
                                                       

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

          la data de 31.12.2012 

 

Administratia Nationala de Meteorologie infiintata in baza Legii 216/2004 pentru 

desfasurarea activitatii de meteorologie, necesara dezvoltarii social economice durabile a 

Romaniei si-a desfasurat activitatea in baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat prin 

HG nr. 1079/06.11.2012 a carui realizare la 31/12/2012 se prezinta astfel: 

Tabel 1  

 

 

   In mod detaliat ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE 

inregistreaza urmatorii indicatori:  

 Venituri din exploatare        53.605.993 lei 

 Cheltuieli de explotare        52.607.883 1ei 

 Profit din exploatare                     998.110 lei 

 Venituri financiare          235.737 lei 

 Cheltuieli financiare                    168.224 lei 

 

 

Nr.crt. 

Denumire 

indicator 

Planificat 

2012 

-lei- 

Realizat 2012 

-lei- 

Procent de 

realizare % 

1. Venituri totale 

cumulate          
57.107.000 53.841.730 94.28 

2. Cheltuieli totale 

cumulate       
55.123.000 52.776.107 95,74 

3. Profit brut                1.984.000 1.065.623 53,72 



 Profit  financiar                               67.513 lei 

 Venituri extraordinare                     0 

 Cheltuieli extraordinare                     0 

 Rezultatul brut al exercitiului  : 

 Profit  brut :            1.065.623 lei 

o Impozit pe profit:                0 lei  

 

 

Realizarea veniturilor sub nivelul prevazut in buget este determinata in principal de: 

 a) Gradul mare de deteriorare a unor observatoare meteorologice de tipul 

constructiilor din domeniul public al statului, ale caror reparatii capitale au fost insotite si de 

modernizari si necesitatea procurarii de piese de schimb pentru radare si a 12 statii 

meteorologice. Contravaloarea modernizarilor a fost inregistrata pe cresterea valorii 

imobilizarilor respective, ceea ce a determinat neinregistrarea pe venituri a tuturor 

transferurilor de la bugetul de stat. 

 b) Realizarea compatibilitatii unor observatoare meteorologice necuprinse initial in 

proiectul SIMIN, cu cele modernizate prin respectivul proiect, s-a concretizat in 

modernizari si procurarea de piese de schimb pentru radare si pentru statii meteorologice, 

fapt care a determinat ca unele transferuri de la bugetul de  stat sa nu fie inregistrate pe 

venituri. 

 Astfel fata de cele prevazute in bugetul aprobat,  veniturile totale s-au realizat in 

proportie de 94,28%, iar cheltuielile totale in proportie de 95,74% . 

 In anul 2012 s-a continuat derularea cu finantare partial externa a unor programe  si 

anume: MACC, WATERS, METAFOR, EURO4M, MIDMURES, CRYOLAND, CLEAN-

WATERS si au fost demarate un numar de  2 proiecte noi si anume ; ORIENTGATE si   

SEERISK. 

   

In anul 2012 Administraţia Naţională de Meteorologie a avut in derulare un numar de 

4 contracte si anume pentru urmatoarele proiecte cuprinse in Planul national de cercetare –

dezvoltare si inovare : DROMOSIS- valoare 200 mii lei, GEODIM –val. 250 mii lei, 

CLIMHYDEX- valoare 1100 mii lei si ADER –AGRO – valoare 150 mii lei .  

 

  

 



Administratia Nationala de Meteorologie nu inregistreaza datorii restante nici fata de 

bugetul statului sau alte fonduri speciale, nici fata de alti terti.In anul 2012 s-a desfasurat o 

activitate foarte intensa si complexa pentru functionarea SIMIN la parametrii proiectati. 

 In anul 2012 s-a continuat si activitatea de investitii din alocatii bugetare la obiectivul  

SMJ TG MURES. 

 Deasemenea, in anul 2012 s-a continuat dotarea cu aparatura meteorologica, precum 

si achizitia de tehnica de calcul. De asemenea, s-au efectuat lucrari de reparatii la mai multe 

observatoare meteorologice din tara si up-gradarea unui radar . 

 La 31 decembrie 2012 a fost efectuata inventarierea intregului patrimoniu al 

Administratiei Nationale de Meteorologie in conformitate cu prevederile legislatiei in 

vigoare si s-au valorificat in contabilitate rezultatele obtinute in urma incheierii ei. Nu s-au 

gasit plusuri si nici minusuri de inventar.  

 Situatiile financiare (bilantul contabil si contul de profit si pierdere) la 31/12/2012    

s-au intocmit pe baza balantei centralizate de verificare in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991 republicata, OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor 

contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare si a 

OMFP nr.52/2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor 

financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Publice. 

 In Nota explicativa 3 se prezinta urmatoarea repartizare  a profitului intocmita 

conform prevederilor OG 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare: a) fondul de 

rezerva legala =0 lei; b) participarea salariatilor la profit = 106.450 lei; c) varsaminte la 

buget din profitul net = 904.827 lei; d) alte rezerve folosite ca sursa proprie de finantare=  

53.225,00 lei. 

 Fata de cele aratate supunem aprobarii repartizarea profitului si situatiile financiare  

pe anul 2012 pentru ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE.              
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