
                                                               ROMÂNIA 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și a Hotărârii Guvernului 

nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 481/2013 privind 

aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism 

pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea 

Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin.(7), alin. (12), alin. (13), 

alin. (14) și alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I - Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 6 

ianuarie 2022 se  modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ (2) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are sediul în municipiul București, 

strada Romulus nr. 6, sectorul 2. “ 

 

2. La articolul 3 alineatul (1) se introduce o nouă literă, lit. h) cu următorul cuprins: 

 

„h) coordonează implementarea reformelor şi investiţiilor din cadrul Planului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR al României, pentru accesarea 



de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă în domeniul său de competenţă, corespunzătoare Componentei 13 - Reforme Sociale”. 

 

3. La articolul 4 alineatul (1) se introduce o nouă literă, lit e) cu următorul cuprins:  

 

„e) în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în calitate de 

coordonator de reformă și investiții: 

1. contribuie la elaborarea şi modificarea componentelor PNRR şi se asigură de utilizarea 

eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea; 

2. încheie cu coordonatorul național de reformă acorduri de finanțare pentru implementarea 

reformelor și/sau investițiilor prevăzute în PNRR, în limita bugetelor aprobate pentru fiecare 

domeniu al reformei și/sau investițiilor;  

3. asigură implementarea activităţilor prevăzute în cadrul acordurilor de finanţare şi raportează 

către MIPE progresul în cadrul acestora; 

4. realizează demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale în materia ajutorului 

de stat, realizând schemele şi notificările aferente şi încheie contractele de implementare a 

schemelor cu administratorii acestora, după caz; 

5. lansează apelurile de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecţia şi 

contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi 

Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

6. încheie contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de 

proiecte cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi 

asigură monitorizarea acestora; 

7. elaborează şi monitorizează aranjamentele operaţionale pentru investiţiile specifice locale; 

8. adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervenţiilor, care previne, detectează 

şi constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de 

interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare 

şi protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

9. elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul 

intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor 

contractuale; 

10. verifică dosarul proiectului/investiţiei, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri 

operaţionale; 

11. asigură recuperarea de la beneficiari a sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au 

fost îndepliniţi,cu aplicarea prevederile contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanțare și în 

conformitate cu dispozițiile legale incidente; 

12. asigură organizarea sistemelor de control, urmărirea stingerii creanțelor bugetare rezultate 

din nereguli, recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor 

bugetare, precum și soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță; 

13. asigură respectarea instrucţiunilor coordonatorului naţional şi utilizarea formularelor 

elaborate de acesta în scopul implementării PNRR; 

14. centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru 

îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 



15. monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/ţintă cu respectarea prevederilor din 

anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a 

evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României; 

16. urmăresc îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de 

beneficiari, analizând rapoartele de progres; 

17. asigură transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari, precum și 

toate informațiile referitoare la proiecte, investiții sau reforme, la condițiile contractuale, 

inclusiv stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, potrivit obligațiilor stabilite în acordurile de 

finanțare semnate cu MIPE; 

18. asigură colectarea, transmiterea şi stocarea, prin intermediul sistemului informatic de 

management al PNRR, a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 

2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021, precum şi toate 

informaţiile referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv 

stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare 

semnate cu MIPE; 

19. transmit coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, 

pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări 

centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele 

şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul 

reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

20. transmit MF, centralizat, solicitările de fonduri prevăzute la art. 19 alin. (3) din OUG nr. 

124/2021, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

21. îndeplinesc şi alte atribuţii necesare pentru asigurarea implementării reformelor şi 

investiţiilor care fac obiectul finanţării din PNRR, stabilite prin Comitetul Interministerial de 

Coordonare, prin aranjamentele operaţionale aprobate de CE sau prin normele de aplicare, 

procedurile şi ghidurile aferente sistemului de management şi control; 

22. asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR 

privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, implementare, respectiv plată pentru 

proiectele finanţate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele şi investiţiile proprii; 

23. asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor 

datelor/documentelor aferente procesului de implementare a 

acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de 

implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de 

documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene 

cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale; 

24. se asigură că datele/documentele privind ajutoarele acordate/primite sunt păstrate de 

furnizorii de ajutor, respectiv de beneficiarii de ajutor pentru o perioadă de minimum 10 ani 

de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică; 

25. monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea 

fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema 

Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat 

de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice 

coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media 



şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat 

de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului; 

26. încheie acorduri de implementare/convenţii de finanţare cu instituţiile/unităţile aflate în 

subordine/coordonare/sub autoritate pentru implementarea investiţiilor; 

27. încheie acorduri de implementare/convenţii de finanţare cu responsabilii de implementare a 

investiţiilor specifice locale; 

28. efectuează la nivel de reformă și/sau investiție angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata în 

baza creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate în buget potrivit art. 13 alin. (1) 

lit. a), b) și alin. (3) din OUG nr. 124/2021, pentru responsabilii de implementarea investițiilor 

specifice locale și ceilalți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din același act 

normativ și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile 

proprii și cele ale beneficiarilor/partenerilor/responsabililor de implementarea investițiilor 

specifice locale pentru operațiunile gestionate în cadrul investițiilor. 

29. efectuează la nivel de reformă/investiție angajarea cheltuielilor în baza creditelor de 

angajament prevăzute la alin. (3) și (4) și operațiunile din faza de lichidare constând în 

verificarea cheltuielilor efectuate de beneficiari pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) 

din OUG nr. 124/2021;. 

30. transferă de la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare în conturile de disponibil ale 

responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale deschise la Trezoreria Statului, 

la termenele și pe baza cererilor de transfer de fonduri, respectiv a altor documente prevăzute 

în convențiile de finanțare. 

31. stabilește prin ghidurile specifice proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență, categoriile de activități care nu pot fi realizate de către 

partenerii entități din sectorul privat în implementarea proiectelor  implementate în 

parteneriat, precum și informațiile suplimentare necesar a fi cuprinse în acordurile de 

parteneriat,;  

32.  pot evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea 

cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate 

și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, 

precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri 

europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență; 

33. elaborează metodologii de implementare a proiectelor, care să permită planificarea și 

realizarea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor; 

34. în desfășurarea acțiunilor de verificare a procedurilor de achiziție publică, verifică ex post, 

prin eșantion, procedurile de achiziție desfășurate de beneficiarii publici. 

 

4. La articolul 4 alin, (2) litera d), după punctul 21,  se introduc două noi puncte, punctele 211  și 

212  care vor avea următorul cuprins: 

„211. furnizează servicii de formare profesională continuă; 

212 . asigură, direct sau prin instituțiile din subordine, servicii de consiliere și orientare în 

carieră;” 

 

 

5. Alineatul unic al art. 15 devine alin. (1) și se introduce alin. (2) cu următorul cuprins: 



“ (2) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va exercita toate drepturile și își va 

asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar, în numele statului, la societatea 

«Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, în condițiile legii, aceasta 

funcționând sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. “ 

 

6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

7. Anexa 2 se modifică și se completează după cum urmează: 

 

Punctul 1. Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și 

Tineret a Municipiului București (686 de posturi) 

 

Punctul 3. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (55 de posturi, 

inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor) 

 

După punctul 5, se introduce următoarea propoziție: «Biroul de Turism pentru Tineret 

(B.T.T.)» - S.A. București, unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse 

 

 

Art. II - Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 227 din 28 martie 2016, cu modificările ulterioare se modifică şi se completează după cum 

urmează:  

 

1. La articolul 2, după alin.(3)  se introduce un nou alineat, alin.(4) cu următorul cuprins: 

“(4) ANES implementează programe și proiecte în domeniu prevenirii și combaterii violenței 

domestice și egalității de șanse între femei și bărbați, și îndeplinește orice alte atribuții stabilite în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.22/2022 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.”  

 

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 31, cu următorul cuprins:  

“Art.31 (1) ANES este mecanismul de coordonare a implementării Convenţiei Consiliului Europei 

privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată 

la Istanbul la 11 mai 2011, ratificată prin Legea nr. 30/2016, denumită în continuare Convenţia de 

la Istanbul. 

 

(2) ANES este mecanismul de coordonare a implementării Convenției privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite 

la data de 18 decembrie 1979, ratificată prin Decretul nr.342 din 26 noiembrie 1981. 

 

3. La articolului 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 “(3) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.” 

 

4. La art.6 , alin. (1), alin. (2) și alin. (3) se modifică, și vor avea următorul cuprins:  

“(1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere de un subsecretar de stat şi de un 

secretar general.  



(2) Secretarul general este înalt funcționar public și îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări stabilite prin ordin al secretarului de stat, 

precum și alte sarcini stabilite de acesta.” 

 

5.  La art.6 , după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (11) și alin. (12)  care vor avea 

următorul cuprins: 

“(11) Subsecretarul de stat coordonează activitatea în domeniul egalității de șanse. 

   (12) Secretarul de stat poate delega și alte atribuţii, în condiţiile legii, subsecretarului de stat.” 

 

6.     La art. 6, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și alin. (5) având următorul cuprins: 

“ (4) Pe lângă secretarul de stat, funcţionează ca organ consultativ, Comitetul Interministerial 

pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, denumit în continuare Comitetul. 

(5) Componența și Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului se aprobă prin 

ordin al secretarului de stat al ANES.” 

 

7. La art.7, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

“(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității 

de șanse se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul 

posturilor aferente, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANES, precum şi statul de funcţii se aprobă 

prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse . 

(4) Numărul maxim de posturi al ANES este de 55, inclusiv demnitarii și posturile aferente 

cabinetelor demnitarilor.”   

 

8. “Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu modificările ulterioare, se 

modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.“ 

 

9. În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu modificările ulterioare, sintagma 

“violenţă în familie” se înlocuieşte cu sintagma „prevenirea și combaterea violenţei domestice”, 

iar, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale” se înlocuiește cu sintagma 

“Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse”. 

 

 

ART. III  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 481/2013 

privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism 

pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor 

Statului în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului. 

 

 



ART. IV  Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile structuri organizatorice se 

realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în 

termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 


