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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 
 
 

 
Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru 
operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform 
prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de 
apărare 

 

 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Conform art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind 
industria de apărare, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 
salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare, pe 
perioada în care nu desfăşoară activitate de bază din lipsă de comenzi 
sau contracte efectuează activităţi specifice, beneficiind de drepturile 
salariale prevăzute de lege pentru salarizarea personalului. 
Situaţia existentă în industria de apărare a ultimilor ani este caracterizată 
în primul rând de diminuarea comenzilor la nivelul operatorilor economici. 
Acest fapt se datorează scăderii an de an a portofoliului de comenzi 
specifice primite atât din partea beneficiarilor interni: Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciile speciale sau 
alte categorii ale Sistemului Naţional al Forţelor de Apărare cât şi din 
partea beneficiarilor externi. 
Declanşarea la nivel mondial şi european a crizei economice a adâncit 
situaţia bugetară a operatorilor economici din industria de apărare, 
conducând la reducerea accelerată a comenzilor specifice, cu implicaţiii 
directe asupra ocupării forţei de muncă, asupra balanţei comerciale şi 
asupra balanţei de plăţi. Din cauza lipsei de comenzi, situaţia a devenit 
dramatică şi critică în ceea ce priveşte asigurarea potenţialului logistic de 
apărare a ţării, cu implicaţii asupra siguranţei şi securităţii naţionale. 
Programele privind restructurarea industriei de apărare trebuie să 
continuie şi în anul 2012, din considerentele prezentate mai sus, dar şi 
din perspectiva obligaţiilor specifice în domeniul apărării naţionale, pe 
care România şi le-a asumat în calitate de membră a NATO şi a Uniunii 
Europene. 
Continuarea procesului de restructurare în anul 2012 implică cheltuieli 
materiale şi cheltuieli pentru remuneraţia personalului folosit la realizarea 
acestor activităţi, precum şi a celor de întreţinere, reparaţii, pază, 
conservare şi administrative. 
Ţinând cont de importanţa strategică a industriei de apărare şi de 
asigurarea necesarului la mobilizare, indiferent de nivelul comenzilor 
militare, pentru menţinerea în funcţiune a unor operatori economici este 
necesară susţinerea bugetară pe perioada în care aceştia nu desfăşoară 
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activitate de bază, în lipsă de comenzi sau contracte. 
Având în vedere analiza la nivelul Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri a situaţiei existente la operatorii economici din 
industria de apărare, s-au prevăzut măsuri de salarizare în baza art.10 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 cu modificărie şi 
completările ulterioare, pentru: Compania Naţională „Romarm” – S.A. 
Bucureşti, Societatea Comercială „Romaero” – S.A. Bucureşti, Societatea 
Comercială „Avioane Craiova” – S.A., Societatea Comercială „IAR” – S.A. 
Braşov, Societatea Comerciala IOR SA, Societatea Comercială „Şantierul 
Naval Mangalia” – S.A., Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice” 
– S.A. Braşov şi Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie” – S.A. 
Sumele necesare asigurarii platilor salariale a unui numar mediu maxim 
de personal de 1.611 salariati propus prin actualul proiect de hotarare de 
Guvern sunt in cunatum de 39.290 mii lei si vor fi asigurare astfel: 

- 20.560 mii lei pentru platile salariale pana la data 31.07.2012, prin 
redistribuire din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri 

- finatarea drepturilor salariale pentru perioada 01.08.2012 -
31.12.2012 va fi reanalizata dupa prezentarea programului de 
reorganizare si restructurare a societatiilor comerciale prevazute in 
anexa prezentei hotarari de Guvern. 

In stabilirea numarului mediu maxim de personal de 1.611 salariati s-a 
avut in vedere strictul necesar pentru desfăşurarea activităţilor de 
restructurare, privatizare, pază, administrarea patrimoniului şi alte 
activităţi stabilite în condiţiile prevederilor art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu 
modificarile şi completările ulterioare. 
 

2. Schimbări 
preconizate 

Prin actualul proiect de Hotărâre de Guvern se asigură protecţia 
personalului şi implicit a societăţiilor comerciale, în perioadele lipsei de 
acoperire cu comenzi la operatorii economici din industria de apărare. 
Proiectul de act normativ limitează la minimum necesar măsurile de 
sprijin financiar, oferind operatorilor economici posibilitatea păstrării 
personalului specializat, menţinerii în stare de funcţiune, realizării 
programelor strategice de înzestrare a armatei aprobate prin Hotărârile 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a şi satisfacerea necesarului la 
mobilizare. 
Totodată, prin menţinerea acestui personal se evită apariţia, în zonele 
speciale având sectoare pirotehnice, depozite de armament şi materiale 
explozive, a riscurilor asupra securităţii şi mediului. 
 

3. Alte informaţii - 
 
 

 
 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului a act normativ 
 
 

1. Impactul Din punct de vedere macroeconomic se realizează păstrarea în circuitul 
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macroeconomic economic a unor operatori economici din industria de apărare, la care se 
vor menţine în funcţiune, întreţinere şi/sau conservare utilajele şi 
mijloacele fixe aparţinând capacităţilor de producţie specială.  
În acelaşi timp, personalul aflat în protecţie va desfăşura activităţi 
administrative, de pază sau alte activităţi specifice, putând oricând să 
reînceapă fluxul de fabricaţie în timp optim. 
 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Din punct de vedere al mediului de afaceri proiectul de act normativ 
prevede menţinerea unui număr minim de salariaţi pentru a putea 
asigura păstrarea în mediu economic şi de afaceri a operatorilor 
economici care efectuează producţie specială, realizând prin aceasta 
derularea unor programe de restructurare şi/sau  privatizare, aflate în 
curs. Aceasta asigură totodată condiţiile necesare pentru a fi realizate 
criteriile şi standardele impuse de forţele NATO şi cele ale Uniunii 
Europene în domeniul specific. 

3. Impactul social Impactul social are un caracter pozitiv, asigurarea măsurilor de sprijin 
financiar conducând la păstrarea locurilor de muncă şi la menţinerea în 
circuitul productiv a specialiştilor în domeniu. 

4. Impactul asupra 
mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

5. Alte informaţii - 
 

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) 
 
 

     Pentru anul 2012, fondurile prevăzute pentru finanţarea numărului mediu maxim de personal 
(1611 salariaţi), sunt în cuantum de 39.290 mii lei, vor fi prinse prin redistribuire în bugetul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi şi Mediului de Afaceri, in conformitate cu art. 22 din Legea 
nr. 293/2011 a bugetului de stat pentru anul 2012.  
În această sumă necesară pentru plata drepturilor salariale sunt incluse şi fondurile pentru 
achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, potrivit legii, la bugetele asigurărilor sociale 
de stat, asigurărilor pentru şomaj, Fondul asigurărilor sociale de sănătate. 
 
 

- 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 

 
 
 
 
 

- 
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sociale de stat: 
   (i) contribuţii de asigurări 

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 
 

      

3. Impact financiar, 
plus/minus din care 
a) buget de stat 
b) bugete locale 
 

 
 

- 

     

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 
 

 
 
- 

     

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 
 

 
 

- 

     

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
 

 
 

 

     

7. Alte informaţii -      

 
Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Proiecte de acte 
normative suplimentare 
 

- 
 

2. Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 

Proiectul legislativ este compatibil cu legislaţia comunitară, fiindu-i 
aplicabile prevederile art. 346 din Tratatul de Aderare a României 
la Uniunea Europeană 

3. Decizii ale Curţii 
Europene de Justiţie şi 
alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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4. Evaluarea conformităţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 
numărul, data adoptării şi 
data publicării 

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 - 

 
Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind 
procesul de consultare cu 
organizaţii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 

Au fost consultate organele de conducere şi sindicatele din 
industria de apărare, care au susţinut proiectul de act normativ. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente 

5. Informaţii privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi 
Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii - 

 
Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 
 

1. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ 
 

Proiectul de act normativ, s-a elaborat cu respectarea procedurilor 
de transparenţă decizională în conformitate cu prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

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 
 

- 

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 

Actul normativ va fi pus în aplicare de Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

2. Alte informaţii - 
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  Fată de cele prezentate mai sus, în temeiul art.108 din Constituţia României, 
republicată, şi al art.10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de 
apărare, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit, alăturatul proiect de 
„Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru 
operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare” pe care, dacă 
sunteţi de acord vă rugăm să-l adoptaţi. 
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