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Ministerul Agriculturii Și Dezvoltării Rurale 

Către: stiripesurse.ro 

În atenția: domnului Florin Puşcaş - redactor-şef 

 

 

Având în vedere solicitarea dvs. înregistrată la Serviciul de Presă și Relații Publice cu nr. 

101033/12.03.2021, vă comunicăm următoarele: 

 

În cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale există o persoană care are calitatea 

de consilier onorific conform Ordinului emis de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

anexat prezentei, cu anonimizarea datelor cu caracter personal. 

 

Mentionăm faptul că persoana care are calitatea de consilier onorific nu este remunerată. 

Obligația depunerii declaratiilor de avere și de interese se aplică categoriilor de personal 

prevazute de Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Consilierul onorific nu figurează cu obiecte de inventar în cadrul Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale si îndeplineşte în principal următoarele atributii conform fișei de post: 

-Participă, în limitele mandatului dat de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, împreună 

cu factorii autorizaţi din minister, la efectuarea unor analize complexe ale unor domenii de 

activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, urmărind ca lucrarea să 

evidenţieze elementele concrete solicitate de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale în 

concordanţă cu realitatea şi normele legale din domeniu; 

-Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 

a instituţiilor subordonate acestuia; 

-Colaborează cu organizaţiile profesionale din domeniile de activitate ale ministerului şi 

transmite propunerile şi solicitările acestora ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

-Participă la propunerea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la şedinţe, seminarii, 

grupuri de lucru cu organizaţiile profesionale din sfera de activitate a ministerului 

agriculturii şi dezvoltării rurale; 

-Păstrează confidenţialitatea datelor cu care intră în contact. 
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ORDIN NR  - - /R 

 

 

d i n ....  2021 

 

privind acordarea calităţii de consilier onorific al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 

domnului 

 

 

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

 În temeiul prevederilor: 

-Art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) 

din Hotărârea Guvernului nr. 1186/ 2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorității 

pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

emite prezentul 

 

 

O R D I  N 

 

 

Art.1. Începând cu data prezentului ordin, se acordă calitatea de consilier onorific al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale domnului 

 

Art. 2 . Activitatea domnului  .........  este neremunerată. 

 

Art.3. Atribuţiile domnului ........  sunt stabilite de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale 

prin fişa postului. 

 

Art.5. Domnul ........  este obligat să păstreze confidențialitatea datelor cu care intră în 

contact. 

 

Art. 6. Directia Management Resurse Umane va comunica electronic prezentul ordin 

domnului ........., secretarului general, secretarilor generali adjuncți şi cabinetelor 

demnitarilor. 


