
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind stadiul procesului de descentralizare 

28 februarie 2022  

 

 

 

 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 
139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, sprijină fundamentarea și implementarea politicii de descentralizare a Guvernului. 

 
Unul  dintre  obiectivele  specifice  prevăzute  în  cadrul  Programului  de  guvernare 2021-2024, Secțiunea 

Administrație Publică, vizează reluarea și consolidarea procesului de   descentralizare a competențelor către administrația 
publică locală. Procesul de descentralizare va avea în vedere, ca etape majore, analiza competențelor administrației publice 
centrale ce pot fi transferate către administrația locală și capacitatea administrativă a celei din urmă de a gestiona noile 
competențe, precum și corelarea transferului de competențe cu cel al resurselor bugetare, așa încât să fie asigurate resurse 
suficiente pentru furnizarea serviciilor publice, sprijinirea dezvoltării economice locale și creșterea autonomiei financiare locale. 

 
Stadiul actual: 

I. În cadrul ședinței Guvernului României din data de 02.02.2022, a fost aprobată Nota de informare privind stadiul 

procesului de descentralizare la data de 31 decembrie 2021.  

În cuprinsul acestei note sunt redate principalele aspecte privind monitorizarea implementării acțiunilor ce vizează procesul 

de descentralizare pentru domeniile de activitate cuprinse în Strategia generală de descentralizare (SGD), sens în care 

ministerelor implicate în procesul de descentralizare li s-a solicitat ca, până la data de 28 februarie 2022, să comunice 

angajamentul lor cu privire la continuarea implementării procesului de descentralizare, precum și demersurile concrete pe care 

le au în vedere pentru atingerea obiectivelor propuse (adresa nr.13415/MDLPA/03.02.2022). 



II. Au răspuns toate cele 7 ministere și au comunicat angajamentul lor referitor la continuarea demersurilor privind 

implementarea procesului de descentralizare:  

1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a comunicat faptul că, având în vedere schimbările organizatorice 

survenite la nivelul componenței Guvernului, precum și necesitatea actualizării/completării informațiilor cuprinse în cadrul 

proiectului de Memorandum cu tema: "Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competențelor exercitate de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale către autoritățile administrației publice locale la nivel județean", va revizui analiza 

de impact ante menționată și ulterior va relua procesul de aprobare a Memorandumului de către Guvernul României (adresa 

nr.321192/18.02.2022, înregistrată cu nr. 25699/MDLPA/22.02.2022). 

2) Ministerul Culturii a comunicat faptul că Memorandumul cu tema „Concluziile analizei de impact realizată în cadrul 

procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultura, 2017” a fost pus în acord cu modificările și clarificările solicitate de 

instituția noastră prin adresa nr. 29405/26.02.2019 (prin care proiectul de Memorandum inițiat de MC a fost restituit neavizat de 

către instituția noastră) și va fi înaintat către ministerele avizatoare (adresa nr.843/21.02.2022, înregistrată cu nr. 

25697/MDLPA/22.02.2022). 

3) Ministerul Sportului a comunicat faptul că, în prezent, se află în etapa de evaluare a patrimoniului rămas în 

administrare, procedând la întocmirea anexelor la „proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor 

competențe în domeniile tineret și sport”, publicat pe site-ul fostului Minister al Tineretului și Sportului din data de 24 iunie 

2021. Ministerul Sportului s-a angajat în continuarea procesului de descentralizare și va transmite instituției noastre anexele la 

proiectul de Lege sus menționat, până la data de 25 februarie 2022 (adresa nr. 1477/22.02.2022, înregistrată cu nr. 

25694/MDLPA/22.02.2022). 

Ulterior, Ministerul Sportului a comunicat faptul că se află în proces de reorganizare, respectiv de separare a 

competențelor/patrimoniului pe domeniul sport și pe domeniul tineret împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de 

Șanse. Astfel, în baza atribuțiilor care îi revin, Ministerul Sportului susține procesul de descentralizare, iar în perioada următoare 

va elabora proiectul de lege sectorială în domeniul sportului care va fi publicat pe site-ul propriu pentru procesul de dezbatere 

publică. 

În ceea ce privește componența patrimoniului deținut de fostul Minister al Tineretului și Sportului, acest patrimoniu va 

face obiectul unui protocol între cele două ministere, sens în care a transmisă, spre informare, o situație cu bunurile mobile care 

vor face obiectul anexei la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe în domeniul 

sport (adresa nr. 31/28.02.2022, înregistrată cu nr. 28395/MDLPA/28.02.2022). 



4) Ministerul Sănătății a comunicat faptul  că Direcțiile de Sănătate Publică județene (DSP) și a Municipiului București 

desfășoară activități în peste 20 de domenii de activitate supuse legislației Uniunii Europene. Pentru multe dintre aceste domenii 

de activitate, Ministerul Sănătății este autoritatea competentă națională, cu atribuții de raportare si respectare a termenelor 

asumate către Uniunea Europeană, care reprezintă elemente de siguranță națională și pentru care consideră oportună și necesară 

menținerea structurii actuale a DSP județene și a Municipiului București în subordinea directă și coordonarea Ministerului Sănătății. 

Ministerul Sănătății nu susține continuarea procesului de descentralizare stabilit prin HG nr.229/2017 (adresa nr. 

2789/21.02.2022, înregistrată cu nr. 25695/22.02.2022). 

De asemenea, Ministerul Sănătății a subliniat faptul că, în contextul lecțiilor învățate pe parcursul ultimilor 2 ani în 

perioada de pregătire și răspuns a autorităților de sănătate publică la amenințarea reprezentată de pandemia de COVID 19, 

consideră necesară creșterea capacitații Direcțiilor de Sănătate Publică județene și a Municipiului București de gestionare a 

problemelor de sănătate publică și alocarea de resurse suficiente de natură umană și financiară în acest sens. Ministerul Sănătății 

menționează că în situațiile de urgență, așa cum a fost exemplul pandemiei, managementul se realizează centralizat, cu o 

coordonare unică și cu proceduri clare. 

5) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a comunicat faptul că, în acest moment, nu are un punct de 

vedere ferm asupra continuării procesului de descentralizare, întrucât procesul de preluare - de la fostul Minister al Tineretului 

și Sportului - a activității de tineret împreună cu personalul aferent nu este realizat în fapt. Totodată, la nivel local au fost 

înființate direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București (adresa 

nr. 750/GF/22.02.2022, înregistrată cu nr. 26104/MDLPA/22.02.2022). 

6) Ministerul Educației a comunicat faptul că nu-și poate asuma procesul de descentralizare privind palatele, 

cluburile copiilor și cluburile sportive școlare. În acest sens, Ministerul Educației a arătat că Grupul de lucru constituit la nivelul 

Ministerului Educației a elaborat studiul de impact „Analiza oportunității descentralizării competențelor exercitate de palatele, 

cluburile copiilor și cluburile sportive școlare” cu o metodologie de cercetare complexă, utilizând atât analiza documentară 

(strategii incidente, legislație relevantă), cât și sondajul de opinie publică, pe baza de chestionar aplicat on-line, adresat 

următoarelor categorii de respondenți, reprezentanți ai: palatelor și cluburilor copiilor; cluburilor sportive școlare; inspectoratelor 

școlare; consiliilor județene și consiliilor locale. Demersul inițiat a avut în vedere posibilitatea adoptării unor soluții adaptate 

nevoilor/solicitărilor de la nivel județean/local, dar nu a evidențiat într-o proporție majoritară oportunitatea descentralizării 

competențelor propuse prin Strategia generală de descentralizare (adresa nr. 25209/22.02.2022, înregistrată cu 

nr.26623/MDLPA/23.02.2022).  

7) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a comunicat faptul că va continua procesul de descentralizare a 

competențelor de la agențiile pentru protecția mediului - prin raportare la prevederile HG nr. 229/2017 privind aprobarea 



Strategiei generale de descentralizare. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a menționat că va lua în considerare lista 

deja propusă a competențelor care pot fi transferate către consiliile județene, transmisă de acest minister în anul 2019 și pentru 

care a fost comunicat Studiul de impact.  

Totodată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis că la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului 

și al celor 42 de agenții pentru protecția mediului va avea loc în perioada imediat următoare o reorganizare a acestora, prin care 

se va urmări flexibilizarea activității. De îndată ce această reorganizare va fi finalizată, MMAP va elabora un Memorandum conform 

cerințelor legale în vigoare privind descentralizarea (adresa nr. R/3303/28.02.2022, înregistrată cu nr. 28387/MDLPA/28.02.2022).  

III. Stadiul procesului de descentralizare (situație sintetică), care cuprinde propunerile și concluziile ministerelor cu 

privire la continuarea acestui proces, se regăsește în Anexa nr. 1 la prezenta notă. 

O prezentare a competențelor propuse a fi descentralizate pentru fiecare domeniu conform SGD, se regăsește în Anexa 

nr. 2. 

 

 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

CSEKE ATTILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 1 

Stadiul implementării procesului de descentralizare potrivit Strategiei Generale de Descentralizare (SGD) 
 

Nr.
crt. Minister Analiză de impact Memorandum 

Proiect lege 
sectorială 

Concluzii ca urmare a 
răspunsurilor la adresa nr. 

13415/03.02.2022 

1. Ministerul Sportului 
(parte din fostul Minister al 
Tineretului și Sportului) 

Finalizată și avizată de MDLPA 
și de MF și aprobată în ședința 
Guvernului României 

Aprobat în ședința 
Guvernului României 

din 2 august 2018 

Elaborat Continuă procesul de 
descentralizare, va elabora 
proiectul de Lege privind 
stabilirea unor măsuri de 
descentralizare a unor 
competențe în domeniul sport 

2. Ministerul Familiei, Tineretului 
și Egalității de Șanse 
(parte din fostul Minister al 
Tineretului și Sportului) 

Finalizată și avizată de MDLPA 
și de MF și aprobată în ședința 
Guvernului României 

Aprobat în ședința 
Guvernului României 

din 2 august 2018 

Elaborat Nu are un punct de vedere 
ferm asupra continuării 
procesului de 
descentralizare, întrucât 
procesul de preluare a 
activității de tineret nu este 
finalizat în fapt 

3. Ministerul Educației  Finalizată și avizată de MDLPA În analiză la ME 
Avizat de MDLPA în 
data de 12.07.2018 

Activitate 
nedemarată 

Nu își poate asuma procesul 
de descentralizare privind 
palatele, cluburile copiilor și 
cluburile sportive școlare 

4. Ministerul Sănătății Nefinalizată În analiză la MS 
Neavizat de MDLPA în 
data de 14.05.2018 

Activitate 
nedemarată 

NU continuă procesul de 
descentralizare 

5. Ministerul Culturii  Finalizată În avizare 
(avizat de MDLPA în 

01.10.2018), 
după care a revenit 
într-o altă formă, în 
data de 08.02.2019 

Activitate 
nedemarată 

Continuă procesul de 
descentralizare potrivit SGD 



Nr.
crt. Minister Analiză de impact Memorandum 

Proiect lege 
sectorială 

Concluzii ca urmare a 
răspunsurilor la adresa nr. 

13415/03.02.2022 

Restituit neavizat, cu 
observații, 

în data de 26.02.2019 

6. Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor –  
domeniul protecția mediului 

Nefinalizată Neavizat de MDLPA, 
cu observații, în data 

de 26.07.2018 

Activitate 
nedemarată 

Continuă procesul de 
descentralizare potrivit SGD 

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor –  
domeniul ape și păduri 

Finalizată și avizată de MDLPA 
și de MF și aprobată în ședința 
Guvernului României 

Aprobat în ședința 
Guvernului României 
din 9 noiembrie 2018 

Concluzie: nu 
descentralizează 

Nu e cazul NU e cazul 

7. Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

Finalizată Avizat de MDLPA în 
luna octombrie 2020 

Activitate 
nedemarată 

Continuă procesul de 
descentralizare potrivit SGD 



ANEXA NR. 2 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 

1) Obiective SGD:  

a) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București;  

b) Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene;  

c) Filialele regionale aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură. 

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 

3) Analiza de impact: DA.   
 

4) Concluzii Analiză de impact: MADR nu consideră oportună descentralizarea 
competențelor propuse prin SGD. 

5) Stadiul semnării Memorandumului: MDLPA a avizat favorabil proiectul de 
Memorandum în luna octombrie 2020. 

6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: NU. 

7) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: continuă procesul de 
descentralizare potrivit SGD.  

 

 

  



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR –  
PARTEA CARE VIZEAZĂ PROTECȚIA MEDIULUI 

 
 

1) Obiective SGD: competențele exercitate de agențiile județene pentru protecția 
mediului și a municipiului București, aflate în subordinea Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului.  
 

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 
 

3) Elaborare Analiză de impact: DA, dar nu este elaborată în conformitate cu prevederile 
Anexei 7 privind structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la 
nivel sectorial – HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare. 
 

4) Concluzii Analiză de impact: În data de 09.05.2019, MMAP a transmis forma refăcută a 
Memorandumului care însoțește analiza de impact privind oportunitatea descentralizării 
competențelor. Din Memorandumul respectiv reiese că nu este oportună 
descentralizarea  niciunei competențe, iar analiza de impact nu este elaborată. În 
luna iulie 2019,  MMAP a comunicat că susține transmiterea către județe, a 
competențelor propuse în  memorandumul înaintat în anul 2018. 

 

5) Stadiul semnării Memorandumului: NU 
 

6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: NU. 

 

7) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: Continuă procesul de 

descentralizare potrivit SGD.  

 

 

LISTA 

competențelor propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru descentralizare  

 
MMAP propune transferul competențelor cu privire la avizarea de către județe, pentru:  

 activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectura peisagistică) 
irigații și desecări; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție 
fitosanitară; 

 alte activități de tipărire cu excepția activităților de  fotocopiere și imprimare 
computerizată; 

 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse  
alimentare, băuturi și tutun numai pentru hipermarketuri, supermarket - uri, complexuri 
comerciale; 

 hoteluri; 

 campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote; 

 alte  mijloace de  cazare numai  pentru sate de vacanță, pensiuni turistice, ferme 
agroturistice cu sursa proprie de alimentare cu apă potabilă și sisteme individuale de epurare 
corespunzătoare apelor uzate; 

 restaurante, indiferent de capacitate; 

 service-uri auto; 

 spălătorii auto etc. 
 



Pot fi luate în considerare și alte competențe propuse a fi exercitate de către județe, 
respectiv: 

 aprobarea planurilor elaborate de operatorii economici în vederea eliminării 
echipamentelor care conțin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), conform 
legislației în vigoare; 

 emiterea avizului de împrăștiere a nămolului conform legislației în vigoare privind 
protecția mediului și, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură; 

 emiterea avizului pentru tăierea arborilor sănătoși din spațiile verzi, din zonele urbane 
conform Legii nr.24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, cu 
modificările și completările ulterioare, cu excepția arborilor ocrotiți (monumente ale naturii); 

 emiterea autorizațiilor pentru recoltare/capturare  și/sau achiziție și/sau 
comercializare de plante din flora sălbatică, flori de  mina, fosile de plante, fosile de animate 
vertebrate și nevertebrate și/sau animate din fauna sălbatică de către persoane fizice sau 
persoane juridice. 

 
 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 
- partea care vizează apele 

 
 

 
1) Obiective SGD: competențele de realizare a lucrărilor de întreținere și ecologizare a 

plajelor turistice de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază 
administrativ-teritorială se află. 

 
 

2) Inventarul bunurilor supuse transferului actualizat la 19.06.2017: DA, a fost 
elaborat. 
 

3) Elaborare Analiză de impact: DA, dar nu este elaborată în conformitate cu prevederile 
Anexei 7 privind structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la 
nivel sectorial – HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare. 
 

4) Concluzii Analiză de impact: nu descentralizează. Analiza de impact este finalizată - 
avizată de MDLPA și de MF și aprobată în ședința Guvernului României. 
 

5) Stadiul semnării Memorandumului: aprobat în ședința Guvernului României din 9 
noiembrie 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MINISTERUL CULTURII  
 

 
1) Obiective SGD:  

a) competențele exercitate de Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniul 
național, respectiv a Municipiului București; 
b) avizarea concesionării, dării în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau 
închirierii clădirilor monument istoric proprietate publică a u.a.t.; c) avizarea: 
intervențiilor, clasării și declasării privind monumentele istorice de clasă B/ a 
documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea 
și reglementarea construirii zonelor de protecție sau a zonelor construite protejate 
pentru monumentele istorice de clasă B. 

 
2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 

 
3) Elaborare Analiză de impact: DA, a fost elaborată în conformitate cu prevederile 

Anexei 7 privind structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la 
nivel sectorial – HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare. 

 
4) Concluzii Analiză de impact: potrivit ultimei analize de impact - primită în luna aprilie 

2019, se propune ca următoarele competențe să fie exercitate de către a.a.p.l. de la 
nivelul județelor: 
- cooperarea cu MC, la solicitarea acestuia, și cu alte autorități sau instituții cu 
competențe în domeniul protejării monumentelor istorice, prin comunicarea tuturor 
informațiilor referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competență; 
- acordarea de consultanță de specialitate pentru protejarea monumentelor istorice 
aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice; 
- elaborarea și desfășurarea de programe pentru punerea in valoare a bunurilor de 
patrimoniu tehnic si industrial; 
- avizarea concepției artistice a monumentului de for public; 
- colaborarea și stabilirea, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării 
Naționale și ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz, a măsurilor de protecție a 
bunurilor culturale mobile, în caz de conflict armat sau de calamități naturale; 
- actualizarea bazei de date privind operatorii economici plătitori de contribuții la 
Fondul Cultural Național. 
În fapt, este o propunere de a se exercita partajat de către MC și de către județe, 
competențele mai sus menționate. 
 

5) Stadiul semnării Memorandumului: avizat de MDLPA în 01.10.2018 după care a 
revenit într-o altă formă, în data de 08.02.2019, fiind restituit neavizat, cu 
observații, în data de 26.02.2019. 
 

6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: NU. 
 

7) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru 
serviciile publice care au fost descentralizate: NU. 
 

8) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: continuă procesul de 
descentralizare potrivit SGD.  



 
 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
 
 

1) Obiective SGD: Competențele privind implementarea politicilor naționale și 
reglementărilor în domeniul educației extrașcolare, exercitate în prezent de palatele 
copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare. 

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 

3) Analiză de impact: DA. 

4) Concluzii Analiză de impact: ME consideră oportună descentralizarea competențelor 
propuse prin SGD. 

5) Stadiul semnării Memorandumului: proiectul de Memorandum a fost avizat de MDLPA 
în data de 12.07.2018, dar, ulterior, ME nu a înaintat Guvernului spre aprobare 
Memorandumul care prezintă concluziile analizei de impact. 

6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: NU. 

 

7) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru 

serviciile publice care au fost descentralizate: NU. 

 

8) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: NU își poate asuma procesul de 

descentralizare privind palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare. 

 

 

 

  



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

1) Obiective SGD: Competențele privind implementarea politicilor naționale și 
reglementărilor în domeniul sănătății, exercitate în prezent de direcțiile de sănătate 
publică județene și a municipiului București. 

 

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 

 

3) Analiză de impact: DA, dar nu este elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 7 
privind structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel 
sectorial – HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare. 
 

4) Concluzii Analiză de impact: MS nu a transmis analiza de impact refăcută potrivit 
observațiilor MDLPA. În luna iulie 2019 MS a comunicat că este necesară reanalizarea 
activităților DSP care ar putea face obiectul descentralizării. 
 

5) Stadiul semnării Memorandumului: neavizat de MDLPA în data de 14.05.2018. 
 

6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: NU. 

7) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru 
serviciile publice care au fost descentralizate: NU. 

8) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: NU continuă procesul de 
descentralizare potrivit SGD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL SPORTULUI 
(fostul Minister al Tineretului și Sportului - partea care vizează sportul) 

 
 

1) Obiective SGD:  
a) direcțiile județene pentru sport și tineret la nivelul județelor, respectiv la nivelul 
municipiului București (partea care vizează sportul); 
b) cluburile sportive, precum și bazele sportive la nivelul unității administrativ-
teritoriale pe raza căreia se află. 

 
2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 

 
3) Analiză de impact: DA, a fost elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 7 privind 

structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial – 
HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare. 
 

4) Concluzii Analiză de impact: fostul MTS a considerat oportună descentralizarea 
competențelor propuse prin SGD.  

 
5) Stadiul semnării Memorandumului: MDLPA a avizat favorabil proiectul de 

Memorandum în luna iunie 2018. 

6) Memorandumul a fost  aprobat de Guvernul României: DA, în ședința Guvernului 
României din 2 august 2018. 

7) Proiectul de lege: proiectul a fost ridicat pe site-ul ministerului în proces de dezbatere 
publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare.  

Bunurile imobile care urmează a fi supuse procesului de trecere în domeniul public al 
unităților administrativ-teritoriale pentru domeniul sport - potrivit proiectului de lege 
sus menționat sunt 201, dintre care enumerăm, cu titlu de exemplu:  

- 21  de sedii ale fostelor Direcții județene pentru sport și tineret; 
- 18 Săli de sport/polivalente; 
- 7 Complexe sportive; 
- 3 bazine/ștrand; 
- 10 baze sportive/turistice; 
- 1 bază aprovizionare; 
- 1 punct turistic; 
- 8 terenuri (sportiv/arabil/livadă/parc de joacă); 
- 8 imobile (hotel/restaurant/cabană); 
- 1 clădire și teren Post P. F. Ostrov Mare. 

8) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru 
serviciile publice care au fost descentralizate: NU. 

9) Proiectul de lege: în perioada martie-mai 2021, pe e-mail a fost primită o nouă variantă 
a proiectului de lege, în vederea formulării unui punct de vedere. În noua variantă a 
proiectului de lege nu se regăsesc toate competențele propuse  a fi descentralizate prin 
SGD. 

10) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: continuă procesul de 
descentralizare, va elabora proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de 
descentralizare a unor competențe în domeniul sport.  

 
 
 
 
 



 
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE  

(fostul Minister al Tineretului și Sportului - partea care vizează tineretul) 
 

1) Obiective SGD:  
a) direcțiile județene pentru sport și tineret la nivelul județelor, respectiv la nivelul 
municipiului București (partea care vizează tineretul); 
b) centrele de agrement la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;  
c) casele de cultură ale studenților la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului 
București.  

 
2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat. 

 
3) Analiză de impact: DA, a fost elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 7 privind 

structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial – 
HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare. 
 

4) Concluzii Analiză de impact: fostul MTS a considerat oportună descentralizarea 
competențelor propuse prin SGD.  

 
5) Stadiul semnării Memorandumului: MDLPA a avizat favorabil proiectul de 

Memorandum în luna iunie 2018. 

6) Memorandumul a fost  aprobat de Guvernul României: DA, în ședința Guvernului 
României din 2 august 2018. 

7) Proiectul de lege: proiectul a fost ridicat pe site-ul ministerului în proces de dezbatere 
publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare. 

Bunurile imobile care urmează a fi supuse procesului de trecere în domeniul public al 
unităților administrativ-teritoriale pentru domeniul tineret - potrivit proiectului de lege 
sus menționat sunt aferente următoarelor:  
- 3 Centre agrement; 
- 23  de Agenții Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar; 
- 8 Case de Cultură Studențești; 
- 139 de Tabere școlare. 

8) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru 
serviciile publice care au fost descentralizate: NU. 

9) Proiectul de lege: în perioada martie-mai 2021, pe e-mail a fost primită o nouă variantă 
a proiectului de lege, în vederea formulării unui punct de vedere. În noua variantă a 
proiectului de lege nu se regăsesc toate competențele propuse  a fi descentralizate prin 
SGD 
 

10) Răspuns la adresa nr. 13415/MDLPA/03.02.2022: Nu are un punct de vedere ferm 
asupra continuării procesului de descentralizare, întrucât procesul de preluare a 
activității de tineret nu este finalizat în fapt. 
 

 
 
 
 

 


