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Importanţă:

Maxim

Stimata doamna,

Va ataşam proiectul de HG privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii
economici din industria naţionala de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 24 din Legea nr.
232/2016 privind industria naţionala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, in vederea avizării pe comisii.
In acest sens va înaintam următoarele documente:
Nota de fundamentare
Propunerea de act normativ
Procesul verbal al şedinţei CES din data de 07.04.2021
Lista de prezenta din cadrul şedinţei CES
Scrisoarea de solicitare aviz
Cu respect,
Mihai Costea

MlNISI'iaUL ECONOMIEI. ANTREPRENORiATiILUI
■Şl TURlSMOLUt

Serviciul Relaţia cu Parlamentul, Sindicatele şi Patronatele
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti
Tel: +4021 202 5233

ATENTIlI
Prezentul mesaj este confidenţial si cportine Ministerului Economiei. El se adreseaza numai persoanei menţionate ca
destinatar, precum si altor persoane autorizate sad prirrieasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va
aducem la cunoştinţa ca dezvăluirea, copierea, distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii
sunt strict interzise si atrag răspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintro eroare, va rugam sa ne anunţaţi
imediat, ca răspuns la mesajul de fata, si sad stergeti apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciem si va miultumim
pentru cooperare!

DISCLAIMER!
This message is confidenţial and belongs to the Ministry ofEconomy. It addresses oniy tbe persan mentioned as a
recipient as vvell as other persons authorized to receive it. Ifyou are not the intended rectpient, we hereby notify you
that the disclosure, copying, distributior} or initiation ofany cctions based on this information is strictly forbidden and
wouid result in lega! liability. ifyou have received this message from an error, please iet us know immediateiy in
response to this message and then delete itfrom your system.. We appreciate and thank you for your cooperation!
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Consitiul Economic şi Social
Domriuiiji Preşedinte Bogdan Simioh

Stimate domnule Preşedinte,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2G13 privind organizarea şi funCţionareă
Consiliului Economic şi Social vă transmitem alăturat spre avizare următoarele proiecte
de acte normative:
1. Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea numărului mediu maxim de
personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care
desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria
naţionala de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea Unof acte nprinaţive.

Vă mulţumim pentru colaborare!
Cu deosebită consideraţie,
I

Preşedîi

Galea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096
Tel: +4 021 202.52.33 Email; comunicare@economie.gov.ro
www.economie.gov.ro
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Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021
pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi
conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei Conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de
actuale
apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
cu modificările şi completările ulterioare salariaţii încadraţi cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din
industria naţională de apărare, pe perioada în care nu desfăşoară activitatea
de bază din lipsă de comenzi sau contracte, efectuează activităţi specifice,
beneficiind de drepturile salariale prevăzute de lege pentru salarizarea
personalului.
Activităţile ce pot fi desfăşurate de personalul încadrat la operatorii
economici cu capital integral şi/sau majoritar de stat din industiia naţională
de apărare, autorizaţi şi înscrişi în registru în conformitate cu prevederile
Legii nr. 232/2016, sunt:
a) activităţi de întreţinere, revizii, reparaţii curente şi capitale aferente
clădirilor, construcţiilor speciale şi mijloacelor fixe indisolubil legate de
producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război;
b) activităţi de conservare a capacităţilor de producţie pentru apărare, care
includ activităţi necesare pentru protecţia temporară împotriva coroziunii,
îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice a capacităţilor de producţie sau a
unor active ale acestora, în scopul menţinerii parametrilor tehnicofuncţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi
tehnologice, pe un anumit intei-val de timp, determinat de lipsa de comenzi
sau de imposibilitatea executării altor activităţi productive şi care sunt
indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material
de război;
c) activităţi de pază efectuate în baza planurilor de pază ale operatorilor
economici aprobate conform legii pentru activele care sunt indisolubil legate
de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război;
d) activităţi de evidenţă, inventariere, gestionare documentaţii tehnice;
activităţi de evidenţă şi gestionare a forţei de muncă aferentă capacităţilor
de producţie, activităţi de gestionare active corporale şi active circulante
aferente capacităţilor producţiei de apărare, activităţi de întreţinere curentă a
spaţiilor aferente capacităţilor producţiei de apărare şi care sunt în legătură
cu activităţile prevăzute la lit. a) şi b), activităţi indisolubil legate de
producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război;
Situaţia existentă la operatorii economici cu capital integral şi/sau majoritar
de stat din industria naţională de apărare se datorează scăderii an de an a
portofoliului de comenzi specifice primite din partea beneficiarilor interni:
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi celorlalte
componente ale forţelor sistemului naţional de apărare (FSNA), precum şi
din partea beneficiarilor externi.

Ţinând cont de importanţa strategică a industriei naţionale de apărare şi de
asigui'area necesarului FSNA 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
activitate de bază, din lipsă de comenzi sau contracte.
Confomi prevederilor art. 346 alin (1) lit. b) din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene „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 ceea ce priveşte produsele ce
nu sunt destinate unor scopuri specific militare", în situaţiile mai sus
menţionate, măsurile de sprijin din partea statului se pot acorda fără a fi
incidente ajutorului de stat.
Sumele pentm asigurarea plăţilor salariale sunt prevăzute în bugetul de stat
pe anul 2021, prin bugetul Ministemlui Economiei, Antreprenoriatului şi
Turismului în cuantum de 70.300 mii lei pentm un număr mediu maxim de
personal de 1420 salariaţi propus prin actualul proiect de hotărâre de
Guvern.
2. Schimbări
preconizate

Prin actualul proiect de Hotărâre de Guvern se asigură protecţia
personalului şi implicit a societăţilor, în perioadele neacoperite cu comenzi
sau contracte a operatorilor economici din industria de apărare.
Proiectul de act normativ limitează la minim măsurile de sprijin financiar,
oferind operatorilor economici posibilitatea păstrării personalului
specializat în realizarea produselor specifice sectomlui de apărare,
menţinerii în stare de funcţiune a capacităţilor de producţie specializate,
realizării programelor strategice de înzestrare ale armatei aprobate prin
Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi satisfacerii necesamlui
de produse şi servicii la mobilizare sau război.
Totodată, prin menţinerea personalului specializat se evită apariţia, în
zonele cu sectoare pirotehnice, depozite de armament, muniţii şi materiale
explozive, a riscurilor asupra securităţii şi protecţiei personalului şi a
mediului.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socioecoDomic al proiectului de act normativ
Din punct de vedere macroeconomic se realizează păstrarea în circuitul
1. Impactul
macroeconomic
economic a unor operatori economici din industria naţională de apărare, la
care se vor menţine în funcţiune, întreţinere şi/sau conservare utilajele şi
mijloacele fixe aparţinând capacităţilor de producţie specială pe care se
realizează produsele militare necesare la mobilizare sau război,
în acelaşi timp, personalul aflat în protecţie va desfăşura activităţi specifice,
necesare repunerii în funcţiune a fluxurilor de producţie în timp optim.
Impactul asupra
mediului concurenţial
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
şi domeniului
ajutoarelor de stat
Din punct de vedere al mediului de afaceri proiectul de act normativ
2. Impactul asupra
prevede menţinerea unui număr minim de salariaţi la fiecare agent
mediului de afaceri
economic pentru a putea asigura păstrarea în mediu economic şl de afaceri a
operatorilor economici care efectuează producţie specială şi creând prin
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aceasta posibilitatea relansării operatorilor economici din industria de
apărare. Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT)
are în vedere conectarea industriei naţionale de apărare din România la
Progi'amul de achiziţii stategice pe următorii 10 ani al Ministerului Apărării
Naţionale, urniând ca Programul de restructurare a operatorilor economici
din industria de apărare să aibă în vedere satisfacerea sarcinilor la
mobilizare, a nevoilor de înzestrare ale FSNA precum şi cerinţelor
operaţionale actuale şi de perspectivă ale acestora.
MEAT urmăreşte restructurarea acestui sector în conformitate cu cerinţele
actuale şi de perspectivă ale instituţiilor din cadrul FSNA astfel încât să fie
asigurate toate condiţiile specifice necesare pentiu îndeplinirea
angajamentelor asumate de România prin participarea Armatei Române cu
forţe în teatrele de operaţii şi la misiunile de menţinere a păcii alături de
forţele NATO şi cele ale Uniunii Europene.
2^1. Impactul asupra
sarcinilor
administrative
2'^2. Impactul asupra
întreprinderilor mici
şi mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Conform prevederilor art. 346 alin (1) lit. b) din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene „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 concurenţa pe piaţa internă în ceea ce priveşte produsele ce
nu sunt destinate unor scopuri specific militare

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)
Indicatori

Anul
curent
2021

- mii lei Media
pe 5 ani

Următorii 4 ani
2022

2023

2024

2025

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
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:____
3

(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
Pentru anul 2021, fondurile prevăzute pentru finanţarea
7. Alte informaţii
numărului mediu maxim de personal de 1420 salariaţi, sunt
în cuantum de 70.300 mii lei şi sunt prevăzute în bugetul
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.
Această sumă este necesară pentru plata drepturilor salariale şi
include fondurile pentru achitarea contribuţiilor sociale
datorate de angajatori, potrivit legii.
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.
l'^l Compatibilitatea proiectului
de act normativ cu legislaţia în
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Proiectul de act normativ nu se referă Ia acest subiect
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Proiectul de act normativ nu se referă Ia acest subiect
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documente internaţionale din care
decurg angajamente■
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
Au fost consultate organele de conducere şi sindicatele din
neguvernamentale, institute de
industria naţională de apărare, care au susţinut proiectul de act
cercetare şi alte organisme
normativ.
Implicate
2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
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. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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 conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către;
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Proiectul de act nonnativ va fi avizat de Consiliul Legislativ
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu
Proiectul de act normativ s-a elaborat cu respectarea ,
privire ia necesitatea elaborării
procedurilor de transparenţă decizională în conformitate cu
proiectului de act normativ
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
2. Informarea societăţii civile cu
privire Ia eventualul impact
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
asupra mediului în urma
implementării proiectului de act
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normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
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
2. Alte informaţii

Actul noiTUativ va fi pus în aplicare de Ministeful
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al ati^ 24
din Legea nr. 232/20ld privind industria naţională de apărare, precuni şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, eu modificările şi completările ulterioare ş-a întocmit alăturatul
proiect de „Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personalpe anul
2021 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care de^şoOra activităp
conform prevederilor art. 24 din Legea nr, 232/2016privind industria naţională de apărprey precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pe care, dacă sunteţi de acord vă rugăm să-l
adoptaţi.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021
pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară
activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 din Legea nr.
232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic. Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru
operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi
stabilite conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria
naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM - MINISTRU
FLORIN - VASILE CÎŢU

ANEXA

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2021,
pentru operatorii economici din industria naţională de apărare
care desfăşoară activităţi conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative

Nr.
crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul
mediu maxim de
personal

1.

Compania Naţională Romarm S.A. Bucureşti

1107

2.

Societatea Romaero S.A. Bucureşti

150

3.

Societatea Avioane Craiova S.A.

100

4.

Societatea (OR S.A. Bucureşti

50

5.

Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A.

5

6.

Societatea Şantierul Naval Mangalia S.A.

8

i

TOTAL:

1420

NOTĂ:
Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat, dacă media
aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform
prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se încadrează la nivelul fiecărui
operator economic, în limita prevăzută în această anexă.
Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor
de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.
Răspunderea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din deconturile
justificative prezentate la plată aparţine exclusiv conducerii executive a operatorilor
economici beneficiari de alocaţii bugetare pentru plata drepturilor salariale. Sumele alocate,
constatate nejustificate, se reţin în seama conducerii executive a operatorului economic.

