate juridică ce funcţionează în cadrul centrelor judeţene de aparatură 
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medicală din judeţele: Argeş, Arad, Călăraşi, Hunedoara, Mureş, Suceava. 
Centrele judeţene de aparatură medicală sunt unităţi cu personalitate juridică în 
subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene.  
 
Pentru realizarea obiectului său de activitate OTDM are următoarele atribuţii 
principale:  
- asigură servicii de consultanţă şi expertiză tehnică de specialitate în 

domeniul său de activitate, cu asigurarea respectării cerinţelor de 
independenţă şi imparţialitate necesare realizării activităţilor de evaluare a 
conformităţii, inspecţie şi/sau control, după caz;  

- participă în cadrul comitetelor tehnice ale Asociaţiei de Standardizare din 
România (ASRO) la elaborarea şi adoptarea de standarde aplicabile în 
domeniul său de activitate;  

- colaborează cu instituţii şi organisme similare din alte ţări, stabileşte şi 
încheie cu acestea, în condiţiile legii, protocoale de recunoaştere reciprocă 
sau convenţii de colaborare, după caz;  

- coordonează şi derulează programe la nivel naţional cu finanţare internă 
şi/sau internaţională în domeniul său de activitate;  

- formează şi evaluează personalul de specialitate în domeniul său de 
activitate;  

- desfăşoară în cadrul departamentelor sale orice alte activităţi, prin delegare 
de competenţe din partea Ministerului Sănătăţii, cu asigurarea respectării 
cerinţelor de independenţă şi imparţialitate.  

 
Organul de conducere al OTDM este Comitetul director, format din:  

- directorul general;  
- directorul general adjunct;  
- directorul financiar-contabil;  
- directorii de departamente.  

Activitatea curentă a OTDM este condusă de directorul general.  
 
Comitetul director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie şi are 
următoarele atribuţii:  
- aprobă regulamentul intern al OTDM;  
- aprobă obiectivele economice şi financiare din domeniul de activitate al 

OTDM;  
- stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli;  
- aprobă tarife pentru activităţile desfăşurate;  
- analizează trimestrial şi anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;  
- analizează oportunitatea şi posibilitatea încheierii de contracte de 

colaborare şi de prestări de servicii;  
- aprobă dările de seamă contabile trimestriale şi anuale;  
- stabileşte structura organizatorică a OTDM.  
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OTDM întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă în 
condiţiile legii. Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului se reportează 
în anul următor.  
 
OTDM se finanţează integral din venituri proprii, iar acestea provin din prestări de 
servicii, valorificări de produse din activităţi proprii, chirii şi alte surse, potrivit 
legii.  
    
Patrimoniul OTDM a fost preluat de la defuncta Staţie de Verificare şi Întreţinere 
a Aparaturii Medicale Bucureşti şi este constituit din:  
 
- imobil compus din teren în suprafaţă de 1022 mp şi construcţia edificată pe 

acesta, compusă din clădire corp A în suprafaţă de 550 mp - subsol, parter, 
2 niveluri - şi clădire corp B în suprafaţă de 25,5 mp - parter, situat în 
Bucureşti, Bd Nicolae Titulescu nr 58, Sectorul 1;  

- imobil compus din teren în suprafaţă de 1419 mp şi construcţia edificată pe 
acesta, în suprafaţă de 453,5 mp, compusă din corp A - 57,3 mp, corp B - 
121,2 mp, corp C - 275 mp, situat în Bucureşti, Str Episcop Radu nr 49, 
Sectorul 2;  

- obiecte de inventar.  
 
Apreciem că OTDM îndeplineşte o funcţie necesară iar organizarea şi 
funcţionarea acesteia converg către îndeplinirea atribuţiilor asumate. În 
plus, OTDM  se finanţează exclusiv din venituri proprii fără a reprezenta o 
povară bugetară.  
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II.2.14 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (MCTI) - www.mcti.ro; 
HG nr 744/2003 
                                                                                                 
MCTI are în anul 2005 un buget de aproximativ 171 miliarde de lei, din care 
aproximativ 114,3 miliarde de la bugetul de stat iar credite externe în valoare de 
aproximativ 56,6 miliarde de lei. Bugetul pentru investiţii este de 22,5 miliarde de 
lei, iar bugetul pe programe este de 85,9 miliarde de lei. 
În anul 2004 bugetul total al MCTI a fost de aproximativ 101,3 miliarde de lei, iar 
bugetul de investiţii de aproximativ 32,2 miliarde de lei. 
 
MCTI are în coordonare două institute de cercetare: 
 
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) - www.ici.ro; 
Legea nr 324/2003 şi HG nr 1621/2003 
  
Institutul funcţionează pe baza de venituri proprii provenite din contracte 
economice externe sau interne obţinute pe baza de licitaţie. În ultimii 5 ani, cifra 
de afaceri anuală a ICI s-a situat între 2,5 şi 3,5 milioane de dolari. 
 
2. Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC) - 
www.inscc.ro; HG nr 1234/1996 
 
INSCC Bucureşti este  persoană juridică aflată în coordonarea MCTI, care 
funcţionează după modelul regiilor autonome, conform prevederilor Legii nr. 
51/1996, prin reorganizarea Centrului Naţional de Studii şi Cercetări pentru 
Comunicaţii, care s-a desfiinţat. INSCC Bucureşti îşi asigură sursele de finanţare 
prin contracte economice de finanţare (unele dintre ele cu instituţii publice), însă 
fără transferuri directe de la buget. 
 
Susţinerea cercetării ca bază a deciziilor publice reprezintă o prioritate în 
România, în măsura este dezirabilă sincronizarea cu tendinţele globale de 
edificare a unor societăţii ale cunoaşterii. În plus, în România, domeniul 
cercetării este în declin (după 1989 numărul cercetătorilor s-a diminuat 
drastic iar salariiile în cercetare sunt de zeci de ori mai mici ca în Occident). 
În cazul acestor institute de cercetare recomandăm evaluarea gradului în 
care acestea reprezintă un fundament pentru politicile publice din domeniu 
şi, în funcţie de acest aspect, să se decidă asupra oportunităţii menţinerii 
lor în coordonarea MCTI sau detaşarea lor pe piaţa competitivă, liberă, 
eventual prin privatizare, fapt care ar putea stimula suplimentar 
performanţa şi eficienţa.  
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II.2.15 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) - www.mmediu.ro; HG 
nr 408/2004 
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MMGA supuse evaluării 
 
1. Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) – www.afm.ro, Legea nr 73/2000 
 
AFM, unitate cu personalitate juridicã, în coordonarea MMGA, rãspunde de 
alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu, în conformitate cu Legea nr 
73/2000 privind Fondul pentru mediu. 
 
Principalele atribuţii ale AFM potrivit Legii nr 73/2000 şi a regulamentului de 
funcţionare publicat în MOf din 7 decembrie 2004: 

- urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; 
- întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli;  
- selectează proiectele propuse pentru finanţare; 
- urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor aprobate; 
- pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare. 

 
Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi 
realizãrii proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu 
normele de mediu în vigoare. Fondul pentru mediu este un fond public, deductibil 
din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac 
parte din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege specialã care 
stabileşte şi destinaţiile acestora. 
 
AFM este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului Mediului 
şi Gospodăririi Apelor, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite.  
 
În anul 2004, prin HG nr 1989/2004 a fost aprobată o nouă structură 
organizatorică pe considerentul că vechea organizare (aprobată prin HG nr  
1174/2001) nu mai corespundea cerinţelor instituţiei. Conform noii organigrame, 
au fost înfiinţate direcţii necesare îndeplinirii atribuţiilor fixate prin legea AFM; 
Direcţia venituri (cu atribuţii în evidenţa, controlul financiar al plătitorilor, 
colectarea veniturilor şi recuperarea creanţelor debitorilor la Fond), Direcţia 
logistică (cu funcţii administrative).  
 
De la constituirea sa, veniturile AFM au crescut constant. Astfel, după ce în 
2002 veniturile colectate au fost de 190 miliarde, în 2003 acestea au crescut 
la 680 miliarde, iar în 2004 au ajuns la 900 miliarde. Sursele de venituri sunt 
constituite în principal din: 

- cota de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi 
neferoase de către persoane fizice şi/sau juridice; 

- taxele pentru emisii de poluanţi în atmosferă, încasate de la agenţi 
economici; 

- taxele pentru emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu. 
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În prezent numărul plătitorilor înscrişi în baza de date a AFM este ceva mai mare 
de 220.000. În doar trei ani de funcţionare, AFM a colectat de la agenţii 
economici cotizanţi echivalentul a 100 milioane euro, ceea ce face ca Fondul 
pentru Mediu să fie una din cele mai sigure şi importante surse extrabugetare de 
venit la bugetul consolidat. Lunar AFM încasează aproximativ 100 miliarde de lei.  
 
Conform raportului anual de activitate al instituţiei, „datorită vidului legislativ, 
lipsei de personal specializat în activitatea de urmărire şi control a plăţilor şi a 
lipsei unui sistem informatic adecvat”, AFM nu a reuşit să colecteze toate 
veniturile previzionate pe anul 2004. În 2005 rata de colectare a crescut, totuşi la 
30 iunie a.c. existau peste 330 de debitori  la Fondul pentru Mediu, printre 
aceştia figurând societăţi comerciale importante.  Una din cauzele pentru care 
există un număr important de debitori o constituie nu atât vidul, cât mai degrabă 
hâţişul legislativ care înconjoară activitatea AFM. 
 
Legea nr 73/2000, care reglementează activitatea AFM, a fost modificată pentru 
prima dată în 2001, după care au urmat alte ordonanţe şi hotărâri de guvern: OG 
nr 93/2001 pentru modificareaşi completarea Legii nr 7372001, Legea nr 
293/2002 privind aprobarea OG nr. 93/2001, OG nr 86/2003 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr 73/2000, HG nr 1174/2001 pentru aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a AFM, HG nr 571/2005 privind 
modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a AFM, prevăzut în 
anexa nr 1 la HG nr 1989/2004 şi alte acte normative între timp abrogate. Deşi 
actele normative care privesc funcţionarea şi atribuţiile AFM au fost schimbate de 
mai multe ori, există în continuare unele nebuloase legislative de care se 
prevalează la neplata Fondului pentru Mediu diverse societăţi comerciale.  
 
Conform atribuţiilor sale, AFM trebuie să utilizeze fondurile  intrate în Fondul 
pentru Mediu pe proiecte destinate acestui domeniu. În 2004 au fost finanţate 
doar două proiecte: „Neutralizarea şi eliminarea deşeurilor periculoase de 
acetoncianhidridă existente în depozitul fostei SC METADET SA Fălticeni, 
judeţul Suceava”, aprobat prin HG nr  676/2004; „Dezvoltarea sistemului de 
colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, 
aprobat prin HG nr 166/2004. 
 
Valoarea totală contractuală destinată finanţării acestor proiecte prin alocare 
nerembursabilă este de 106 miliarde lei.   
 
Conform informaţiilor apărute în presă (Săptămâna Financiară, 15 august 2005) 
proiectul privind reciclarea PET-urilor este controversat. În baza HG nr 166/2004, 
agenţii economici care realizează acţiuni de reciclare primesc de la Fondul 
pentru Mediu sumade 9600 lei/kg deşeu de ambalaj PET postconsum colectat în 
vederea reciclării. Înainte de adoptarea acestei hotărâri, reciclatorii plăteau 
colectorilor 4500 lei/kg de PET. Se poate spune că statul subvenţionează 
reciclatorii. Aceştia plătesc din cei 9600 lei/kg, pe care îi primesc de la AFM, 
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aproximativ jumătate către colectori, restul sumei rămânând în contul 
reciclatorilor. 
 
Tot din Fondul pentru Mediu au fost alocate 450 miliarde pentru proiectul de 
reînnoire a parcului auto, iar în urma inundaţiilor din această vară for fi dislocate 
250 miliarde pentru zonele calamitate.  Până în prezent au fost deja depuse 
peste 400 proiecte pentru a obţine finanţare din partea AFM, dar deocamdată nu 
se ştie câte dintre acestea vor fi selecţionate şi mai ales când se va face acest 
lucru. Deocamdată în contul activităţii de finanţare de proiecte nu pot fi 
menţionate decât trei, dacă este inclus şi programul guvernamental de reînnoire 
a parcului auto.  
 
Funcţiile şi organizarea Administraţiei Fondului pentru Mediu sunt, în 
principiu, adecvate şi necesare. Instituirea unor mecanisme instituţionale, 
legislative şi economice destinate protejării şi îmbunătăţirii mediului face 
parte din efortul de aderare al României la Uniunea Europeană. Sugestia 
autorilor acestui studiu e ca la nivelul Guvernului să se realizeze o analiză 
mai amănunţită a activităţii AFM, cu scopul de a identifica măsurile 
legislative care se impun a fi operate pentru a consolida rolul acestei 
instituţii şi a spori capacitatea sa de a finanţa proiecte de mediu.  
 
 
2. Garda Naţională de Mediu (GNM) - www.gnm.ro, HG nr 440/2005 
 
GNM este instituţie publică de inspecţie şi control şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată 
integral de la bugetul de stat, în subordinea MMGA. 
 
Conform HG nr 440/2005 (art 3 alin 2), „Garda Naţională de Mediu are atribuţii în 
aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării 
încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, apelor, solului, aerului, 
biodiversităţii, precum şi a celor prevăzute în legile specifice domeniului 
controlului poluării industriale şi managementului riscului, fondului de mediu şi 
altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, inclusiv privind 
respectarea procedurilor legale de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor 
de mediu şi gospodărire a apelor emise de autorităţile competente, potrivit 
legislaţiei în vigoare, pentru reglementarea proiectelor, programelor şi activităţilor 
specifice acestor domenii.” 
 
GNM are următoarele atribuţii principale: 
În domeniul protecţiei mediului:  

- controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător şi aplică 
sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei 
mediului şi sesizează organele de cercetare penală;  
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- controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de 
reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin 
programele de conformare pentru activităţile economico-sociale;  

- controlează respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de 
reglementare - avize, acorduri, autorizaţii de mediu şi de gospodărirea 
apelor -, precum şi cele referitoare la regimul ariilor protejate şi are acces 
la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora;  

- exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export al 
produselor, bunurilor şi al altor materiale cu regim special de 
comercializare;  

- controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi 
are acces la întreaga documentaţie;  

- verifică la obiectivele controlate stadiul achitării obligaţiilor financiare la 
Administraţia Fondului de Mediu. 

În domeniul controlului habitatelor naturale, biodiversităţii şi ariilor protejate:  
- întocmeşte raportul de activitate;  
- controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele 

de execuţie, având acces la întreaga documentaţie, monitorizându-le 
până la definitivarea acestora;  

- propune organului emitent suspendarea sau anularea avizului/acordului 
de mediu, în cazul încălcării prevederilor legale;  

- constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiuni 
contravenţionale în domeniul de activitate, sesizează organele de 
cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, 
potrivit legii, constituie infracţiuni;  

- verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative din domeniu de 
către persoanele fizice şi juridice, precum şi sancţionarea acestora potrivit 
legii;  

- controlează respectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor cu orice titlu şi 
administratorilor de păduri, de vegetaţie forestieră din afara fondului 
forestier şi de pajişti, conform legislaţiei în vigoare. 

GNM este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat, acesta 
având în subordine trei comisari generali adjuncţi, asimilaţi ca salarizare 
secretarului general. Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de 
credite, iar comisarii regionali sunt ordonatori terţiari de credite. Numărul maxim 
de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 748 de 
posturi. 
 
GNM are în subordine 8 comisariate regionale - instituţii cu personalitate juridică 
a căror structură organizatorică include 41 de comisariate judeţene -, 
Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", organizate ca servicii fără personalitate juridică în cadrul comisariatelor 
regionale de care aparţin. 
 
Instituţia nu are clădiri în proprietate sau administrate, unele dintre comisariate 
desfăşurându-şi activitatea în imobile închiriate, iar majoritatea funcţionează în 

 226



sedii ale Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. Conform HG nr 440/2005, numărul 
maxim de autoturisme aprobat este de 189, fiecăruia fiindu-i alocate 400 litri de 
benzină pe lună. Actul normativ amintit mai prevede un raport de doi comisari per 
autoturism. Conform datelor furnizate de GNM, în prezent instituţia are în dotare 
135 de autoturisme. 
 
Conform raportului anual de activitate pe 2004, GNM a efectuat 21000 inspecţii 
inopinate (în afara celor planificate), a aplicat aproape 10000 de sancţiuni 
(majoritatea în domeniul protecţiei mediului – 7000, aproximativ 2900 în 
domeniul silvic şi 66 în domeniul cinegetic). Valoarea totală a amenzilor 
încasate a fost de 20 miliarde lei, existând şi amenzi neîncasate în valoare 
de 22 miliarde lei (GNM a reuşit să încaseze mai puţin de 50% din amenzile 
aplicate). 
 
Apreciem că funcţiile şi structura GNM sunt adecvate. Considerăm 
oportună o preocupare sporită din partea Guvernului pentru consolidarea 
instituţiei şi sporirea capacităţii sale operative de a impune respectarea 
legislaţiei de mediu în vigoare.  
 
 
3. Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) – www.rowater.ro, OUG nr  
107/2002, OUG nr 72/2005 
 
ANAR a fost înfiinţată în anul 2002 prin OUG nr 107 cu statut de regie autonomă 
sub autoritatea Ministerului Mediului, având drept scop aplicarea strategiei în 
domeniul gospodăririi apelor şi valorificării apelor, precum şi gestionarea reţelei 
naţionale de măsuratori hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de 
apă ce aparţin domeniului public. 
 
De la 1 august 2005, prin OUG nr 73/2005, Regia Autonomnă „Apele Române” a 
fost transformată în instituţie publică de interes naţional ce funcţionează pe bază 
de gestiune şi autonomie economică. Radierea din Registrul Comerţului este în 
curs de realizare. 
 
Administraţia are următoarele atribuţii principale:  
- gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii 
naţionale şi urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum şi a 
programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu 
directivele Uniunii Europene;  
- administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a 
apelor;  
- administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor 
lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a 
zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;  
- administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere 
a calităţii resurselor de apă;  
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- apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în 
administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de 
apărare împotriva inundaţiilor, aferente acestora.  
 
În 2002, a luat fiinţă Administraţia Naţională „Apele Române” prin reorganizarea 
Companiei Naţionale „Apele Române” - SA şi prin preluarea activităţii de 
hidrologie, hidrogeologie şi de gospodărire a apelor de la Compania Naţională 
„Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor” – SA. 
Modificarea din acest an a statutului juridic al acestui organism a fost 
motivată prin „necesitatea alinierii statutului juridic al Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" la cerinţele Directivei-cadru a apei 2000/60/CE” 
(conform OUG nr 72/2005) şi are drept scop întărirea „cadrului instituţional şi 
administrativ pentru implementarea angajamentelor specifice şi necesitatea 
raportării acestora către Comisia Europeană, pentru perfecţionarea acţiunilor şi 
măsurilor operative de combatere şi prevenire a acţiunii distructive a apelor, 
elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi 
extraordinare”. Doar statutul juridic al instituţiei s-a schimbat, obiectul de 
activitate rămânând acelaşi: gestionarea resurselor de apă, monopol 
natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii 
Sistemului naţional de gospodărire a apelor. 
 
Cheltuielile pentru funcţionarea ANAR se vor asigura, conform OUG nr 72/2005,  
„din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în 
domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor”. Acest „mecanism 
economic specific” include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi 
penalităţi, prevăzute de acelaşi act normativ. 
 
Conducerea ANAR este asigurată de un consiliu de administraţie, compus din 11 
membri. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al ANAR, 
numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, 
acesta îndeplinind şi calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile 
de la bugetul de stat. Conducătorii unităţilor cu personalitate juridică subordonate 
sunt ordonatori terţiari de credite. Numărul de posturi aprobat în prezent este de 
9330, dar acest număr se va modifica în momentul în care se va încheia 
procesul de transformare a regiei în instituţie publică şi va avea aprobat un nou 
buget de venituri şi cheltuieli. 
 
Veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al ANAR pe anul 2004 au 
fost de 2600 miliarde de lei, iar cele obţinute din activitatea desfăşurată au 
însumat 2250 miliarde de lei. Din aceste venituri, cheltuielile care au fost 
destinate desfăşurării activităţii ANAR au reprezentat 2170 miliarde de lei, restul 
până la valoarea veniturilor constituind  profit – aproximativ 7,5 miliarde de lei. 
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Situaţia fondurilor destinate investiiţiilor pentru llucrări de amenajare şi protejare 
împotriva indundaţiilor se prezintă astfel: 
 
în miliarde de lei 

Buget 2004 Realizat 2004 Buget 2005 Realizat  7 luni 
2005 

 

Bugetul de stat 1440 1663 1476,4 1462,9 
Venituri proprii 200 156,4 215 215 
Credite externe 751 556,3 1347,3 1029,4 
 
Se poate observa că pe anul 2004 nu s-a reuşit realizarea cheltuielilor, 
destinate lucrărilor de amenajere şi protejare împotriva inundaţiilor, 
preconizate din venituri proprii şi credite externe. Având în vedere şi 
cazurile flagrante semnalate de presă privind cheltuirea deficitară a acestor 
bani, care au făcut ca inundaţiile din acest an să fie amplificate de lipsa 
lucrărilor de amenajare şi protecţie în zonele de risc, considerăm că 
actualul proces de reorganizare a instutiţiei este bine-venit.  
 
Funcţiile ANAR sunt absolut necesare, dar actuala organizare a instituţiei 
rămâne să-şi dovedească sau nu funcţionalitatea şi eficienţa în timp. 
Problema de fond nu este atât a statului pe care îl are această structură 
(regie sau instituţie publică), cât a mecanismelor interne de funcţionare, a 
modului în care reuşeşte să-şi îndeplinească în mod eficient atribuţiile. Ca 
principală recomandare propunem instituirea unui mecanism mai strict şi 
mai transparent de alocare a fondurilor destinate amenajărilor şi 
protecţiilor împotriva inundaţiilor. 
 
Instituţii aflate în subordinea/coordonarea MMGA care nu au fost supuse 
evaluării: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 8 agenţii regionale de 
protecţie a mediului, 34 de agenţii de protecţie a mediului judeţene - servicii 
publice deconcentrate, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" – 
Tulcea, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
Marină "Grigore Antipa" şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta 
Dunării". 
 
Recomandăm MMGA să intreprindă o analiză amănunţită în privinţa 
institutelor de cercetare din subordinea sa: ce resurse consumă aceste 
instituţii şi cu ce rezultate; sunt ele absolut necesare pentru activitatea şi 
atribuţiile ministerului sau ar putea fi externalizate, inclusiv prin privatizare. 
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Concluzii 
 
Optimizarea legislativă şi instituţională a sistemului agenţiilor publice – aflate în 
subordinea Guvernului ori a ministerelor – se impune ca o componentă a 
reformei şi modernizării administraţiei publice din România. Creşterea 
performanţei agenţiilor, concomitent cu reducerea costurilor funcţionării lor, a 
birocraţiei şi  corupţiei, reprezintă miza principală a acestui deziderat. 
 
Aşa cum s-a arătat mai ales în cadrul Secţiunii de „Consideraţii preliminare” a 
Părtii a II-a a studiului, este necesar să fie amendat cât se poate mai complet 
cadrul legislativ reglementând organizarea şi funcţionarea agenţiilor publice. 
Justificarea acestei necesităţi este dată mai ales deficienţele actuale, care fac ca 
destule dintre actele normative în discuţie să nu fie într-o conformitate deplină cu 
normele constituţionale în materie, să nu ia în considerare în suficientă măsură 
principiile legal-imperative decurgând din normele de tehnică legislativă sau să 
reuşească într-o măsură nesatisfăcătoare să evite suprapunerile de funcţii şi 
dezvoltările instituţionale excesive – şi, prin aceasta, costurile nejustificate şi 
performanţele nesatisfăcătoare în cadrul unui sistem cu o pondere semnificativă 
în administraţia publică din România. Apreciem că înfiinţarea de instituţii/agenţii 
publice este o practică deficitară în mare măsură. Se poate vorbi de o fărâmiţare 
instituţională incorentă şi nefuncţională, de o decupare neadecvată a unor 
necesităţi sociale şi înfiinţarea inoportună de instituţii care să răspundă acestora. 
În destule asemenea cazuri, înfiinţarea unor noi instituţii se datorează:  
- unui „mimetism instituţional”, de calchiere brută a practicii din unele ţări 
europene (dacă o instituţie există şi îndeplineşte o funcţie în unele ţări ale UE, 
atunci acesta este un argument suficient pentru a se înfiinţa şi în România una); 
- aprecierii greşite că înfiinţarea unei noi instituţii reprezintă pur şi simplu 
modalitatea cea mai bună de a veni în întâmpinarea unei probleme sociale nou 
apărută şi cu ecou mediatic (o rezolvare mai adecvată ar consta de pildă în 
măsuri pentru eficientizarea managementului public deja existent care s-ar putea 
ocupa de respectiva problemă). Lipsesc în general studii de fundamentare 
pertinente privind oportunitatea înfiinţări instituţiilor publice, decizia de înfiinţare 
sau desfiinţare a unor instituţii fiind luată ca urmare a influenţei unor centre de 
putere, şi nu – adesea – ca răspuns la necesitatea unui serviciu public.   
 
Deşi explicabilă, tendinţa multianuală de expansiune a sistemului agenţiilor 
publice este nejustificată şi contraproductivă sub toate aspectele – funcţional, al 
performanţei instituţionale, al costurilor etc. În marea majoritate a agenţiilor aflate 
în subordinea Guvernului, de exemplu, organigramele şi bugetele au avut şi au o 
tendinţă constant crescătoare (în cazul bugetelor fiind în mod evident vorba 
despre cu totul altceva decât intenţia de a ţine pasul cu rata inflaţiei). Câteva 
exemple pot fi relevante în acest sens: 
 
- pentru anul 2004, bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii (ANRC) a fost de 305 miliarde de lei (dintre care 
cheltuieli de personal în cuantum de 110,2 miliarde de lei; pentru anul 2005 
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volumul veniturilor Autorităţilor este prevăzut la 570 de miliarde de lei (din 
această sumă, 145 de miliarde urmează să acopere „cheltuieli de personal”); din 
compararea cifrelor, rezultă că bugetul pe 2005 va fi cu peste 80% mai mare 
decât în 2004 iar cheltuielile de personal mai mare cu peste 30%; 
 
- în cazul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
(ANSVSA), alocaţiile bugetare pentru anul 2005 (578,9 miliarde) s-au dublat faţă 
de 2004 (288,4 miliarde) iar cheltuielile de personal aproape s-au triplat; 
 
- la Institutul Naţional de Statistică (INS), în anul 2004 numărul de posturi a fost 
suplimentat cu 150, faţă de anul 2003 ; Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap se numără printre extrem de puţinele instituţii unde numărul de 
posturi a scăzut în ultimii ani (de la 418 în iunie 2002, la 215 în aprilie 2005);  
 

- la Comisia Naţională de Prognoză, bugetul aprobat pe anul 2004 (finanţare de 
la bugetul de stat) a fost de 30 de miliarde de lei iar pentru 2005 a crescut la 39 
de miliarde de lei; 
 
- la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (OCSPS), pentru anul 2005 
valoarea bugetului (de 86,4 miliarde de lei) este mai mare cu circa 40% faţă de 
anul precedent; 
 
- la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), alocaţiile 
bugetare pentru 2005 au crescut cu aproape 30% faţă de 2004 (53,2 miliarde 
faţă de 41,5 miliarde); ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor a 
fost de circa 40% în 2004 şi circa 30% în 2005; 
 
- la Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
(ANIMMC), în cursul anului 2004, cheltuielile de personal au totalizat 20 de 
miliarde de lei iar pentru 2005 aceleaşi cheltuieli sunt prevăzute în cuantum de 
25,4 miliarde de lei; 
 
- pentru anul 2004, valoarea cheltuielilor Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) a fost de 12,7 
miliarde de lei (din care cheltuielile de personal au fost de 7,7 miliarde de lei; 
instituţia a avut un „fond de premii” de 611 milioane de lei); în anul 2005, aceleaşi 
cheltuieli s-au dublat practic – 25 de miliarde, respectiv 17,9 miliarde („fondul de 
premii” a fost de 1,6 miliarde de lei); 
 
- bugetul alocat Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT) pentru anul 2004 a fost 
de 217,2 miliarde de lei iar pentru 2005 de 390,4 miliarde de lei (cu peste 80% 
mai mare decât în 2004); 
 
- pentru anii 2004 si 2005, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a 
avut alocate, de la bugetul de stat, 52 de miliarde respectiv 89,2 miliarde de lei 
(reprezentând o creştere cu peste 70%). Valoarea totală a bugetelor pe cei doi 
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ani a fost de 74,1 miliarde respectiv de 252,6 miliarde (reprezentând o creştere 
cu peste 300%).  
 
Cu ocazia documentării şi evaluărilor făcute în cadrul proiectului, unii 
reprezentanţi ai agenţiilor care sunt finanţate (şi) din alte surse decât de la 
bugetul de stat au argumentat că împrejurarea aceasta ar trebui să elimine 
preocupările referitoare la expansiunea lor instituţională şi la creşterea bugetelor 
şi a cheltuielilor. Un asemenea punct de vedere este criticabil întrucât: agenţiile 
în cauză sunt componente ale administraţiei publice ; în practic totalitatea lor, 
chiar dacă nu primesc alocaţii bugetare, utilizează alte tipuri de resurse publice 
(clădirile pentru sedii, terenurile aferente etc) ; destule dintre bugetele unor 
asemenea instituţii se formează din numeroasele taxe şi tarife pe care foarte 
multe persoane juridice, îndeosebi agenţi economici, au obligaţia să le plătească 
pentru a primi o autorizaţie sau alta, pentru a « beneficia » de o monitorizare sau 
alta – toate impuse în sarcina lor prin diferite dispoziţii legale; în destule 
asemenea situaţii cunatumul tarifelor, taxelor etc este stabilit chiar de către 
agenţiile respective, ceea ce duce la tendinţa creşterii continue a respectivei 
valori a taxelor şi tarifelor, în pas cu expansiunea instituţională a acestor 
autorităţi şi cu mărirea cheltuielilor lor - inclusiv a veniturilor personalului propriu; 
or această tendinţă este nu numai injustă pentru „clienţii” respectivelor agenţii, 
dar şi generatoare de birocraţie şi chiar de corupţie. Apreciem că în cazul unor 
asemenea agenţii, gestionarea bugetelor lor ar trebui să urmeze acelaşi regim ca 
şi în cazul gestionării fondurilor provenite din bugetul public (excedentul acestor 
instituţii ar trebui să meargă la bugetul public iar cheltuielile făcute de ele, inclusiv 
investiţiile, veniturile personalului etc să fie supuse controlului şi transparenţei la 
fel ca în toate celelalte cazuri de instituţii şi autorităţi publice). 
 
Există instituţii care gestionează fonduri considerabile pentru a susţine derularea 
de proiecte, dar nu există o metodologie sau mecanisme adecvate de control a 
eficienţei cheltuirii acestor bani. În multe cazuri lipsesc indicatori măsurabili 
pentru a evalua gradul de atingere a rezultatelor propuse şi eficienţa utilizării 
acestor fonduri publice. În acest caz există tentaţia utilizării clientelare a acestor 
fonduri sau a atribuirii lor discreţionare, după criterii care urmează mai degrabă 
interesul personal al responsabilului public şi mai puţin atingerea efectelor 
dezirabile. 
 
Din analiza instituţională realizată se creionează un set de riscuri specifice 
sistemului administrativ public central, legat de fenomenul preluării unui număr 
din ce în ce mai mare de responsabilităţi ale sectorului public central de către 
agenţii specializate. Aceste riscuri includ, spre exemplu, interpretarea şi 
aplicarea greşită a rolurilor ce trebuie alocate agenţiilor publice prin încărcarea 
lor cu unele responsabilităţi specifice dezvoltării de politici publice care presupun 
decizii politice şi nu pot fi adresate în mod legitim pe cale administrativă. De 
asemenea, în cazul unui număr semnificativ de agenţii slaba dezvoltare a 
diferitelor mecanisme de audit intern şi de control extern facilitează ineficienţa 
financiară şi administrativă.  
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Cele mai multe agenţii sunt, într-o măsură mai mare sau mai mică, expuse 
rotaţiei politice, care face ca aceste administraţii birocratice să devină domenii 
pentru (re)compensarea serviciilor politice în loc să îndeplinească funcţii 
administrative de alocare a serviciilor publice pentru realizarea de obiective 
politice la nivel central şi local. Pentru eliminarea dependenţei managerilor publici 
de schimbările politice şi grupuri de interese se impune consolidarea măsurilor 
destinate definirii adecvate a funcţiei de manager public de carieră, cu scopul 
eliminării practicilor cutumiare de schimbare a managerilor publici pe criterii 
politice. Pentru aceasta se impune adoptarea unor seturi de criterii profesionale 
de evaluare periodică a performanţei manageriale. 
 
De asemenea, se impune concluzia că modul de organizare şi funcţionare a 
agenţiilor permite o lipsă de transparenţă a personalului de conducere în 
alocarea resurselor publice. Un remediu în acest sens îl poate constitui 
introducerea unor criterii de evaluare unice aplicate periodic şi diferenţiat 
diferitelor tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul agenţiilor publice. Astfel, se 
consideră oportună introducerea unor criterii de evaluare a performanţei 
manageriale specifice sectorului privat. În plus, performanţa administrativă a 
agenţiei în cauză se va evalua nu doar prin analiza execuţiei bugetare, ci şi prin 
prisma serviciilor oferite pentru unitatea monetară. Un caz fericit este evaluarea 
financiară periodică a "Imprimeriei Naţionale" - SA de către auditorul financiar 
independent PricewaterhouseCoopers. 
 
Un număr important de agenţii publice au structuri teritoriale care funcţionează 
independent de autorităţile locale,  limitând astfel autonomia administrativă locală 
şi ducând la crearea unor structuri supradimensionate. În asemenea cazuri este 
necesară descentralizarea serviciilor agenţiilor centrale care limitează 
capacitatea de implementare a politicilor publice locale. Alocarea resurselor şi 
organizarea diferitelor servicii conform unor standarde naţionale fără a ţine cont 
de specificităţile şi opţiunile de politici publice locale produc tensiuni între 
departamentele diferitelor agenţii şi autorităţi locale.  
 
Evaluările realizate în cadrul proiectului au dus la o serie de concluzii şi 
propuneri de optimizare/raţionalizare a sistemului agenţiilor din subordinea 
Guvernului ori a ministerelor. Durata şi resursele proiectului nu puteau să 
acopere toate instituţiile din categoria în discuţie. Cu toate acestea, studiul 
supune atenţiei Guvernului câteva zeci de cazuri în care există argumente pentru 
optimizarea organizării, dezvoltării instituţionale şi funcţionării acestor agenţii. 
Propunerile făcute au în vedere mai ales: reorganizarea prin comasare cu 
alte agenţii, prin preluarea funcţiilor de către unele direcţii ale ministerelor, 
desfiinţarea unor agenţii, reducerea personalului şi (sau) a bugetelor, 
renunţarea la unele funcţii improprii/inadecvate sau care se suprapun cu 
ale altor instituţii etc. Întrucât reluarea – chiar şi foarte sintetizată – a 
acestor propuneri în Secţiunea de „Concluzii”, ar ridica dificultăţi de 
redactare (dar şi de lectură sistematizată, coerentă şi corelată cu 
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argumentele de detaliu din fiecare caz în parte), autorii studiului au preferat 
ca, în secţiunile corespunzătoare fiecărei agenţii, să marcheze respectivele 
propuneri într-o modalitate care să le facă cât mai vizibile (prin redactare în 
Bold/Italic/Underline). Un fapt pe care autorii studiului îl apreciază a fi o 
deficienţă ce se impune corectată este aceea că unele agenţii guvernamentale, 
îndeosebi cele organizate ca „autorităţi de reglementare” au în acelaşi timp 
prerogative de reglementare/normative dar şi de control. De asemenea, mai ales 
în cazul acestor agenţii, se impun reglementări care să le asigure o autonomie 
reală în raport cu Guvernul şi interesele statului – în special atunci când acestea 
vin în concurenţă cu agenţii economici din sectoare ale monopolului natural (de 
exemplu, Autorităţile de eglementare în comunicaţii, în domeniul energiei şi 
gazelor naturale – ANRC, ANRE, ANRGN). Ori atunci când, ca în cazul CNCD, o 
agenţie are atribuţii de monitorizare şi de combatere a anumitor comportamente 
inclusiv ale instituţiilor/autorităţilor publice şi reprezentanţilor acestora.  
 
Autorii studiului au identificat o problemă şi în alocarea de fonduri publice 
cluburilor sportive aparţinând unor ministere – Steaua Bucureşti (Ministerul 
Apărării Naţionale), Dinamo Bucureşri (Ministerul Administraţiei şi Internelor) şi 
Rapid Bucureşti (Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului). Aceste 
cluburi au un regim evident privilegiat, care, între mai multe altele, afectează în 
mod nepermis caracterul corect şi echitabil al competiţiei sportive. În timp ce 
toate celelalte cluburi, care nu au şansa unei tutele a vreunuia dintre ministerele 
importante (importante inclusiv prin bugetele foarte substanţiale), pot primi 
finanţare de la bugetul public exclusiv prin Agenţia Naţională pentru Sport, cele 
trei cluburi sunt finanţate, tot din bani publici, direct din bugetele ministerelor. În 
anul 2005, de exemplu, suma alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea 
activităţii din domeniul sportului a fost de 1,8 mii de miliarde de lei, din care o 
parte este cheltuită cu organizarea şi funcţionarea ANS. Pentru acelaşi an, cele 
trei cluburi au primit, împreună, nu mai puţin de 484 de miliarde de  lei: Steaua – 
237 de miliarde de lei, Dinamo – 177 de miliarde iar Rapid - 70 de miliarde. 
Asemena alocaţii mai primesc şi alte cluburi ale MApN şi MAI (Dinamo Braşov, 
de exemplu, a primit, în 2005, 31 de miliarde de lei). În aceeaşi ordine de idei, 
autorii studiului subliniază că sportul de performanţă ar trebui să fie susţinut de 
stat pe baza unor criterii foarte precise, care să stimuleze o competiţie cât mai 
corectă a performanţelor. La acest moment, aşa cum s-a arătat şi în cadrul 
Secţiunii II.1.2.9 – ANS, legislaţia în domeniu este deficitară întrucât nu prevede  
şi nu garantează criterii şi mecanisme echitabile, care să încurajeze în cât mai 
mare măsură performanţele – punându-le, în special, într-o competiţie cât mai 
corectă şi mai echitabilă. Respectivele reglementări prevăd că ANS „repartizează 
bugetul activităţii sportive”, fără a stabili nici chiar câteva criterii orientative, sau 
mecanisme şi foruri prin care să se facă o repartizare cât mai echitabilă a acestor 
fonduri, care să stimuleze competiţia performanţelor sportive. 
 
Documentarea făcută pe timpul desfăşurării proiectului a adus un număr de 
indicii că evidenţa şi utilizarea optimă a patrimoniului imobiliar public – 
cuprinzând mii de „repere”, clădiri şi terenuri mai ales şi valorând sute de mii de 
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miliarde de lei - sunt destul de deficitare. Reorganizarea continuă în ultimii 15 ani 
a sistemului administraţiei publice – uneori destul de incoerentă, cu sincope şi nu 
o dată cu reveniri – a favorizat, indiscutabil, o asemenea stare de lucruri. Autorii 
studiului sugerează Guvernului să dispună un inventar complet al patrimoniului 
imobiliar al principalelor ministere/instituţii din subordine şi o evaluare cât se 
poate mai completă a eficienţiei cu care este utilizată această importantă resursă 
a administraţiei publice. 
 
Însă „inventarul” cel mai complet care se impune este cel al tuturor 
"agenţiilor publice", al funcţiilor şi costurilor (de toate tipurile) care sunt 
suportate la acest moment cu organizarea şi funcţionarea acestora. La data 
concluziilor acestui studiu, în subordinea Guvernului şi a ministerelor 
funcţionau mai mult de 1000 de asemenea unităţi ("Agenţii Naţionale", 
"Agenţii Române", "Autorităţi", "Administraţii", "Comisii", "Comitete", 
"Institute", "Oficii Naţionale", "Oficii de Stat", "Oficii Centrale", 
"Inspectorate de Stat", "Secretariate de Stat", "Regii Autonome", Societăţi 
Naţionale", "Companii Naţionale", inclusiv direcţiile judeţene ca servicii 
publice deconcentrate etc etc). Iar cifra aceasta nu include, desigur, şi 
agenţiile (instituţiile etc) organizate ca „autorităţi administrative autonome” 
- cum ar fi, spre exemplu cele aflate „sub control parlamentar”. Ea nu a luat 
în calcul, de asemenea, alte sute de organisme guvernamentale - comisii, 
comitete, consilii etc - ale căror funcţii se suprapun/s-au suprapus adesea, 
generând mai ales birocraţie, cu ale multor agenţii publice ori „autorităţi 
administrative autonome” (Anexa 1 reproduce o listă cu câteva zeci de 
asemenea organisme). Autorii studiului văd în cifrele amintite, în costurile 
imense aferente lor, precum şi în toate celelalte probleme pe care le-au 
semnalat, o temă care ar trebui să se afle cât mai curând posibil pe agenda 
Guvernului României. 
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Abrevieri 
 
ACATS - Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala  
AD - Academia Diplomatica 
AFCR – Asociaţia Fotbal Club Rapid 
AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu  
AN -  Agenţia Nucleară  
ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
ANAR - Administraţia Naţională „Apele Române”  
ANCA - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă 
ANDIPRZM - Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de 
 Reconstrucţie a Zonelor Miniere  
ANDRAD - Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive  
ANDZM - Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere  
ANES - Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi 
ANIMMC - Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie  
ANM - Agenţia Naţională a Medicamentului  
ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
ANPA - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură  
ANPC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor  
ANPDC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului  
ANPF - Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei  
ANPH – Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap  
ANR- Agentia Natională pentru Romi  
ANRC - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii  
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei  
ANRGN - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale  
ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
ANRMAP - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
 Publice 
ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
 Gospodărie Comunală  
ANS - Agenţia Naţională pentru Sport  
ANSPCP - Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase  
ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
ANT - Autoritatea Naţională pentru Tineret 
ANTr - Agenţia Naţională de Transplant  
ANV - Agenţia Naţională a Vămilor 
ARCE - Agenţia Română pentru Conservarea Energiei  
ARIS - Agenţia Română pentru Investiţii Străine 
AS - Autoritatea pentru Străini  
ASG - Agenţia pentru Strategii Guvernamentale  
ASM - Academia de Ştiinţe Medicale  
ASRO - Asociaţiei de Standardizare din România  
AVAB – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare 
AVAS - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului  
 
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
BIRD – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
 

 237



CASMTCT - Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
 şi Turismului   
CCAS - Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică 
CCPCE - Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene  
CFEPMDC - Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul 
 Culturii  
CMURP - Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional 
CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare  
CNCD - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării  
CNCSIS - Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior  
CNCTR - Centrului Naţional de Cultură „Tinerimea Română” 
CNDC - Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturală  
CNDR - Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România  
CNFIP - Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar  
CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor 
CNP - Comisia Naţională de Prognoză   
CNFIS - Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
CNLR - Compania Naţională "Loteria Română” 
CNMI - Comisia Naţională a Monumentelor Istorice  
CNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale  
CPIM - Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Inspecţiei Muncii  
CPPI - Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie   
CRFPA - Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor 
CRPC - Centrul Român pentru Promovarea Comerţului  
CRPM - Comitetul Român pentru Probleme de Migrări  
CSAT - Consiliului Suprem de Apărare a Ţării  
CSCDC - Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii  
CSR - Clubul Sportiv „Rapid”  
 
DDI - Direcţia Domenii şi Infrastructuri  
DGPA - Directia Generala de Protectie si Anticoruptie 
DIM - Direcţia de Informaţii Militare 
 
FEP - Fondul European al Pescuitului 
FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
 Mijlocii 
FSD - Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
 
GF - Garda Financiară CNIN - Compania Naţională „Imprimeria Naţională”  
GNM - Garda Naţională de Mediu  
 
HG – Hotărâre de Guvern 
 
ICCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
ICI - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică  
IER - Institutul  European din Romania  
IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
IM - Inspecţia Muncii  
INCDPM - Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii  
INCDS - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate  
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INCSMPS - Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei 
 Sociale  
INEMRCM - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 
 Muncă  
INMER - Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc  
INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice  
INPCESPH - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a 
 Persoanelor cu Handicap 
INS - Institutul Naţional de Statistică 
INSCC - Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii  
IRSI - Institutul Roman Pentru Studii Internationale  
ISC - Inspectoratul de Stat în Construcţii 
ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
 Instalaţiilor de Ridicat  
ISCTV - Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol   
ISPMN - Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale  
ITM - Inspectorat Teritorial de Muncă 
 
MAE - Ministerul Afacerilor Externe  
MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor  
MAPRD - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  
MApN - Ministerul Apărării Naţionale  
MCC - Ministerul Culturii şi Cultelor  
MCTI - Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  
MEcC - Ministerul Economiei şi Comerţului 
MEdC - Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
MFP – Ministerul Finanţelor Publice 
MIE - Ministerul Integrării Europene  
MJ - Ministerul Justiţiei  
MMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor  
MMSF - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei  
MOf - Monitorul Oficial 
MS - Ministerul Sănătăţii  
MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului   
 
NATO – North Atlantic Treaty Organization 
 
OG – Ordonanţă de Guvern 
OMEdC – Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării 
OMEN – Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 
OMI – Ordinul ministrului Învăţământului 
OMMSS – Ordinul ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale 
ONDOV - Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse 
 Vitivinicole   
ONMI - Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice  
ONPCSB - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor  
ONR - Oficiul Naţional pentru Refugiaţi  
ONVV - Oficiul Naţional al Viei şi Vinului   
OPSPI - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie  
ORDA - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor  
ORNISS - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat  
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OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  
OTDM - Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale  
OUG – Ordonanţă de Urgenţă 
 
PNN – Planul Naţional Nuclear 
 
RA-APPS – Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat  
RICOP – Programul de Restructurare a Întreprinderilor şi Reconversie Profesională 
 
SA – Societate pe acţiuni 
SAIFI - Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar   
SC – Societate comercială 
SCTSAAB - Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti 
SGG - Secretariatul General al Guvernului  
SIPA - Serviciul de Informatii si Protectie Anticoruptie  
SSPR - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie  
 
UE – Uniunea Europeană 
UEFISCSU - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
 Cercetării Ştiinţifice Universitare  
UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
USD - United States dollar 
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Anexa nr 1 
Lista unor comitete/comisii/consilii guvernamentale 
 
Comisia centrală fiscală a impozitelor directe   
Comisia Centrală pentru Apărarea Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Hidrologice 
 Periculoase şi  Accidentelor în Construcţii Hidrotehnice   
Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr 9/1998   
Comisia centrală pentru incendii în masă   
Comisia centrală pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi 
 alunecărilor de teren   
Comisia Centrală Tripartită Guvern-Sindicate-Patronate 
Comisia de coordonare a mişcării navelor în porturile maritime româneşti 
Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare 
Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc 
Comisia de elaborare a Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea 
 Europeană 
Comisia de Supraveghere a Asiguraţilor   
Comisia de transplant de ţesuturi şi organe umane   
Comisia Guvernamentala Antisaracie si Promovare a Incluziunii Sociale 
Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor   
Comisia guvernamentală de coordonare a repartizării absolventilor de învătământ 
 superior 
Comisia Guvernamentala pentru dotarea economiei cu echipamente moderne de calcul 
 si automatizarea prelucrarii datelor  
Comisia guvernamentală pentru restructurarea industriei de apărare   
Comisia interdepartamentală de Radiocomunicaţii   
Comisia interdepartamentală pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi 
 gradul de recuperare şi de angajare   
Comisia interguvernamentală de omologare a produselor de uz fitosanitar   
Comisia interministerială de verificare a potenţialului uman al agenţilor economici 
 ofertanţi pentru executarea lucrărilor de închidere a minelor/carierelor şi  de 
 reconstrucţie  ecologică a zonelor afectate   
Comisia interministerială pentru autorizarea şi omologarea îngrăşămintelor folosite în 
 România   
Comisia interministerială pentru microcredite   
Comisia interministerială privind asistenţa socială   
Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor   
Comisia Naţională de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport   
Comisia Naţională de Antidoping   
Comisia Naţională de Arheologie   
Comisia Naţională de Atestare a Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice de Construcţii 
 şi Registrul Român al Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice de  Construcţii   
Comisia Naţională de Dialog Social   
Comisia Naţională de Evaluare a Trofeelor de Vânat   
Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor Oleaginoase   
Comisia Naţională pentru Indexare   
Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor   
Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice   
Comisia Naţională pentru Securitate Biologică   
Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a altor Lucrări Hidrotehnice   
Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989   
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Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă   
Comisia pentru constatarea condiţiilor de acordare a cetăţeniei române   
Comisia pentru protecţia copilului   
Comisia pentru urmărirea exploatării raţionale şi a protecţiei resurselor naturale  din 
 bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna)   
Comisia specială de retrocedare   
Comisia specială de retrocedare a unor bunuri ce au aparţinut cultelor religioase  din 
 România   
Comisia şi Grupul de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia  apelor 
 împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole   
Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere   
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă   
Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior   
Comitetul Interministerial de Luptă Împotriva Drogurilor   
Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei 
 mediului şi strategiile sectoriale la nivel naţional   
Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană   
Comitetul Interministerial pentru Minorităţi Naţionale   
Comitetul Interministerial pentru Problemele Tineretului   
Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni   
Comitetul interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi 
 Protecţia Consumatorilor   
Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată   
Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor şi planurilor de 
 acţiuni sectoriale şi regionale 
Comitetul interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de importanţă 
 naţională, 
Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Şomajului   
Comitetul Naţional de Coordonare a Proiectului de Dezvoltare Rurală   
Comitetul Naţional de Prevenire a Criminalităţii   
Comitetul Naţional de Securitate Aeronautică   
Comitetul Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon   
Comitetul Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale   
Comitetul Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional   
Comitetul Român pentru Adopţii   
Comitetul Român pentru Probleme de Migrări   
Consiliul Consultativ pentru Cercetare şi Consiliul Consultativ pentru Educaţie   
Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor   
Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică   
Consiliul de supraveghere şi îndrumare a Agenţiei de Valorificare a Activelor 
 Bancare   
Consiliul Economic şi Social   
Consiliul Fondului Cultural Naţional   
Consiliul General al Municipiului Bucureşti   
Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice   
Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi  Locuinţe   
Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României   
Consiliul interministerial pentru imagine externă   
Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calităţii şi Armonizarea 
 Reglementărilor Tehnice   
Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră   
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Consiliul Interministerial pentru Sprijinirea Comunităţilor Româneşti de  Pretutindeni   
Consiliul Interministerial pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare   
Consiliul Minorităţilor Naţionale   
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior   
Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice   
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare   
Consiliul Naţional de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap   
Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare   
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor   
Consiliul Naţional de Vânătoare   
Consiliul Naţional pentru Curriculum   
Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională   
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat   
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior   
Consiliul Naţional pentru Formare şi Educaţie Continuă   
Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă   
Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţământului   
Consiliul pentru Calitate în Construcţii  
Consiliul pentru coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe 
 perioada 2005-2007 
Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare   
Consiliul Superior de Medicină Legală   
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