
 

 

ANEXA 2 

 
1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

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

1 Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

2 Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” 

3 Garda Națională de Mediu 

4 Gărzi forestiere 

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

bugetul de stat 

1 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

III. Instituții publice cu personalitate juridică  

1. Unități de management al proiectului (UMP) 

2. Unități de implementare a proiectului (UIP) 
 

    NOTĂ: 

    Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile 

prevăzute la cap. I este de 3.912, din care: 

    - Garda Naţională de Mediu - 809 de posturi; 

    - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 

1.925 de posturi; 

    - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi. 

    - Gărzi Forestiere - 1007 de posturi. 
 
     

2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

1 Administraţia Naţională de Meteorologie 

2 Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva       
 
 

    3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

I. Unităţi finanţate din venituri proprii   

1 Administraţia Fondului pentru Mediu 

2 Administraţia Naţională "Apele Române" 

 

 

 

 



 

 

 

 

               ANEXA 3 

 

     

 
    Schema parcului auto al Ministerului, Mediului,  

Nr. Crt. Ministerul Mediului, 

Apelor si Pădurilor – 

aparat propriu 

Tipul 

mijlocului de 

transport 

Numărul maxim aprobat 

(bucăti) 

1 1. Parc auto ministri, 
secretari de stat, 

secretari generali, 
secretari generali 

adjuncti 
 

 

autoturism 

 

8 

2 Parc auto comun autoturism 3 

3 Parc auto situatii de 
urgenta,  activitati de 

control, delegatii, transport 
persoane, transport marfa 

autoturism 

microbuz 

 

35 

 

 
Numarul de autoturisme de la parcul comun poate varia in functie de numarul posturilor la nivelul 
ministerului si in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata prin Legea 
nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

Nota: 
 
I. Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse si de demnitari sau alte categorii 

de salariati in exercitarea atributiilor de serviciu. Alte categorii de salariati vor conduce 
autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

II. Cotele privind consumul lunar de carburanti vor fi aprobate de către ordonatorul principal 
de credite. 

 
 
 


