
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Naţionale a Pădurilor -

Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 229/2009

privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările și completările
ulterioare, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este „regie autonomă de
interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură”. Totodată, potrivit Legii nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi
societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Regia
„funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.”

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are ca scop principal
gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a
statului, iar activităţile pe care le desfăşoară aceasta vizează:
a) aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru

apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate
publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează,
precum şi pentru gestionarea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite,
pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a
produselor specifice fondului forestier, exercitând şi atribuţii de serviciu
public cu specific silvic;

b) efectuarea de lucrări de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
proiectare de investiţii în domeniul silviculturii şi în alte domenii ale
ştiinţelor naturale, precum şi întocmirea de documentaţii topo-cadastrale;

c) administrarea prin intermediul subunităţilor cu personalitate juridică
sau preluarea în custodie, în condiţiile legii, a ariilor naturale protejate
(parcurile naturale şi naţionale) în care fondul forestier proprietate publică a
statului deţine o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversităţii
acestora;

d) aplicarea strategiei şi implementarea programelor de ameliorare
genetică a cabalinelor de rasă, creşterea, ameliorarea, calificarea şi
exploatarea efectivelor de cabaline din secţiile proprii, organizarea şi
desfăşurarea de competiţii hipice;

e) creşterea animalelor de blană şi efectuarea cercetării ştiinţifice şi
dezvoltării tehnologice în acest domeniu.



Costurile de desfăşurare a activităţilor menţionate anterior se acoperă
din veniturile încasate din valorificarea bunurilor şi/sau serviciile prestate.

1.1 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 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 se
propune realizarea unui nivel al veniturilor totale de 2.356,5 milioane lei,
rezultând o majorare a acestora cu 0,2% comparativ cu valoarea preliminată
a se realiza în anul 2019, iar nivelul cheltuielilor totale este de 2.346,0
milioane de lei, înregistrându-se o majorare a acestora cu 3,5% comparativ
cu anul precedent, ceea ce duce la realizarea unui profit brut de 10,5
milioane lei.

Valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri este de 996,0 lei,
înregistrând o creștere de 3,4% comparativ cu valoarea preliminată a se
realiza în anul 2019.

La elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 sunt respectate prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020,
nr.5/2020.

La fundamentarea elementelor de venituri s-au avut în vedere
următoarele:
- recoltarea din pădurile proprietate publică a statului şi proprietatea

altor deţinători administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, a
unui volum total de 9.500 mii m3 de masă lemnoasă;

- în acţiunea de valorificare a altor resurse din fondul forestier, la
nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva se vor comercializa fructe de
pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, carne de vânat şi vânat viu,
păstrăvi de consum etc;

- venituri din contracte de administrare și din prestări servicii silvice;
- - din comercializarea în condiţii de eficienţă atât a masei lemnoase, cât şi

a celorlalte resurse enumerate mai sus, va rezulta o cifră de afaceri de
1.990,0 milioane lei;

În categoria „alte venituri din exploatare” sunt incluse: venituri din
valorificarea mijloacelor fixe, venituri din vânzarea activelor, venituri din
prestaţii aferente împăduririlor, venituri din despăgubiri, venituri din
penalităţi ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, venituri din
imputaţii datorită unor lipsuri în gestiune, venituri din taxa de participare la
licitaţii, venituri din utilizarea fondului de conservare și regenerare a
pădurilor.

În grupa veniturilor financiare sunt cuprinse veniturile din dobânzi,
veniturile din diferentele de curs valutar, veniturile din sconturile obținute și
alte venituri financiare.

Fundamentarea elementelor de cheltuieli s-a efectuat având în vedere
programul de activitate al Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva pe anul
2020, precum şi realizările preliminate la finele anului 2019, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii:
În categoria cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, sunt cuprinse:



cheltuielile privind stocurile (cheltuieli cu materiile prime şi materiale,
cheltuieli privind energia şi apa, cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar, etc.) şi cheltuielile cu bunurile şi serviciile executate
de terţi (cheltueli privind intreţinerea şi reparaţiile, cheltuieli privind
colaboratorii, cheltueli de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuieli cu
sponsorizarea, cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane, cheltuieli de
deplasare, detaşare, transfer, cheltuieli poştale, cheltuieli cu prestaţiile
efectuate de filiale, cheltuieli cu pregătirea profesională şi alte cheltuieli);

Per total, cheltuielile cu bunurile și serviciile înregistrează în anul
2020 o reducere de 0,9% comparativ cu valoarea preliminată a se realiza în
anul 2019.

O pondere importantă în categoria acestor cheltuieli o reprezintă
cheltuielile cu amenajaraea pădurilor în valoare de 33,5 milioane lei,
cheltuielile cu prestaţiile efectuate de filiale, respectiv cheltuielile cu
administrarea parcurilor naturale / naţionale si Muzeul Cinegetic al
Carpatilor „Posada” în cuantum de 31,8 milioane lei și cheltuielile privind
susținerea activității de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor în
valoare de 38,2 milioane lei, cheltuieli privind protectia padurilor, cheltuieli
de certificare a pădurilor, cheltuieli cu cercetarea stiințifică, etc.

“Cheltuielile privind stocurile“ înregistrează o scădere de 12%
comparativ cu valoarea preliminată a se realiza în anul 2019. În cadrul
acestei categorii cea mai mare reducere se înregistrează la “cheltuielile
privind mărfurile“ care se diminuează cu 32,6%, “cheltuielile cu materiile
prime” se diminuează cu 17,5%, “cheltuielile privind materialele de natura
obiectelor de inventar” înregistrează o reducere de 17,2%, “cheltuielile cu
materialele consumabile” se diminuează cu 11,2%, etc.

“Cheltuielile privind serviciile executate de terți“ înregistrează o
reducere de 14,5% comparativ cu anul anterior. În cadrul acestei categorii
cea mai mare reducere se înregistreazpă la “cheltuielile cu întreținerea și
reparațiile” - 20%, în timp ce “cheltuieli cu primele de asigurare”
înregistrează o majorare de 4,4%.

“Cheltuielile cu alte servicii executate de terți“ înregistrează o
majorare de 5,3%. În cadrul acestei grupe, cea mai mare creștere se
înregistrează la „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți” – 37,5%,
unde se regăsesc “Cheltuielile cu prestațiile executate de filiale”, respectiv
cheltuielile cu administrațiile parcurilor naturale / naționale și Muzeul
Cinegetic al Carpaților “Posada” în valoare de 31,8 milioane lei care
înregistrează o creștere față de anul 2019 datorită faptului că administrațiile
de parc trebuie să implenteze acțiunile stabilite prin planurile de
management, precum și cheltuielile privind susținerea activității de creștere,
exploatare și ameliorare a cabalinelor în valoare de 38,2 milioane lei având
în vedere faptul că Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a
Cabalinelor a devenit unitate cu personalitate juridică.

„Cheltuielile de protocol” înregistrează o scădere de 80,6% și au fost
calculate conform Codului Fiscal, respectiv in limita a 2% din “profitul
brut” preliminat pentru anul 2020.

„Cheltuielile cu sponsorizarea” constau în principal în puieți forestieri
acordați fie diverselor persoane juridice (asociații, fundații), fie sunt puși la



dispoziție în cadrul campaniei de împăduriri, în sponsorizări cu masă
lemnoasă acordată zonelor afectate de eventualele calamități, lemn de foc
pentru încălzirea școlilor, etc.

B. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuielile cu taxele și vărsămintele asimilate rămân la nivelul

preliminat a se realiza în anul 2019, și aici se cuprind: cheltuielile cu taxa
pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale, cheltuieli cu taxa de
mediu, cheltuieli cu alte impozite și taxe (impozit pe clădiri, taxe auto, etc).

C. Cheltuielile cu personalul
Cheltuielile cu personalul, au fost determinate în funcţie de numărul

mediu de personal pentru anul 2020, luând în considerare prevederile Legii
nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, ale Ordonanţei Guvernului
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitaţile administrativ teritoriale sunt acţionari
unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile cu personalul, per total, inregistrează o creștere de 8,6%
comparativ cu valoarea preliminată a se realiza în anul 2019, rezultată din
creșterea cheltuielilor cu salariile cu 10,3%, din diminuarea bonusurilor cu
2,3%, diminuarea „altor cheltuieli cu personalul” cu 34,9%, din creșterea
cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere
și control, comisii și comitete cu 27,4% și din creșterea cheltuielilor cu
contribuțiile datorate de angajator cu 10,6%. Cheltuielile cu personalul
reprezintă 65,3% din cifra de afaceri a anului 2020, resprezentând cea mai
importantă categorie de cheltuieli și singura care înregistrează o majorare în
anul 2020 ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.234/2019
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.

C1. Cheltuielile cu salariile
• Cheltuielile cu salariile au fost stabilite in concordanţă cu prevederile

Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, înregistrând o creştere de
10,3% comparativ cu nivelul preliminat a se realiza la sfârșitul anului 2019,
acestea fiind influențate de aplicarea prevederilor Legii nr.234/2019 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000
privind Statutul personalului silvic precum și de majorarea salariului de baza
minim brut pe tară garantat în plata conform Hotărârii Guvernului nr.
935/2019.

Art.22 alin (1) din Legea nr.234/2019 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul
personalului silvic, prevede: “În unitățile și subunitățile care administrează
fondul forestier național, salarizarea pentru funcția de bază pădurar,
salariul de bază va fi mai mare de 1,5 ori față de salariul minim brut pe țară
garantat în plată”.

De asemenea personalul silvic beneficiază de indemnizație de grad
professional, care în anul 2020 înregistrează creșteri semnificative. Art.22



alin (3) din legea mai susmenționată, prevede: “Sumele necesare pentru
acordarea indemnizației de grad professional prevăzute la alin. (2) se
calculează, annual, prin înmulțirea valorii salariului minim brut garantat în
plată la nivel national cu coeficientul k prevăzut pentru fiecare grad și
pentru fiecare gradație”.

C2. Bonusuri
Bonusurile înregistrează în anul 2020 o scădere de 2,3% comparativ

cu valoarea preliminată a se realiza în anul 2019, rezultată din diminuarea
semnificativă a cheltuielilor privind participarea salariaților la profitul
obținut în anul precedent.

C3. Alte cheltuieli cu personalul

În această categorie sunt cuprinse cheltuielile cu drepturile salariale
cuvenite în baza unor hotarâri judecatoresti,și înregistrează o reducere de
34,9% comparativ cu valoarea preliminată a se realiza în anul 2019.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe
de conducere şi control, comisii şi comitete

În anul 2020 comparativ cu nivelul preliminat a se realiza în anul
2019, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor comisii și
comitete, per total, înregistrează o creştere de 27,4% și au fost
fundamentate având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor
publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.
• Cheltuielile pentru Consiliul de Administrație

Consiliul de administrație al Regiei Naţionale a Pădurilor –
ROMSILVA a fost numit, conform art.5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, “de
autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul
reprezentantului acestei instituţii” şi este constituit din: șapte membrii
neexecutivi și un secretar.

Conform art.8 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011, cu modificările şi completările ulterioare: “Remuneraţia
membrilor consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea
publică tutelară prin contractul de mandat în structura şi limitele prevăzute
la art.8, alin. (3)”

Art.8 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu
modificările şi completările ulterioare prevede: “Remuneraţia membrilor
neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie
fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de
două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar
pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate
înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei
activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică anterior numirii.
Componența variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă
financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară,



diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu
respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc
inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome şi asigurarea
respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei
variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12
indemnizaţii fixe lunare
Cheltuielile privind indemnizația Consiliului de administrație, în valoare
totală de 1.625,0 mii lei au fost fundamentate astfel:
-componența fixă: 7 persoane * 9.658 lei *12 luni + 1 secretar * 4.274 lei
*12 luni = 863,0 mii lei
-componența variabila: 7 persoane * max 12 remunerații fixe (media
indemnizației unui membru pentru anul 2019 este de 9.073 lei) = 762,0 mii
lei

• Cheltuielile pentru directori/directorat, au fost stabilite în
conformitate cu art.21 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
“Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu
poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai
consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru
directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. ”Art.8, alin(4)
prevede „Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie
este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori
media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru
activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat
de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din
economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior
numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componența variabilă va avea la
bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi
aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru
administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei
prevăzute la art. 31 alin. (5).

Cheltuielile pentru directori/directorat, în valoare totală de 658,0 mii
lei au fost calculate astfel:
- componenta fixă: 28.974 lei *12 luni = 347,0 mii lei;
- componența variabilă aferentă anului 2019, care se achită în anul 2020 este
în valoare de 311 mii lei și a fost calculată astfel: 12 remunerații fixe *
25.894 lei (media anului 2019) = 311,0 mii lei.

• În categoria “cheltuielilor pentru alte comisii si comitete constituite
potrivit legii, sunt cuprinse cheltuielile aferente comisiilor de evaluare,
comitetului de audit, comitetului de nominalizare și remunerare și
înregistrează o reducere de 21,1%.

C5. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator
înregistreză o majorare de 10,6% comparativ cu valoarea preliminata a se
realiza în anul 2019 ca urmare a creșterii cheltuielilor de natură salarială și
au fost calculate conform prevederilor legale în vigoare.
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D. Alte cheltuieli de exploatare
Aceste cheltuieli înregistrează o diminuare de 4,5%, comparativ cu

valoarea preliminată a se realiza în anul 2019 şi sunt cuprinse: cheltuielile
privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cheltuielile
privind ajustările şi provizioanle, cheltuielile cu majorări si penalități,
cheltuielile privind activele imobilizate, cheltuieli privind constituirea
fondurilor speciale.

În cheltuielile de exploatare sunt cuprinse cheltuielile efective ce se
vor realiza cu paza pădurilor pentru proprietarii privați, la costul efectiv,
regia suportând diferențele rezultate între ajutorul primit și cost.

În grupa cheltuielilor financiare sunt cuprinse cheltuielile cu
dobânzile și comisioanele bancare, cheltuielile din diferențe de curs valutar
și alte cheltuieli financiare.

În cheltuielile nedeductibile fiscal sunt cuprinse cheltuielile cu
provizioanele privind participarea la profit a salariaților în valoare de 963,0
mii lei, constituie conform legii, în cuantum de 10% din profitul net.

Profitul brut prognozat pentru anul 2020 este în valoare de 10.500
mii lei. Diminuarea profitului brut se datorează în special creșterii
cheltuielilor de personal, fiind singura categorie de cheltuieli care
înregistrează o majorare, ca urmare a aplicării prevederilor Legii
nr.234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, de majorarea
salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată conform Hotărârii
Guvernului nr. 935/2019, dar și de faptul că Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva asigură servicii de administrare și pază pentru o suprafață
semnificativă de fond forestier deținut de alți proprietari, pentru care sumele
încasate de la buget în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.
864/2016 sunt mult mai mici decât cheltuielile realizate.

Pentru anul 2020 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu prevede
înregistrarea de plăţi restante către bugetele publice, iar creanţele restante
înregistrează o diminuare de 2,3% comparativ cu nivelul preliminat a se
realiza în anul 2019.

Cheltuielile de natură salarială au fost determinate în funcţie de
numărul mediu de personal pentru anul 2020 de 16.000 salariati, de
majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de
majorarea cheltuielilor cu salariile ca urmare a aplicării prevederilor Legii
nr.234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.

Astfel, câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială (lei / persoană) recalculat conform OG
26/2013 este de 6.342 lei/persoană.

Atât numărul mediu de salariați, cât și numărul de personal prognozat
la sfârșitul anului 2020 este de 16.000, înregistrând o scădere față de
numărul de personal realizat în anul 2019.

În cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli programat pentru anul
2020, nu sunt inclusi indicatorii aferenți unităților cu personalitate juridica
din structura regiei (parcurile naturale / naționale, Muzeul Cinegetic al



Carpaților „Posada” și Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a
Cabalinelor) și nici numărul de personal aferent.

Pentru cheltuielile generate de administrarea parcurilor naturale şi
naţionale, care în anul 2020 se ridică la 31.8 milioane lei, precum şi pentru
cheltuielile generate de susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi
ameliorare a cabalinelor în valoare de 38,2 milioane lei ar fi necesar să se
elaboreze acte normative care să permită suportarea lor de la bugetul
statului, astfel acestea se suportă din veniturile proprii ale Regiei Naţionale a
Pădurilor – ROMSILVA, influenţând în mod direct diminuarea profitului
brut.

La sursele pentru finanţarea investiţiilor este prevăzută suma de
214.356 mii lei, din care 68.000 mii lei din surse proprii, 9.990 mii lei din
alocaţii bugetare pentru investitii acordate conform Legii nr. 5/2020, privind
bugetul de stat pe anul 2020, 32.466 mii lei alocații de la buget pentru
perdele forestiere de protecție, 3.500 mii lei credite bancare externe, 100.400
mii lei din alte surse, respectiv: 400 mii lei din fond de ameliorare si
100.000 mii lei din fond de accesibilizare.

Alocațiile bugetare, creditele bancare externe (B.D.C.E.) și fondul de
accesibilizare vor fi folosite pentru execuția de drumuri forestiere și lucrări
de corectare a torenților.

Lucrările de corectare a torenților sunt necesare în vederea
diminuării efectelor distructive ale viiturilor torențiale, prin retenția direct de
aluviuni, consolidarea malurilor și albiilor. Alături de aceste efecte directe și
indirecte, prin executarea lucrărilor de corecții de torenți sunt apărate
drumurile forestiere, podurile și podețele, lucrările de artă existente,
terenurile silvice și nu în ultimul rând localitățile situate în aval.

Lucrările de execuție a drumurilor forestiere sunt necesare în vederea
accesibilizării fondului forestier, pentru a se asigura continuitatea
tratamentelor silviculturale precum și a lucrărilor de îngrijire a arboretelor.

În ceea ce privesc cheltuielile privind achiziţiile aferente anului
2020, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are în vedere reducerea la
minim a acestora, în condiţiile menţinerii unei calităţi corespunzatoare a
procesului de producţie.

Deşi s-au făcut anunţuri de intenţie pentru toate poziţiile din lista de
achiziţii propusă pentru anul 2020, potrivit legislaţiei în vigoare, acestea vor
fi achiziţionate ţinând cont de faptul că activitatea Regiei Naţionale a
Pădurilor-Romsilva este una complexă. Pe lângă activitatea de exploatare a
masei lemnoase, aceasta mai desfăşoară şi activităţi legate de piscicultură,
fazanerii etc. care necesită achiziţia de materiale precum seminţe,
îngrăşăminte, furaje, asigurând astfel respectarea normativelor legale în
vigoare.

În privinţa achiziţiilor legate de prevederile din Contractul colectiv de
muncă în vigoare au fost respectate anunţurile de intenţie, în vederea
achiziţionării acestora la cele mai mici preţuri, urmărindu-se cu rigurozitate
încadrarea în cheltuielile aprobate.

Toate cheltuielile propuse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei



Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru anul 2020 sunt efectuate din
veniturile proprii ale acesteia şi nu de la bugetul statului, neînregistrându-se
arierate.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fost supus controlului
financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare
a controlului financiar de gestiune. La fundamentarea indicatorilor
economico-financiari s-au avut în vedere recomandările și propunerile
organelor de control și de audit. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a
fost avizat de catre Federatia sindicatelor “Silva’.

Având în vedere prevederile art.8 alin (1), (2) si (4) din Ordonanța
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitațile administrativ - teritoriale sunt acționari
unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară,
până la aprobarea prin hotarare de guvern a bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2020, propunem ca nivelul cheltuielilor aprobate să fie
la nivelul celor efectiv realizate, în condițiile în care acestea depășesc
plafoanele prevăzute la aliniatele mai sus menționate.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Valoarea investiţiilor finanţate din alocaţii bugetare se află în

concordanţă cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe
anul 2020. Lucrările care se vor executa din sumele alocate din
surse bugetare constau în principal în amenajarea bazinelor
torenţiale, reabilitarea reţelei de drumuri forestiere, precum şi
reconstrucţie ecologică a unor terenuri degradate.

1.1 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniul 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.

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 pe 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:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

bugetul asigurărilor sociale de
stat:

(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor

bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(iii) cheltuieli de capital

b) credit extern
c) surse proprii
3. Impact financiar, plus/minus,

din care:
a) buget de stat
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. 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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect



1.1Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice
a) impact legislativ-prevederi de

modificare şi completare a cadrului
normativ în domeniul achiziţiilor
publice, prevederi derogatorii;
b) norme cu impact la nivel

operational/tehnic-sisteme electronice
utilizate în desfăşurarea procedurilor
de achiziţie publică, unităţi centralizate
de achiziţii publice, structură
organizatorică internă a autorităţilor
contractante

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

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 normativeşi/saudocumente
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 organizaţii
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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.



normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente

Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor
interministeriale

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

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită
prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

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 Nu au fost identificate

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva,



aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care în forma prezentată a fost avizat
de către ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Costel ALEXE

Avizăm favorabil:

MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
SOCIALE

Victoria Violeta ALEXANDRU Vasile-Florin CÎȚU


