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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

                            

 

                                                 Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

                                                            HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub 

autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1.Descrierea 

situaţiei actuale   

  

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

Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările ulterioare, precum şi ale   

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului  nr. 1405/2004, 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 şi Schimbărilor Climatice”.   

          În baza  Hotărârii Guvernului nr.191/2013  s-a aprobat bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie.   

           Elaborarea proiectului de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie este determinată de diminuarea, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2013, a sumei acordate Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie la capitolul 8001 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, 

grupa 8001.01 „Cheltuieli curente”,  titlul 55.01.12 ”Alte transferuri – A.Transferuri 

interne- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”cu 50 mii lei. 

           Prin  proiectul de act normativ propus rezultă un nivel al veniturilor totale de 

55.579 mii lei, al cheltuielilor totale de 54.360 mii lei, precum şi un profit brut de 1.219 

mii lei, acestea fiind situate la acelaşi nivel cu cel prevăzut în bugetul aprobat iniţial. 

Valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri este de 978 lei, fiind situată la acelaşi nivel 

cu cel prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 aprobat al Administraţiei 

Naţionale  de Meteorologie. 

            Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul 

de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie pe anul 2013, modificările  

legislaţiei legate de remuneraţiile brute acordate membrilor consiliilor de administraţie 

şi directorilor din regii autonome conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind 

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

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau 

indirect o participaţie majoritară, precum şi realizările preliminate la 10 luni, 

propunându-se modificarea structurii lor cu respectarea prevederilor legale şi anume: 

      a) cheltuieli aferente contractului de mandat în valoare de 126 mii lei, 

suplimentate cu 39 mii lei faţă de nivelul aprobat iniţial, cu respectarea prevederilor art. 

14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; 

            b) alte cheltuieli de exploatare în valoare de 2.988 mii lei, diminuate cu 139 mii 

lei faţă de nivelul aprobat iniţial. 
             c) cheltuieli financiare în valoare de 300 mii lei, suplimentate cu 100 mii lei faţă 

de nivelul aprobat iniţial.  
                 Având în vedere că  Administraţia Naţională de Meteorologie  este cuprinsă 

în bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi ca efect al 

aplicării prevederilor din Anexa 2, titular 23 din Ordonanţa  Guvernului nr.17/2013 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 şi realizările preliminate pe primele 
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 10 luni ale anului 2013 ale cheltuielilor cu amortizarea, sursele pentru finanţarea 

investiţiilor sunt de 4.396 mii lei, având urmatoarea structură: 

         a) surse proprii în sumă de 3.175 mii lei, diminuate cu 125 mii lei din cauza 

diminuării  cu 125 mii lei a cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale; 

         b) alocaţii bugetare pentru investiţii, în sumă de 450 mii lei,  diminuate cu 50 mii 

lei faţă de bugetul aprobat anterior. Diminuarea este determinată de  aplicarea 

prevederilor Anexei 2, titular 23 la O.G. nr.17/2013; 

         c) fonduri europene pentru finanţarea investiţiilor în sumă de 771 mii lei, la fel ca 

în bugetul aprobat anterior. 

Cheltuielile aferente investiţiilor rectificate sunt de 4.396 mii lei, diminuate cu               

175 mii lei faţă de bugetul aprobat anterior.  

           În concordanţă cu prevederile OG nr.64/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, profitul net al anului 2013 rămâne la nivelul celui aprobat initial şi se va 

repartiza după cum urmează: 

 -5% rezerve legale; 

-85% vărsăminte la bugetul statului; 

-profitul nerepartizat se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de 

finanţare. 

În aceste condiţii, câstigul mediu lunar pe salariat, productivitatea muncii în 

unităţi valorice pe total personal mediu, cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale şi 

creanţele restante rămân la nivelul aprobat iniţial.  

Administraţia Naţională de Meteorologie nu înregistrează arierate.  

 
 

1
1
. 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 

 

Prin promovarea prezentului proiect de  act normativ se are în vedere modificarea pe 

capitole de buget, a următoarelor : 

        - “Cheltuieli de exploatare” se diminuează de la 54.160 mii lei la 54.060 mii lei; 

        - “Cheltuieli cu personalul, din care:” se suplimentează de la 34.676 mii lei la 

34.715 mii lei; 

       -  “cheltuieli aferente contractului de mandat” se suplimentează de la 87 mii lei la 

126 mii lei; 

       - “alte cheltuieli de exploatare “se diminuează de la 3.127 mii lei la 2.988 mii lei; 

       - “ Cheltuieli financiare” se suplimentează de la 200 mii lei la 300 mii lei; 

       -„SURSE PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:”se diminuează de 

la 4.571 mii lei la 4.396 mii lei; 

      - „Alocaţii de la buget”, se diminuează de  la 500 mii lei la 450 mii lei; 

   - „CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII” se diminuează de la 4.571 mii lei la 4.396 

mii lei. 

 

 

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. 
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1
1
.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. 

 

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, 

 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 

 

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

 

 

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. 191/2013 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează 

sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 239 din 25 aprilie 2013. 

 

 

 

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 are ca obiect 

 

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

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, cu completările ulterioare, prin afişarea 

pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

 

 

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 

 

Nu au fost identificate. 
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Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub 

autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, care în forma prezentată a fost avizat 

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

  

MINISTRUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Rovana PLUMB 

 
 

 

 

 

 

AVIZAT 
 

    MINISTERUL 

MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

MINISTRU, 

 

Maria CÂMPEANU 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

           

           VICEPRIM-MINISTRU,                       MINISTRU DELEGAT PENTRU 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,                   BUGET, 

 

Daniel CHIŢOIU                                                       Liviu VOINEA 
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Secretar General,                                              

Marius NICA                                                       

Secretar General Adjunct, 

Dragoş Ionuţ BĂNESCU 

 

Direcţia Juridică, Contencios, Legislaţie, 

Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 

Director , 

Loredana HRISTODORESCU 

 

Direcţia Economico- Financiară 

Director , 

Speranţa MUNTEANU 

 

Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice 

      şi Servicii Interne        

Director, 

Carmen ŢINTĂ  

 

Direcţia Managementului Riscului 

la Inundaţii şi Siguranţei Barajelor 

Director, 

Olimpia NEGRU 

 

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE 

Director General, 

Dr. Ion SANDU 

 


