
GUVERNUL ROMANIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru 

modificarea unor acte normative 
 

      

În temeiul art. 3 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 1/2018 pentru 

aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea unor acte normative și al art. 108 din Constituţia României, 

republicată,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

     

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

funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

 

1. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.   

 

  

 

 

PRIM – MINISTRU 

 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 

 

 



Anexa nr. 2   

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

 

 
1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea unității 

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

1 Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

2 Garda Națională de Mediu 

3 Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

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

bugetul de stat 

1 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

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

1. Unități de management al proiectului (UMP) 

2. Unități de implementare a proiectului (UIP) 
 

    NOTĂ: 

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

este de 2.905, 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. 

 
     

 

   2. Unităţi care funcţionează sub autoritateaMinisterului Mediului 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

1 Administraţia Naţională de Meteorologie   

 
 

3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității 

I. Unităţi finanţate din venituri proprii   

 Administraţia Fondului pentru Mediu 

 


