MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
nr. 1353 din 28.11.2013
privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.28/2011
privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, pentru proiectele aferente
măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR),
precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora
Având în vedere prevederile art. 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR), cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Referatului de aprobare nr. 67034 din18.11.2013 întocmit de Direcţia Generală
Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR,
În temeiul prevederilor art. 7 alin.(5) şi art 8 din Hotărârea Guvernului nr.725/2010 privind
reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri
aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul:
ORDIN
Art. I - Art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 28/2011 privind
constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, pentru proiectele aferente măsurilor din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al acestora, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2. - Se constituie Comisia de Contestaţii pentru proiectele PNDR, cu următoarea componenţă:
a)

preşedinte: Secretar de stat cu responsabilităţi în domeniul dezvoltare rurală
preşedinte supleant: Director de cabinet/consilier personal desemnat de secretarul de stat cu
responsabilităţi în domeniul dezvoltare rurală, din cadrul cabinetului propriu;

b) membru: consilier al ministrului pe probleme juridice
membru supleant: consilier al ministrului desemnat de către directorul de cabinet al ministrului;
c)

membru: director Direcția Evaluare, Selectare, Implementare din cadrul DGDR-AM PNDR
membru supleant: şef serviciu, Serviciul Metodologie din cadrul DGDR – AM PNDR;

d) membru: şef serviciu implementare măsuri PNDR din cadrul DGDR – AM PNDR membru
supleant: consilier din cadrul Serviciului implementare măsuri PNDR, desemnat de directorul
general al DGDR – AM PNDR sau înlocuitorul de drept;

e)

membru: director Direcţia Coordonare Programe din cadrul APDRP
membru supleant: director general adjunct Plăți APDRP;

f)

membru: şef serviciu control intern și administrativ din cadrul APDRP
membru supleant: şef serviciu metodologie și elaborare proceduri din cadrul APDRP;

g) secretar: consilier desemnat în scris de directorul general al DGDR-AM PNDR din cadrul
Serviciului Metodologie
secretar supleant: consilier desemnat în scris de directorul general al DGDR-AM PNDR din cadrul
Serviciului Metodologie.”.

Art. II – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală în calitate de Autoritate de Management pentru
PNDR şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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