RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2015
Administrația Națională de Meteorologie înființata în baza Legii 216/2004 pentru
desfășurarea activității de meteorologie, necesară dezvoltării social economice durabile
a României și-a desfașurat activitatea în baza bugetului de venituri si cheltuieli,
aprobat prin HG nr. 124/2015 și rectificat prin HCA nr. 8/07.11.2015 a cărui realizare
la 31/12/2015 se prezintă astfel:

In mod detaliat ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE
înregistrează următorii indicatori:
Denumire
Nr.crt. indicator
1.
2.
3.

Venituri totale
cumulate cu venituri
din fonduri europene
Cheltuieli totale
cumulate cu cheltuieli
din fonduri europene
Profit brut

Planificat
2015
-lei-

Realizat 2015
-lei-

Procent de
realizare %

58.470.000

56.468.936

96,58

57.063.000

54.423.553

95,02

1.407.000

2.045.383

145,37

 Venituri din exploatare

56.287.974 lei

 Cheltuieli de explotare

54.283.670 1ei

 Profit din exploatare

2.004.304 lei

 Venituri financiare
 Cheltuieli financiare

180.962 lei
139.883 lei

 Profit financiar

41.079 lei

 Venituri extraordinare

0

 Cheltuieli extraordinare

0

 Rezultatul brut al exercițiului :
o Profit
brut :
o Impozit pe profit:
o Profit
net :

2.045.383 lei
330.641 lei
1.714.742 lei

Veniturile totale au fost realizate sub nivelul prevăzut ca urmare a unor cauze
multiple cum sunt:
-renunțarea unor beneficiari la a mai contracta serviciile ANM ca urmare a primirii
acestora de la unii din beneficiarii cărora le sunt furnizate respectivele servicii ;
- relocarea de către autoritătile publice centrale a unor fonduri alocate de la bugetul
statului pentru activitatea de cercetare ce trebuiau acordate în anul 2015, către anii 20162017;
- proiecte de cercetare finanțate din fonduri europene sau naționale care au fost
accesate, dar care nu au fost incă contractate;
Astfel față de cele prevazute în bugetul aprobat, veniturile totale cumulate cu
veniturile din fonduri europene s-au realizat în proporție de 96,58%, iar cheltuielile totale
cumulate cu cheltuielile din fonduri europene în proportie de 95,02% .
În anul 2015 s-a continuat derularea cu finanțare parțial externă a unor programe si
anume: CRYOLAND, CLEAN-WATERS, MASIMBIRIS, ORIENTGATE, SEERISK,
SIAIR., CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILA, SNOWBALL, etc.
În anul 2015 Administraţia Naţională de Meteorologie a avut in derulare un numar de
6 contracte de valoare mare cuprinse in Planul național de cercetare –dezvoltare si inovare :
DROMOSIS, GEODIM, CLIMHYDEX, ADER –2020, ASSIMO si UCLIMESA.
Administrația Națională de Meteorologie nu înregistrează datorii restante nici față de
bugetul statului sau alte fonduri speciale, nici față de alti terți.În anul 2015 s-a desfășurat o
activitate foarte intensă și complexă pentru funcționarea SIMIN la parametrii proiectați.
În anul 2015 a fost finalizată investiția “Clădire sediu Serviciul Regional de Prognoză a
Vremii Bacău”, Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor nr. 1358 / 09.04.2015;
Construcția a fost inscrisă în Inventar (împreună cu terenul aferent), la valoarea de
1.245.624 lei.

-

Cheltuielile totale pentru realizarea obiectivului sunt de 1.650.960,10 lei (fara TVA), din
care :
- mijloace fixe si valorile de inventar rezultate, astfel :
- patrimoniul public al statului: «clădire SRPV»
1.245.624 lei;
- patrimoniul privat al statului: (utilaje, branșamente, alei) 284.042 lei;
- patrimoniul propriu: (dotari – obiecte de inventar)
59.411 lei;
- patrimoniul Electrica: (branșament electric)
61.884 lei.
În anul 2015 a fost finalizat obiectivul de investiții «Dezvoltarea sistemului național de
monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea
protecției vieții și a bunurilor materiale», rezultând un număr de 58 bunuri (mijloace fixe:
Stații meteorologice automate – 31 buc., Sisteme portabile de măsurare a umiditații solului
– 25 buc., Sistem integrat de monitoring agrometeorologic – 1 buc., Sistem de Recepție,
Prelucrare, Vizualizare și Diseminare a Datelor de la Sateliții de Observare a Pamântului –
1 buc.), patrimoniul public al statului, cu valoarea totală de 5.263.201 lei.
De asemenea, în anul 2015 s-a continuat dotarea cu aparatură meteorologică, precum
și achiziția de tehnică de calcul. De asemenea, s-au efectuat lucrări de reparații la mai multe
observatoare meteorologice din țara.
La 31 decembrie 2015 a fost efectuata inventarierea întregului patrimoniu al
Administrației Naționale de Meteorologie în conformitate cu prevederile legislatiei în
vigoare și s-au valorificat în contabilitate rezultatele obținute în urma încheierii ei.
Nu s-au gasit plusuri și nici minusuri de inventar.
Situațiile financiare (bilantul contabil și contul de profit și pierdere) la 31/12/2015
s-au intocmit pe baza balanței centralizate de verificare în conformitate cu prevederile
Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și
completările ulterioare si a OMFP nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de
întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
În Nota explicativă 3 se prezintă urmatoarea repartizare a profitului întocmită
conform prevederilor OG 64/2001, cu modificările și completările ulterioare: a) fondul de
rezerva legala =0 lei; b) varsăminte la buget din profitul net = 912.371 lei; c) alte rezerve
folosite ca sursă proprie de finanțare = 802.371,00 lei.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu au stabiliți indicatori de
performanță și au primit în anul 2015 o remuneratie formată dintr-o indemnizație brută
fixă lunară care se încadrează în prevederile OG nr. 26/2013, fără componenta variabilă.
Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie a primit pe
parcursul anului 2015 o remunerație formată dintr-o indemnizatie brută fixă lunară care
se încadrează în prevederile OG nr. 26/2013, fără componenta variabilă și are stabiliți
prin contractul de mandat următorii indicatori de performanță:
- Rata rentabilitătii exploatării
- Productivitatea muncii în preturi comparabile
- Perioada de recuperare a creanțelor
- Perioada de rambursare a datoriilor
- Gradul de realizare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice
Pentru anul 2015 indicatorii de performanță au fost indepliniți în procent de
109,28%.
De asemenea trebuie menționat că în anul 2015 Administrația Națională de
Meteorologie nu a înregistrat plați restante.
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