
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din 

bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei 

Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte 

și programe din bugetul Fondului pentru mediu 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.  Descrierea situaţiei actuale În urma aderării la Uniunea Europeană, România s-a 

angajat să-și respecte obligaţiile asumate prin Tratatul de 

aderare și totodată să se conformeze legislaţiei europene. 

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 

(RNMCA) a fost înfiinţată respectând cerinţele legislaţiei 

europene în domeniu, existente la data proiectării ei, pentru 

asigurarea realizării obiectivelor de calitate a aerului, de 

cunoaştere a parametrilor de calitate a aerului şi a evoluţiei 

acestora, în scopul prevenirii, reducerii şi eliminării oricăror 

efecte adverse asupra sănătăţii omului sau a mediului ca 

întreg. 

Reţeaua este formată din staţii de monitorizare a calității 

aerului, laboratoare de analize şi centre judeţene de colectare 

şi prelucrare a datelor, echipate cu aparatura necesară pentru 

efectuarea de măsurări continue ale compuşilor cu efecte 

nocive asupra sănătăţii populaţiei sau mediului.  

Reţeaua asigură transmiterea on-line a concentraţiilor de 

poluanți în aer determinate în staţiile de monitorizare a 

calității aerului, către centrul național de colectare și 

prelucrare a datelor în vederea informării publicului şi 

aplicării de către autoritățile responsabile/titularii de activitate 

a măsurilor a măsurilor de menținere sau de îmbunătăţire a 

calităţii aerului, precum şi pentru utilizarea lor în elaborarea 

rapoartelor solicitate de instituţiile şi organismele europene 

respectiv, Comisia Europeană - CE, Agenţia Europeană de 

Mediu - AEM. 

Funcționarea RNMCA este un proces dinamic, care 

presupune alocarea în mod continuu a fondurilor necesare 

pentru întreținere / reparații / asigurarea de consumabile, 

respectiv pentru plata serviciilor de transmisie a datelor în 

cadrul RNMCA, prin intermediul Rețelei securizate de 



 

 

comunicații de arie extinsă realizată și gestionată de Serviciul 

de Telecomunicații Speciale, a consumului de energie 

electrică înregistrat la stațiile de monitorizare a calității 

aerului / panourilor de informare a publicului cu privire la 

calitate aerului și a consumului de carburanți pentru 

deplasarea în teren a operatorilor locali din cadrul agențiilor 

pentru protecția mediului. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.858/2011 privind 

aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a 

Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale 

de Monitorizare a Calităţii Aerului, cu modificările ulterioare, 

s-a aprobat, sub formă de finanțare nerambursabilă, alocarea 

sumei de 100.000 mii lei, în perioada 2011-2020. 

Programul constă în activități multianuale pentru 

prestarea serviciilor de revizie generală, de reparații, de 

întreținere preventivă a echipamentelor existente în RNMCA, 

pentru prestarea serviciilor de dezvoltare a aplicațiilor 

software specifice RNMCA, precum și pentru furnizarea de 

produse în scopul introducerii în RNMCA a unor noi 

echipamente pentru respectarea tendințelor de monitorizare a 

calității aerului apărute la nivel european și internațional. 

Suma alocată urma să fie gestionată în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.185/2011 privind 

stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi 

programe din bugetul Fondului pentru mediu, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Administrația Fondului pentru Mediu, în conformitate 

cu prevederile Contractului de finanțare nerambursabilă 

nr.289/N/26.11.2012, cu modificările ulterioare, a acordat 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor suma de 100.000 

mii lei pentru realizarea acțiunilor multianuale pentru 

Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de 

Monitorizare a Calității Aerului, contractul fiind în curs de 

implementare până la sfârșitul anului 2020. 

În scopul continuării realizării acțiunilor multianuale ale 

Programului de dezvoltare și optimizare a RNMCA este 

necesară atât suplimentarea sumei alocate inițial cu încă 

100.000 mii lei, precum și prelungirea perioadei de finanțare 

a programului pentru perioada 2011-2025. 

Totodată, trebuie create liniile bugetare corespunzătoare 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe anii 2021, 2022, 

2023, 2024 și 2025 în vederea gestionării fondurilor provenite 

din bugetul pe venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu 

pe anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025. 

 

11 În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun 

legislaţie comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

2. Schimbări preconizate Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se va 

aproba modificarea și, după caz, completarea unor acte 

normative, respectiv: 

1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.858/2011 

privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru 

mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei 

Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, cu modificările 

ulterioare, după cum urmează: 

a) modificarea art.1 prin suplimentarea sumei alocate inițial 

cu încă 100.000 mii lei și prin extinderea perioadei de 

finanțare a acestui program cu încă 5 ani, respectiv până în 

anul 2025; 

b) modificarea art.2, aliniatele (1) și (2), prin înlocuirea 

sintagmei “Ministerul Mediului și Pădurilor” cu sintagma 

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor”. 

2. Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea 

finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului 

pentru mediu, cu completările ulterioare, după cum urmează: 

a) modificarea art.1, alineatul (2), art.2, alineatele (1), (2) și 

(3) și art.3, alineatul (1), prin înlocuirea sintagmelor 

“Ministerul Mediului” și “Ministerul Mediului și Pădurilor” 

cu sintagma „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor”; 

b) completarea art.2 după alineatul (7), prin introducerea unui 

nou alineat, respectiv alineatul (8), pentru a putea fi prevăzute, 

în bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 2021, 

2022, 2023, 2024 și 2025, fondurile provenite din bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025 al 

Fondului pentru mediu. 

Prin modificările propuse în prezentul proiect de act 

normativ se continuă realizarea activităților multianuale ale 

Programului de dezvoltare și optimizare a RNMCA în scopul 

îndeplinirii obiectivelor de calitate a aerului, de cunoaştere a 

parametrilor de calitate a aerului şi a evoluţiei acestora, în 

vederea prevenirii, reducerii şi eliminării oricăror efecte 

adverse asupra sănătăţii omului sau a mediului ca întreg. 

De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ, se 

urmărește asigurarea utilizării, la nivel naţional, a criteriilor și 

metodelor comune prevăzute de directivele europene preluate 

în legislaţia naţională, astfel încât datele de monitorizare a 

calității aerului obţinute să îndeplinească obiectivele de 

calitate și cantitate (captura de date), necesare pentru a putea 

fi recunoscute şi acceptate la nivel european şi internaţional şi 

utilizate în rapoartele solicitate de instituţiile şi organismele 

europene şi internaţionale. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1.  Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

11 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. 

21 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 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. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pentru termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat. 

                                                                                                                                              - 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: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

(iii) cheltuieli de capital       

b) credit extern       

c) surse proprii       



 

 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

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 cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 adoptarea prezentului proiect de act 

normativ se modifică și, după caz, se completează 

următoarele acte normative: 

- se modifică art.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului 

nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din 

bugetul Fondului pentru mediu a Programului de 

dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de 

Monitorizare a Calităţii Aerului; 

- se modifică art.1, alineatul (2), art.2, alineatele (1), 

(2) și (3) și art.3, alineatul (1) și se completează 

art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 

privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării 

unor proiecte și programe din bugetul Fondului 

pentru mediu. 

 

11 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 comunitarǎ 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 normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organismele 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 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 privind 

constituirea consiliilor interministeriale  

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea 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 a fost avizat 

favorabil de către Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de act normativ 

 

1.  

 

Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea  elaborării  proiectului  de  act 

normativ  

În procesul de elaborare a prezentului proiect 

de act normativ au fost respectate regulile 

procedurale aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată. Proiectul de act 

normativ a fost supus comentariilor publicului prin 

publicarea pe pagina de internet a Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor în data de 

................................. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

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 de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2.  Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul 

Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de 

Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din 

bugetul Fondului pentru mediu, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate, 

precum şi de către Consiliul Legislativ și pe care îl supunem spre adoptare. 
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