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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1   

Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele 

disponibilizate de la Societatea “Romaero” S.A. Bucureşti 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Contextul regional geopolitic impune adoptarea unor măsuri urgente   privind 

întărirea capacităţii de apărare a României prin prezervarea interesului 

esenţial de securitate la care industria naţională de apărare trebuie să 

răspundă cerinţelor Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA).  

În acest cadru un rol important îl au operatorii economici din industria 

aeronautică în realizarea de produse şi servicii pentru FSNA, legitime 

protejării interesului esenţial de securitate şi care potrivit dispoziţiilor art.346 

din TFUE alin.1, lit.b) „orice stat membru poate lua măsurile pe care le 

consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi 

care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de 

război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa 

internă în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific 

militare.”      

Pentru a răspunde cerinţelor privind standardele de calitate din ce în ce mai 

ridicate la exigenţe sporite impuse de beneficiari cât şi o diversificare a 

producţiei prin realizarea de produse/servicii competitive se impun măsuri 

urgente de eficientizare a activităţii S.Romaero SA prin aplicarea în 

condiţiile legii a programelor/de redresare/restructurare/reorganizare. 

S.Romaero SA este un operator economic din industria de apărare, furnizor 

specializat de produse şi servicii pentru aeronavele de transport militare, 

integrator de echipamente şi componente pentru Statul Major al Forţelor 

Aeriene Române, nominalizat prin planul de mobilizare a economiei 

naţionale aprobat de CSAT, şi inclus în Lista operatorilor economici şi a 

capacităţilor producţiei pentru apărare aprobată prin HG nr.534/2015 în 

condiţiile reglementate de Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare.    

Situaţia economico-financiară a Societăţii „Romaero” SA determină 

adoptarea urgentă de măsuri menite să asigure rentabilizarea societăţii, 

adaptarea continuă a producţiei la cerinţele pieţii, diversificarea lucrărilor, 

eliminarea pierderilor şi eficientizarea activităţilor. 

Problema continuării programului de redresare economică a Societăţii 

„Romaero” SA a fost prezentată Adunării Generale a Acţionarilor care, prin 

Hotărârea nr. 5/05.07.2016 a aprobat Planul de disponibilizare. 

În acest cadru se regăsesc şi măsuri de ordin organizatoric şi de personal, 

inclusiv diminuarea fondului de salarii cu echivalentul a 150 de salarii medii 

pe societate şi are la bază următoarele considerente: 

- redresarea de urgenţă a situaţiei economico-financiare a societăţii 

astfel încât să depăşească pragul de rentabilitate; 

- gradul insuficient de încărcare a capacităţilor cu comenzi civile şi 

militare; 

- necesitatea redimensionării forţei de muncă şi schimbării ponderii 

categoriilor de personal în favoarea personalului din activitatea de 

bază; 

- scăderea mediei de vârstă a personalului. 

Diminuarea fondului de salarii se va produce prin măsuri organizatorice 

interne, care implică şi măsuri de concediere colectivă. Numărul efectiv al 
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persoanelor ce vor fi concediate a fost stabilit prin planul de disponibilizare 

care cuprinde  măsuri pentru  eficientizarea activităţii.   

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 51/2015,  aprobată prin Legea 

nr.79/2016, la unele societăţi din sectorul industriei de apărare printre care şi 

Societatea „Romaero” SA, prin derogare de la prevederile art.10 din OG nr. 

29/2013 s-a aprobat acordarea venitului lunar de completare prevăzut de 

OUG nr.36/2013 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, 

aspect de natură să creeze condiţii de eficientizare a situaţiei economico 

financiare a societăţii şi protecţia personalului disponibilizat. 

Redresarea economică şi financiară a Societăţii „Romaero” SA este oportună 

şi din perspectiva serviciilor şi lucrărilor pe care această societate le 

desfăşoară pentru Statul Major al Forţelor Aeriene Române, funcţionând în 

prezent ca o întreprindere integrată pentru construcţii de aeronave şi 

aerostructuri, reparaţie şi întreţinere aeronave de transport,militare şi 

reprezintă o marcă recunoscută atât la intern cât şi la nivel internaţional 

pentru industria de profil.  

Prin HG nr. 375/2003 societatea a fost desemnată să funcţioneze ca „Centru 

Naţional de Service pentru întreţinerea şi reparaţia aeronavelor C-130 

Hercules” şi îşi declară disponibilitatea să participe la lucrările de 

modernizare a aeronavelor care urmează să intre în dotarea Forţelor Aeriene 

Române, inclusiv la fabricaţia de componente de structură şi compozite.     

 

2. Schimbări 

preconizate 

Acordarea venitului lunar de completare prevăzut de OUG nr.36/2013 pe o 

perioadă determinată  persoanelor disponibilizate prin concedieri colective la 

Societatea „Romaero” SA, creează condiţii de eficientizare a situaţiei 

economico-financiare existente. 

Se estimeză că efortul financiar pentru susţinerea măsurilor de concediere  

prin acordarea venitului de completare din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

se ridică la cca 4.728.000 lei, din care: 

 

- 788.000 lei in anul 2016; 

- 2.364.000 lei in anul 2017; 

- 1.576.000 lei in anul 2018. 

3. Alte informaţii  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic  Proiectul de act normativ creează premizele asigurării protecţiei 

sociale a persoanelor concediate colectiv în baza Planului de 

disponibilizare aprobat de  Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor prin Hotărârea nr. 5/05.07.2016 

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 

 

2^1 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2^2 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 
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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) 

Valoarea totala a impactului financiar este in suma de 4.728.000 lei. 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul curent Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit; 

(iii)TVA 

(iv) alte impozite,taxe, arierate datorate la 

bugetul de stat 

b) fondul de risc- credite externe cu garanţie 

de stat 

c) bugete locale: 

d) bugetul asigurărilor sociale de stat, din 

acestea: 

d1) contribuţie asigurări sociale 

d2) contribuţie de asigurare pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale 

d3) bugetul asigurărilor de şomaj, din acesta: 

(i) contribuţie pentru ajutor de şomaj 

(ii) sume datorate conform art.12 din 

OUG 95/2002 

d4) contribuţie asigurări sociale de sănătate 

d5) contribuţia la fondul de garantare 

d6) contribuţia pentru concedii şi 

îndemnizaţii 

e) sume datorate instituţiilor publice (sume 

preluate de AAAS conform prevederilor 

OUG 95/2003) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

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 pentru şomaj: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) asistenţă socială 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

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

a) bugetul asigurărilor pentru şomaj 

b) bugete locale 

c) alte instituţii publice 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

-  - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind       
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fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare  

7. Alte informaţii Influenţele determinate de aplicarea actului normativ se 

încadrează în bugetul asigurărilor pentru şomaj aprobat 

pentru anul 2016 şi în estimările pe anii următori. 

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. 

 

 

Nu au fost identificate 

 

 

Nu au fost identificate 

1^1. 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 
Nu au fost identificate 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 
Proiectul nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Nu au fost identificate 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

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 

La elaborarea proiectului de act 

normativ au fost avute în vedere 

solicitările şi recomandările 

patronatelor şi organizaţiilor 

sindicale  

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 

Dezbaterea proiectului în cadrul 

Comisiei de dialog social. 

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 

Actul 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 

Actul normativ nu are în vedere 

acest demers 

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 

Se va solicita avizul Consiliului 

Legislativ, Consiliului Concurenţei, 

Consiliului Economic şi Social.  
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6. Alte informaţii   Nu au fost identificate 

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 se supune dezbaterii 

publice prin afişare pe pagina de internet a 

ministerului. 

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 

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri 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 

Proiectul urmează a fi avizat de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

Ministerul  Finanţelor Publice, 

Ministerul Justiţiei, şi Consiliul 

Legislativ. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.2 și 19 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială 

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri 

pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.79/2016 a fost 

elaborată prezenta  Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 

ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea 

“Romaero” S.A. Bucureşti, pe care vă rog să o aprobaţi. 
 

VICEPRIM-MINISTRU,  

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU  MEDIUL DE AFACERI 

Costin  Grigore BORC 
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