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Ordinul M.A.D.R.nr.278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind
realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol – teren pentru agricultură, a
Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea
realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol – teren
pentru agricultură;
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O.U.G.nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru
agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură;

-

Legea nr.444/2002 pentru aprobarea O.U.G.nr.38/2002 privind intocmirea si
finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de
monitorizare sol – teren;

-

Legea nr.243/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.38/2002 privind
intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului
national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie
forestiera pentru silvicultura;

-

Ordin

nr.916/2011

pentru

aprobarea

Regulamentului

privind

evaluarea

performantelor profesionale, promovarea si avansarea personalului contractual din
aparatul propriu al M.A.D.R. si din subordinea acestuia;
-

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;

-

Legea nr. 53/2003 CODUL MUNCII - republicare, cu modificările și completările
ulterioare:
- Titlul II: Contractul individual de muncă;
- Titlul XI: Răspunderea juridică.

-

Ordin M.A.D.R.nr.238/2011 privind aprobarea Regulamentului

cadru de

organizare si functionare a Oficiilorde studii pedologice si agrochimice teritoriale,
structura organizatorica si atributiile acestor institutii;
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Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare: - responsabilitățile ordonatorilor de credite;
- execuția bugetară;
- bugetele de venituri și cheltuieli ale unor activități

- Ordinul M.F.nr.1792/2002 privind Normele metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

