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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

                            

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului 

Mediului 
 

 

  

 

Secţiunea 2 

Motivul emiterii actului normativ 

 

  

1.Descrierea 

situaţiei actuale   

 

 Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau 

indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 

completările si modificările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ordonatorul 

principal de credite respectiv de Ministerul Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor 

Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi  Persoanelor Vârstnice. 

     Bugetul de stat pe anul 2017 a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 

nr. 6/2017 publicată în Monitorul Oficial al României nr.127 în data de 17 februarie 

2017. 

     Administraţia Naţională de Meteorologie a fost înfiinţată şi funcţionează în baza 

Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi a 

Hotărârii Guvernului nr.1405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare  a Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

      Activitatea de meteorologie se desfăşoară conform Legii nr. 139/2000 privind 

activitatea de meteorologie.           

 

11. În cazul 

proiectelor de 

acte normative 

care transpun 

legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acestuia. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

2.Schimbări 

preconizate 

      

     Având în vedere cele menţionate anterior, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre 

a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care are în vedere următoarele: 

a)  pentru anul 2017 Administraţia Naţională de Meteorologie prevede în bugetul de 
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venituri şi cheltuieli la venituri totale suma de 58.848 mii lei, din care venituri din 

exploatare în suma de 58.668 mii lei, provenind din următoarele surse:  

            - 8.867 mii lei venituri din producţia vândută, respectiv venituri obtinuţe din 

vânzarea serviciilor meteorologice către terţi, din studii şi cercetări, etc.; 

 - 47.700 mii lei din transferuri de exploatare de la bugetul de stat acordate 

conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, transferuri cuprinse la capitolul 

8001 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de munca”, subcapitolul 

8001.03”Meteorologie”, titlul 20 „ Bunuri şi servicii”,  aliniat 20.21– „Meteorologie”anul 

2017 Astfel, bugetul Ministerului Mediului are aprobat la capitolul 80.01 „Acţiuni 

generale, economice, comerciale şi de muncă”, la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, art.20.21– 

„Meteorologie”, suma de 49.000 mii lei şi la titlul 55.01.12 ”Investiţii pentru operatorii 

economici cu capital de stat ” suma de 710 mii lei . Prin contractul de finanţare încheiat 

între Ministerul Mediului în calitate de finanţator şi Administraţia Naţională de 

Meteorologie în calitate de beneficiar, sunt stabilite sumele pentru realizarea programului 

„Asigurarea veghei meteorologice şi cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia 

oamenilor şi bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice periculoase”. Valoarea 

contractului a fost stabilită conform prevederilor art. 21 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare, dupa reţinerea a 

10% din prevederile aprobate acestora pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, 

cu excepţia cheltuielilor de personal, Ministerului Mediului revenindu-i obligaţia de a 

aloca Administraţiei Naţionale de Meteorologie suma de 48.339 mii lei, din care : 

- 36.000 mii lei cheltuieli de personal 

- 11.700 mii lei cheltuieli materiale si servicii. 

-639 mii lei alocatii bugetare pentru investiţii  

 

  -    1 mii lei din producţia de imobilizări; 

  - 2.100 mii lei alte venituri din exploatare. 

 b) Administraţia  Naţională  de Meteorologie are în curs de derulare un număr de 7 

proiecte finanţate din fonduri europene având ca obiect teme de cercetare din domeniul 

meteorologiei, care se vor derula pe parcursul anului 2017 şi care permit obţinerea de 

venituri din fonduri europene în valoare de 1.260 mii lei; 

 c)  pentru anul 2017 nivelul cheltuielilor totale este de 56.931 mii lei, din care 56.781 mii 

lei cheltuieli de exploatare, având următoarea structură:  

                - 41.676,00 mii lei reprezintă cheltuielile cu personalul, din care cheltuielile de 

natură salarială în sumă de 33.983,00 mii lei;  

                -15.105,00 mii lei sunt cheltuieli cu materiale de întreţinere, reparaţii, servicii 

executate de terţi şi alte cheltuieli de exploatare; 

d) Pentru anul 2017 nivelul cheltuielilor de natură salarială este de 33.983,00 mii lei. Se 

propune creşterea cu 6,40% faţă de nivelul cheltuielilor preliminate a se realiza în anul 

2016. Cheltuielile cu salariile cresc cu 7,68%, cu  respectarea prevederilor art 59 din 

Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 care se aplică pentru anul 2017 

operatorilor economici cu capital integral de stat, care aplică prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări 

prin Legea nr. 47/2014. 

 Respectiv la stabilirea nivelului cheltuielilor cu salariile s-au avut în vedere  

prevederile alin (1) lit.a al art 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 care 

prevede că operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2017 majorarea cheltuielile de natură salarială, astfel: 

   “a) cu sume reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat aferente 

creşterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi altor 

cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor 
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reglementări”.  

      Cheltuielile prevăzute la alin (1) lit a) au fost prezentate distinct în anexele de 

fundamentare ale bugetului şi sunt în sumă de 500 mii lei. Suma a fost obţinută prin 

aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr 1/2017 referitoare la salariul minim brut pe 

ţară garantat în plată valabil pentru anul 2017 pentru un număr de 282 de persoane care 

intră sub incidenţa acestor reglementări. 

De asemenea, tot în conformitate cu prevederile art. 59, alin. (3) din  Legea 

bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 trebuie mentionat faptul că sunt indeplinite 

cumulativ şi următoarele:  

     1) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 

47/2014,  

     2) nivelul rezultatului brut şi al plăţilor restante a fost realizat conform bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul precedent; 

     3) sursele proprii de finanţare a activitatii curente şi de investiţii repartizate din 

profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 nu sunt 

afectate astfel că ele nu conduc la nerealizări ale indicatorilor din contractul de mandat pe 

termen scurt, mediu şi lung. 

        e) se propune creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza 

cheltuielilor de natură salarială în anul 2017 cu 9,63% faţă de  nivelul preliminat a se 

realiza în anul 2016. Planificarea se face cu respectarea prevederilor art. 59, alin. (7) din  

Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017   

          

         Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite în conformitate şi cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 59 

din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017    

f) cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială au fost calculate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare pentru anul 2017; 

  g) Administraţia Naţională de Meteorologie a implementat proiectul Sistemul 

Meteorologic Integrat Naţional (SIMIN) care cuprinde: 160 de staţii meteorologice şi 

agrometeorologice amplasate în ţară astfel încât să asigure reprezentativitatea 

informaţiilor meteorologice pe întreg teritoriul tării, opt radare meteorologice de tip 

Doppler; două observatoare aerologice, 7 centre de prognoză a vremii, 325 de posturi 

pluviometrice, un centru de colectare şi prelucrare a datelor de la sateliţii meteorologici, 

opt sisteme de detectare a descărcărilor electrice atmosferice, sistemul de diseminare a 

produselor meteorologice la cei peste 100 de beneficiari strategici (preşedinţie, guvern, 

ministere, prefecturi, protecţia civilă, armată, instituţiile de ordine publică şi siguranţă 

naţională, etc.). 

     Menţinerea în funcţiune a sistemului SIMIN, pentru care Guvernul României a plătit 

55 milioane de dolari, necesită un nivel ridicat al cheltuielilor materiale şi al cheltuielilor 

cu prestaţiile din afara administraţiei. Fundamentarea cheltuielilor cuprinse în bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se bazează şi pe 

prevederile HG nr. 1073/1999 de asigurare de la bugetul de stat a fondurilor necesare 

acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de funcţionarea proiectului Sistemul 

Meteorologic Integrat Naţional (SIMIN). 

        De asemenea, sistemul de comunicaţii interne şi internaţionale prin satelit, GSM, 

poştă electronică şi telefonie clasică reprezintă o pondere importantă în nivelul 

cheltuielilor materiale şi celor cu prestaţiile din afara administraţiei. 

        Bugetul a fost astfel întocmit încât să permită: integrarea României în structurile de 

profil din Uniunea Europeană, compatibilizarea datelor din SIMIN (care în proporţie 

covârşitoare sunt la standardele din SUA) cu cele vehiculate între serviciile 
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meteorologice europene, precum şi transmiterea măsurătorilor meteorologice în fluxul 

internaţional de date ( Organizaţia Mondială de Meteorologie  şi NATO). 

    Tinând cont de prevederile adresei Ministerului Finanţelor Publice nr. 

451.771/27.02.2017, care în contextul aplicarii art. 21 din Legea nr. 500/2002 informează 

Ministerul Mediului că la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor 

economici aflaţi sub autoritate ministerului să fie avute în vedere sumele alocate de la 

bugetul statului exclusiv sumele reţinute conform prevederilor art. 21 din legea mai sus 

mentionată, a fost necesară diminuarea anumitor cheltuieli materiale până la repartizarea 

în semestrul al II lea a sumelor retinute în proporţie de 10% din prevederile aprobate 

acestora pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, cu excepţia cheltuielilor de 

personal . 

       În aceste condiţii şi tinând cont de necesitatea menţinerii în funcţiune a sistemului 

SIMIN, se propune o reducere a cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 2.400 mii lei. 

         h) cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt propuse în sumă de 

2.000 mii lei. 

         i)  alte cheltuieli de exploatare sunt propuse în sumă de 2.980 mii lei; 

  j) la sursele pentru finanţarea investiţiilor este prevăzută suma de 10.489,00 mii lei 

din care 3.100 mii lei din surse proprii, 639 mii lei din alocaţii bugetare pentru investiţii 

acordate conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 şi 6.750 mii lei  care 

provin din fondurile “Programului Operaţional Infrastructura mare 2014 – 2020 - Axa 

Prioritară 6, “Prioritate investiţii, sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea schimbărilor 

climatice”. Obiectivele de investiţii propuse pentru anul 2017, care se suportă din 

alocaţiile bugetare constau în: continuarea lucrărilor la obiectivul Reabilitarea şi 

modernizarea staţiei meteo Penteleu ( 5 mii lei), staţiei meteorologice Săcuieni(310 mii 

lei), staţiei meteorologice Vf. Omu ( 270 mii lei) si Implementarea unei infrastructuri de 

date spatiale conforme cu cerintele, standardele şi reglementările impuse de directiva 

INSPIRE( 54 mii lei) . Suma de 6.750 mii lei este finanţată de Ministerul Mediului prin 

contractul de finanţare nr. 2121/DC/13.03.2017 încheiat între minister şi Administraţia 

Naţională de Meteorologie    

  k) Repartizarea profitului contabil s-a făcut conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la 

regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu completările 

ulterioare. 

  

        Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat nu va afecta funcţionarea în bune 

condiţii a activităţii pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

       Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale 

de Meteorologie a fost aprobat de Consiliul de Administraţie  prin Hotărârea CA nr. 

03/30.03.2017.  

        În condiţiile economice ce vor caracteriza anul 2017, Administraţia Naţională de 

Meteorologie propune un buget de venituri si cheltuieli în condiţii de eficienţă, care să 

asigure cresterea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri şi 

creşterea profitului brut faţă de preliminatul anului 2016.   

            De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie nu înregistrează  plăţi 

restante şi  nici credite. 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost supus controlului 

financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar 

de gestiune. 

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari s-au avut în vedere 

recomandările şi propunerile organelor de control şi de audit. 
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3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a 

 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

11.Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului  

ajutoarelor de stat         

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra sarcinilor 

administrative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul social  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4.Impactul asupra mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

5. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 

 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus,  din care:                  

a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

b) bugete locale:                         

  (i) impozit pe profit                         

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

  (i) contribuţii de asigurări    

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:             

    (i) cheltuieli de personal             

   (ii) bunuri şi servicii                

b) bugete locale:                         

   (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                          

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

   (i) cheltuieli de personal                     

  (ii) bunuri şi servicii            

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar,  
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 plus/minus, din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi / sau a cheltuielilor 

bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

 

 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ;                                          

b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară  în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 

a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului  în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Aparare a Ţarii 

c) Consiliul Economic si Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normative 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

          În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura 

stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, prin afişarea 

pe site-ul Ministerului Mediului  

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

Proiectul de act normativ nu a necesitat un astfel de demers. 

3. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea unornoi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

 

Punerea în aplicare a proiectului de act normativ poate avea 

loc după adoptare, nefiind nevoie de o perioadă suplimentară 

sau de o perioadă de tranziţie pentru punerea în aplicare. 

 

 

2. Alte informaţii 

 

Cu ocazia repartizării creditelor bugetare, Ministerul Mediului 

a reţinut 10 % din prevederile aprobate în conformitate cu 

precizările art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Faşă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care 

funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului. 

 

 

 

                                 VICEPRIM-MINISTRU 

                               MINISTRUL MEDIULUI 

   Graţiela Leocadia GAVRILESCU 
 

 

 

 

AVIZAT 

 

MINISTERUL MUNCII 

ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

Lia-Olguţa VASILESCU 

 

 

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

                       MINISTRU,  

                                    

                 Viorel ŞTEFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


