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este ramura strategica a economiei 

nationale si cuprinde: agentii economici care dispun de capacitati de 

productie si resurse umane destinate cercetarii, proie  arii, productiei, 

repararii, modernizarii, incercarii si testarii sistemelor de armament, 

munitiilor, tehnicii de lupta, echipamentelor, pieselor de schimb si 

accesoriilor aferente acestora, pulberilor si explozibililor si altor 

materiale cu destinatie specifica apararii, ordinii publice si sigurantei 

nationale, necesare componentelor fortelor sistemului  ational de 

aparare;

Scopul pentru care au fost înfiintati, prin hotarâri de guvern,

operatorii economici din industria de aparare este acela al satisfacerii 

nevoilor fortelor sistemului national de aparare ordine publica si 

siguranta nationala, al asigurarii interoperabilitatii cu produsele 

NATO, si mentinerea numarului strict de personal speci    at pentru 

asigurarea functionalitatii liniilor de fabricatie de   mament, munitii, 

NOTA  DE  FUNDAMENTARE

Sectiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ

Hotarâre privind nominalizarea activitatilor prevazute de art. 10 din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 95/2002 si aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2012
pentru operatorii economici din industria de aparare, car  desfasoara activitati conform 
prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de 
aparare,
Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea 
situatiei actuale Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 /2012 privind unele 

masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare 

si de modificare a unor acte normative se instituie la art. XI prevederea 

ca prin Hotarare a Guvernului se vor stabili activitatile operatorilor 

economici din industria de aparare prevazute la art. 10 .

Industria de aparare astfel cum este definita in art 2 lit. a) din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 
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tehnica de lupta, echipamente de transmisiuni, optoele  ronica, 

pulberi si explozibili, inclusiv pentru cercetarea si proiectarea în 

domeniul productiei de aparare.

Capacitatile de productie pentru aparare sunt cuprinse în anexa 

Hotarârii de Guvern nr.01156/2011. Atât prin actele de înfiintare ale 

operatorilor economici din industria de aparare, cât si prin Ordonanta 

de Urgenta     nr. 95/2002 si Legea nr. 477/2003 le-au fost stabilite o 

serie de obligatii privitoare la pastrarea integritati  fizice si  

mentinerea în stare de functionare a capacitatilor pro  ctiei pentru 

aparare.

Conform art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2002 privind 

industria de aparare, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, 

salariatii încadrati cu contract individual de munca pe durata 

nedeterminata la operatorii economici din industria de aparare, pe 

perioada în care nu desfasoara activitate de baza din lipsa de   menzi 

sau contracte, efectueaza activitati specifice, confor  HG nr. 1597/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare cu 

modificarile si completarile ulterioare, beneficiind de drepturile salariale 

prevazute de lege pentru salarizarea personalului.

Personalul încadrat la operatorii economici cu capital de stat din industria 

de aparare, cu capacitati pentru aparare prevazute în Hotararea 

Guvernului nr. 01156/2011, care nu desfasoara activitatea de baza, din 

lipsa de comenzi sau de contracte, presteaza activitati specifice legate de 

productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi si 

anume: conservare, reparatii, întretinere si administrative indisolubil 

legate de acestea .

Tinând cont de importanta strategica a industriei de aparare si de 

obligativitatea asigurarii necesarului la mobilizare,      erent de nivelul 

comenzilor militare, pentru mentinerea în functiune a unor operatori 

economici este necesara sustinerea bugetara pe perioada în care acestia 

nu desfasoara activitatea de baza.

Conform prevederilor art. 346 alin (1) lit. b) din Tratatul privind 
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Functionarea Uniunii Europene „orice stat membru poate lua masurile pe 

care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale 

sigurantei sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, 

munitie si material de razboi; aceste masuri nu trebuie sa modifice 

conditiile de concurenta pe piata interna în ceea ce priveste produsele ce 

nu sunt destinate unor scopuri specific militare”.

Pornind de la aceste prevederi, apreciem ca finantarea de la bugetul de 

stat a platii personalului încadrat în industria de aparare intra sub 

incidenta prevederilor anterior mentionate si este exonerata de la 

aplicarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. Acelasi punct de 

vedere îl are si Consiliul Concurentei.

Având în vedere analiza la nivelul Ministerului Economiei, Comertului si 

Mediului de Afaceri a situatiei existente la operatorii economici din 

industria de aparare, s-au prevazut masuri de salarizare în baza art.10 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2002 cu modificarie si 

completarile ulterioare, pentru: Compania Nationala „Romarm” – S.A. 

Bucuresti, Societatea Comerciala „Romaero” – S.A. Bucuresti, Societatea 

Comerciala „Avioane Craiova” – S.A., Societatea Comerciala „IAR” – S.A.

Brasov si Societatea Comerciala „Constructii Aeronautice” – S.A. Brasov 

Sumele necesare asigurarii platilor salariale a unui numar mediu maxim 

de personal de 1.571 salariati propus prin actualul proiect de hotarare de 

Guvern sunt in cuantum de 38.315 mii lei si vor fi asigurare astfel:

- 20.690 mii lei pentru platile salariale pâna la data 31.07.2012, prin 

redistribuire din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si 

Mediului de Afaceri;

- finantarea drepturilor salariale pentru perioada 01.08.2012 –

31.12.2012 va fi reanalizata dupa prezentarea programelor de 

reorganizare si restructurare a societatilor comerciale prevazute in 

anexa prezentei hotarâri de Guvern.

In stabilirea numarului mediu maxim de personal de 1.571 salariati s-a 

avut în vedere strictul necesar pentru desfasurarea activitatilor de 

restructurare, privatizare, paza, administrarea patrimoniului si alte 

activitati stabilite în conditiile prevederilor art.10 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de          cu 
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modificarile si completarile ulterioare.

Prin actualul proiect de Hotarâre de Guvern se stabilesc activitatile 

operatorilor economici din industria de aparare care pot fi efectuate in 

perioada in care salariatinu desfasoara activitatea de baza din lipsa de 

comenzi sau contracte legate de productia sau comertul cu armament, 

munitie si material de razboi si anume: conservare, reparatii, întretinere si 

administrative indisolubil legate de acestea precum si protectia 

personalului si implicit a societatilor comerciale, în perioadele lipsei de 

acoperire cu comenzi la operatorii economici din industria de aparare.

Proiectul de act normativ limiteaza la minimum necesar masurile de 

sprijin financiar, oferind operatorilor economici posibilitatea pastrarii 

personalului specializat, mentinerii în stare de functiune a capacitatilor de 

productie militara, realizarii programelor strategice de înzestrare a 

armatei aprobate prin Hotarârile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si 

satisfacerea necesarului la mobilizare.

Totodata, prin mentinerea acestui personal se evita aparitia, în zonele 

speciale având sectoare pirotehnice, depozite de armament si materiale 

explozive, a riscurilor asupra securitatii si mediului.

-

Din punct de vedere macroeconomic se realizeaza pastrarea în circuitul 

economic a unor operatori economici din industria de aparare, la care se 

vor mentine în functiune, si/sau conservare utilajele    mijloacele fixe 

apartinând capacitatilor de productie speciala. 

În acelasi timp, personalul aflat în protectie va desfasura activitati 

administrative, de paza sau alte activitati specifice, putând oricând sa 

reînceapa fluxul de fabricatie în timp optim.

Masura este un sprijin în asigurarea suportului necesar pentru derularea 

programului de reorganizare a industriei de aparare dupa sistemul 

divizional si al strategiilor de grup.

Din punct de vedere al mediului de afaceri proiectul de act normativ 

prevede mentinerea unui numar minim de salariati pentru a pute  

2. Schimbari 
preconizate

3. Alte informatii

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

1. Impactul 
macroeconomic

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri
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asigura pastrarea în mediu economic si de afaceri a operatorilor 

economici care efectueaza productie speciala, sprijinind prin aceasta 

derularea unor programe de restructurare si/sau  privatizare, aflate în 

curs. Aceasta asigura totodata conditiile necesare pentru a fi realizate 

produse militare dupa criteriile si standardele impuse de fortele NATO si 

cele ale Uniunii Europene în domeniul specific.

Impactul social are un caracter pozitiv, asigurarea masurilor de sprijin 

financiar conduc la pastrarea locurilor de munca si la mentinerea în

circuitul productiv a specialistilor în domeniu.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

-

, fondurile prevazute pentru finantarea numarului mediu maxim de personal

(1571 salariati), sunt în cuantum de vor fi prinse prin redistribuire în bugetul 

Ministerului Economiei, Comertului si si Mediului de Afaceri, in conformitate cu art. 22 din Legea 

nr. 293/2011 a bugetului de stat pentru anul 2012.

În aceasta suma necesara pentru plata drepturilor salariale sunt incluse si fondurile pentru 

achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, potrivit legii, la bugetele asigurarilor sociale 

de stat, asigurarilor pentru somaj, Fondul asigurarilor sociale de sanatate.

- mii lei -

1 2 3 4 5 6 7

a) buget de stat, din 
acesta:
   (i) impozit pe profit
   (ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
   (i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
   (i) contributii de asigurari

-

3. Impactul social

4. Impactul asupra 
mediului

5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

     Pentru anul 2012

38.315 mii lei,

Indicatori
Anul 

curent Urmatorii 4 ani
Media 
pe 5 
ani

1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:

2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
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plus/minus, din care:

3. Impact financiar, 
plus/minus din care

4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor 
bugetare

7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare

1. Proiecte de acte 
normative suplimentare

2. Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislatia 
comunitara în materie

3. Decizii ale Curtii 
Europene de Justitie si 
alte documente
4. Evaluarea conformitatii

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 

a) buget de stat, din 
acesta:
   (i) cheltuieli de personal
   (ii) bunuri si servicii 
b) bugete locale:
   (i) cheltuieli de personal
   (ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
   (i) cheltuieli de personal
   (ii) bunuri si servicii

a) buget de stat
b) bugete locale

-

-

-

-

-

Proiectul legislativ este compatibil cu legislatia comunitara, fiindu-i 

aplicabile prevederile art. 346 din Tratatul de Aderare a României 

la Uniunea Europeana

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
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numarul, data adoptarii si 
data publicarii
5. Alte acte normative 
si/sau documente 
internationale din care 
decurg angajamente
6. Alte informatii
Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind 
procesul de consultare cu 
organizatii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare si 
alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum si a modului în 
care activitatea acestor 
organizatii este legata de 
obiectul proiectului de act 
normativ
3. Consultarile organizate 
cu autoritatile 
administratiei publice 
locale, în situatia în care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, în 
conditiile Hotarârii 
Guvernului nr.521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 
4.Consultarile desfasurate 
în cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotarârii 
Guvernului nr.750/2005 
privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente
5. Informatii privind 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

-

Au fost consultate organele de conducere si sindicatele din 
industria de aparare, care au sustinut proiectul de act normativ.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ
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          Fata de cele prezentate mai sus, în temeiul art.108 din Constitutia României, republicata, si al art. XI 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 si al art. 10 alin. (3) si 11 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, s-a 

întocmit, alaturatul proiect de Hotarâre privind nominalizarea activitatilor prevazute de art. 10 din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 si aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru 

operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din 

avizarea de catre:

6. Alte informatii
Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si      mentarea proiectului de act 
normativ
1. Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii 
proiectului de act 
normativ

2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementarii proiectului 
de act normativ, precum 
si efectele asupra 
sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii 
biologice
3. Alte informatii
Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare
1. Masurile de punere în 
aplicare a proiectului de 
act normativ de catre 
autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau 
locale – înfiintarea unor 
noi organisme sau 
extinderea competentelor 
institutiilor existente
2. Alte informatii

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 
Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si 
Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

-

Proiectul de act normativ, s-a elaborat cu respectarea procedurilor 

de transparenta decizionala în conformitate cu prevederile Legii 

nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia 

publica.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

-

Actul normativ va fi pus în aplicare de Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri.

-
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Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind           de aparare, pe care, daca sunteti de acord 

va rugam sa-l adoptati.

        

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERTULUI 
SI MEDIULUI DE AFACERI

Daniel  CHITOIU

A V I Z A M    F A V O R A B I L

            VICEPRIM–MINISTRU,
MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE                              MINISTRUL JUSTITIEI

          Florin  GEORGESCU            Titus CORLATEAN
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privind nominalizarea activitatilor prevazute de art. 10 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 95/2002 si aprobarea numarului mediu ma  m de personal pe anul 2012 
pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform 

prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvern     nr. 95/2002 privind industria de 
aparare

         În temeiul art. 108 din Constitutia României, republic  a, al art. XI din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 26/2012 si al alin. (3) art. 10 si art. 11 din OUG nr.95/2002 privind 
industria de aparare, cu modificarile si completarile     rioare

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

      Activitatile  desfasurate de personalul incadrat cu contract 

individual de munca pe durata nedeterminata la operatorii economici din industria de 

aparare, care nu desfasoara activitatea de baza , din lipsa de comenzi sau de contracte vor 

efectua activitati de reparatii, conservare si alte activitati administrative indisolubil legate de 

acestea .

                               Se aproba numarul mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru 

operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati potrivit alin.(1), 

prevazut în anexa care face parte integranta din preze  a hotarâre.

  

GUVERNUL ROM ANIEI

HOTARÂRE 

ARTICOL  UNIC - (1)

(2)

PRIM –M INISTRU

Victor –Viorel PONTA
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Anexa

Numarul mediu maxim de personal pe anul 2012, pentru operatorii economici 
din industria de aparare care desfasoara activitati conform prevederilor art.10 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2002 privind industria de aparare, 
aprobata cu modificarile si completarile ulterioare: 

Nr. 
crt.

Denumirea operatorului economic
Numarul mediu 

maxim de personal
1. Compania Nationala „Romarm” – S.A. Bucuresti             1229
2. Societatea Comerciala „Romaero” – S.A.               139
3. Societatea Comerciala „Avioane Craiova” – S.A.               125
4. Societatea Comerciala „IAR” – S.A.               70
5. Societatea Comerciala „Constructii Aeronautice” – S.A.                 8

TOTAL: 1571

NOTA:
1. Numarul mediu lunar de persoane care desfasoara activitati conform 

prevederilor art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind 
industria de aparare, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste 
conform Hotarârii Guvernului nr.1597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.95/2002 privind industria de 
aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al ministrului economiei, 
comertului si mediului de afaceri.

2. Drepturile salariale aferente personalului prevazut în prezenta anexa cuprind 
si indemnizatiile de concediu de odihna, de incapacitate temporara de munca si 
drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii.

3. Sumele necesare pentru asigurarea prevederilor art. 1   na la data de 
31.07.2012 se vor asigura din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri prin redistribuire, urmând ca dupa prezentarea programului de 
reorganizare si restructurare a societatilor prevazute în anexa la prezenta hotarâre 
sa se reanalizeze finantarea necesara pâna la sfârsitul anului 2012.
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