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        NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

                                                    Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

                                                            HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului  

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normative 

 

 

1.Descrierea 

situaţiei actuale   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale 

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

funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Administraţia Naţională de 

Meteorologie „are statut de regie autonomă, care se organizează şi funcţionează pe 

bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului 

Mediului”.    

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

activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Bugetul de stat pe anul 2018 a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 

nr. 2/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4 în data de 3 ianuarie 2018. 

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 pentru Administrația Națională de 

Meteorologie a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 130 din 21 martie 2018. 

Conform art. 10, alin (2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, operatorii economici 

pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 

4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului 

indicatorilor economico-financiari aprobați. Potrivit prevederilor art. 4 alin (1) lit. a) 

din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, 

aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu completările și modificările 

ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale de 

Meteorologie se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, inițiată de ordonatorul principal 

de credite respectiv de Ministerul Mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice 

și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  

Administrația Națională de Meteorologie solicită rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018, în temeiul art. 10, alin (2) din Ordonanța Guvernului 

nr.26/2013, lit. a) "depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari 

prevăzuți la alin. (1) lit. a) "cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la 

finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime 

ce nu pot fi depașite", cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin 

legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin (3) "Creșterea câștigului 

mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a 

productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita 

procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin 

legea anuală a bugetului de stat". 

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art. 58 alin 

(1), lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.  

Cheltuielile de natură salarială au fost majorate cu respectarea prevederilor art. 35 și 

art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 1405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie și consultarea 

Organizației Sindicale. 
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În vederea stabilirii sumelor pentru realizarea programului „Asigurarea veghei 

meteorologice şi cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia oamenilor şi 

bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice periculoase” au fost încheiate între 

Ministerul Mediului în calitate de finanţator şi Administraţia Naţională de 

Meteorologie în calitate de beneficiar, Contractul de finantare Nr.64/08.01.2018, 

Contractul de finanţare Nr. 395/30.01.2018 și Actul Adițional nr.1/25.07.2018 la 

Contractul de finanţare Nr. 395/30.01.2018. Valoarea insumata a contractelor a fost 

stabilita conform prevederilor art.21 alin (5) si (6) din Legea nr. 500/2002 privind 

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ‘pentru 

asigurarea unei execuţii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor 

repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare după 

reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora” cu exceptia cheltuielilor de 

personal (art (6), lit. a)), Ministerului Mediului revenindu-i obligatia de a aloca 

Administratiei Nationale de Meteorologie suma de 56.047 mii lei, din care: 39.678 

mii lei cheltuieli de personal, 10.980 mii lei cheltuieli materiale, servicii și dotari, 639 

mii lei alocatii bugetare pentru investitii, 4750 mii lei Proiecte cu finantare din 

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020; 

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale rămân la valoarea aprobată prin 

HG130/2018.  

Creşterea caştigului mediu brut pe salariat nu duce la diminuarea cheltuielilor cu 

bunurile şi serviciile, acestea fiind de asemenea în creştere, şi nu afectează 

funcţionarea în bune condiţii a activităţii regiei pe termen scurt, mediu şi lung. 

Repartizarea profitului contabil s-a făcut conform prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile 

naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și 

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

și completările ulterioare. 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie nu înregistrează plăți restante și credite și 

nici nu planifică pentru anul 2018. 

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Administrației Naționale de 

Meteorologie Nr. 8 din 06.08.2018 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli 

rectificat aferent anului 2018, care cuprinde rectificări între diferite capitole de 

venituri și cheltuieli în sensul majorării sau diminuării lor cu respectarea prevederilor 

art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013. 

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 a fost supus 

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

aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a 

controlului financiar de gestiune și a fost supus consultării prealabile a Organizației 

sindicale în cadrul Comitetului Director Lărgit ce a avut loc în data de 20.06.2018 

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

recomandările și propunerile organelor de control și audit. 

 

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.  
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2.Schimbări 

preconizate 

Prin promovarea prezentului act normativ se aduc următoarele modificări bugetului 

de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale de Meteorologieː 

 Veniturile totale înregistreaza o creștere de 3,09 %, fiind în valoare de 62.728 

mii lei.  

 Transferuri (rd.4), se suplimentează cu 1.878 mii lei, de la 48.780 mii lei la 

50.658 mii lei, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ‘pentru 

asigurarea unei execuţii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite 

vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare 

după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora” cu excepția 

cheltuielilor de personal (art (6), lit. a)). 

 Veniturile financiare înregistrează o scădere de la 195 mii lei la 155 mii lei. 

 Cheltuielile totale înregistrează o creștere de 3,09%, fiind în valoare de 60.564 

mii lei. 

 Cheltuielile cu bunurile și serviciile înregistrează o creștere de 136 mii lei, 

reprezentând 1,41% față de valoarea aprobată. 

 Cheltuielile cu personalul inregistrează o creștere de la 43.637 mii lei la 

45.870 mii lei ca urmare a creșterii Cheltuielilor de natură salarială, a 

Bonusurilor și a Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator. 

 Alte cheltuieli de exploatare înregistrează o scădere de 550 mii lei, datorată 

reducerii Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale. 

 Cheltuielile financiare înregistrează o scădere de 5 mii lei. 

 Veniturile din fonduri europene, având ca obiect teme de cercetare din 

domeniul meteorologiei, înregistrează o creștere de la 2.042 mii lei la 2.400 

mii lei ca urmare a suplimentării proiectelor accesate. 

 Rezultatul brut înregistrează o creștere de 64 mii lei, fiind cu 3,06% mai mare 

față de nivelul aprobat anterior. 

 Câștigul mediu lunar este majorat având în vedere necesitatea creșterii 

salariilor personalului datorate creșterii numărului de stații cu program 

complet de 24 ore, creșterii numărului de măsuratori și observații, creșterii 

numărului de stații meteorologice din fluxul internațional de date, necesitatea 

retenției personalului înalt calificat în vederea îndeplinirii în bune condiții a  

activităţilor de interes naţional şi activităţilor cu specific pentru apărare şi 

securitate naţională, securizării investiției în dezvoltarea resursei umane, 

înregistrând o creștere de 5,09%. 

 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) 

înregistrează o creștere de 3,16%. 

 

3.Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normative 

 

 

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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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mediului de  

 

afaceri 

21. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

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) 

 

Mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

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, plus/minus, din care: 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  
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a) buget de stat                          

b) bugete locale 

 

 

  

 

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 

  

 

Prin intrarea în vigoare a prezentului proiect de act 

normativ se modifică Hotărârea Guvernului nr 130/2018 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 al Administrației Naționale de Meteorologie, 

care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Nr. 264 din 26 

martie 2018. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor 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. 
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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 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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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 procesul de elaborare a proiectului de act normativ au 

fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională, proiectul de act 

normativ fiind postat pe pagina de internet a Ministerului 

Mediului. 
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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 se referă la acest subiect. 

 

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 unor noi 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 repartizarii creditelor bugetare, Ministerul 

Mediului a retinut 10% din prevederile aprobate in 

conformitate cu precizarile art. 21 din Legea nr. 500/2002 

privind finantele publice, cu modificarile și completările 

ulterioare 
 

 

Pentru considerentele de mai sus, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 

care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, prevăzut în anexă, care în forma prezentată a 

fost avizat de către ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

  

          VICEPRIM MINISTRU, 

                       MINISTRUL MEDIULUI  

Graţiela Leocadia GAVRILESCU 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE, 

MINISTRU, 

     Lia - Olguța VASILESCU 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

MINISTRU, 

            Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 


