
 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2021 al 
Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 

aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii  
 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  al art. 4, alin.1, lit.(a) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu 

completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

   

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
  
 
       Articol unic – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2021 al 

Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată 

sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prevăzut în anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 
  

PRIM – MINISTRU  
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 2021 al  
Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 

         aflată sub autoritatea   Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale 

Conform prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare și potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" S.A. 
Constanţa, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii, ordonatorul principal de credite în coordonarea căruia se află, cu avizul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi al Ministerului Finanțelor. 
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa,  a fost 
înființată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 și are  
ca obiect de activitate întreţinerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii 
de transport naval ce i-a fost concesionată, punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a 
acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu, urmărirea sau asigurarea, după 
caz, a furnizării serviciilor de siguranţă în porturi, asigurarea în permanenţă a 
adâncimilor minime în bazinele portuare şi la dane şi a semnalizării pe şenalele de acces 
şi în porturi. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  
își acoperă cheltuielile din venituri proprii conform prevederilor H.G. nr.517/1998 și 
angajează cheltuieli  la nivelul creditelor bugetare aprobate și repartizate de ordonatorul 
principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  
Veniturile proprii ale Companiei se constituie din: redevenţele/chiriile obţinute din 
subconcesionarea/închirierea infrastructurii de transport naval şi a bunurilor proprietate 
ale Companiei, redevenţele obţinute din concesionarea serviciilor de siguranţă, tarifele 
de utilizare a infrastructurii de transport naval şi de furnizare a serviciilor de siguranţă. 

2. Schimbări preconizate  
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu 
respectarea următoarelor prevederi legale:  



 

 

-prevederile art. 48, alin.(1), lit.b  și lit.e coroborat cu  alin.(4) din Legea  nr.15/2021, 
Legea bugetului de Stat pe anul 2021; 
- Hotărârea Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 
-ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu 
completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
-ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia. 
- Legea nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
22/1999. 
- prevederile art.49 și art.50 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.22/1999 privind 
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport 
naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport 
naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;  
- prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 991/2020 cu 
privire la stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de 
pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a 
acestui serviciu. 
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională 
"Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa,  aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii s-a realizat avându-se în vedere următoarele:  
- rezultatele obţinute în anul 2020, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul 
de administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor 
economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare; 
- avizul  Consiliului de Administrație, conform Deciziei nr.15724/29.03.2021 privind 
proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021; 
-aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei  
Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa de reprezentanții  
Adunării Generale a Acționarilor,  prin Hotărârea nr. 04/20.04.2021; 
-nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021: 2,4%  așa cum reiese din Raportul 
privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024, 
elaborat de Ministerul Finanțelor; 
-în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, ca instrument de 
management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare 
pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total 
venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe 
fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a 
activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, 
lichiditate, diminuarea riscurilor, etc; 
- Conform alin.(b) art.30¹ din O.G.nr.22/1999, Compania Naţională "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa,  are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul 
veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval care 
face obiectul concesiunii pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii; 



 

 

- Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  a înregistrat 
la 31.12.2020 un rezultat brut pozitiv  în valoare de   169.982 mii lei  și nu a înregistrat 
plăti restante; 
- Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  a programat 
pentru anul 2021, un rezultat brut pozitiv în valoare de 91.497 mii lei  și  nu a estimat 
plăti restante. Rezultatul brut al anului 2021 este programat la un nivel mai mic decât 
preliminatul anului anterior, din cauza obligativitatii companiei de a îndeplini atribuțiile 
de autoritate portuară și de administrator de port, în conformitate cu OG nr. 22/1999, 
care presupun înregistrarea de cheltueli suplimentare față de cele preliminate la 
31.12.2020, după cum urmează: 
-repararea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii date în concesiune și 

administrare;  
-monitorizarea sau furnizarea, după caz, a serviciilor de siguranță din interiorul portului; 
-asigurarea permanentă a adâncimilor minime ale apei în bazine și la dane, asigurând 

semnalizarea căilor de acces;  
-elaborarea planurilor de dezvoltare a porturilor maritime în conformitate cu  politica și 

planurile de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 
- veniturile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 411.784 mii lei, cu o 
creștere cu 2,3 % faţă de  preliminatul pe anul 2020; 
- cheltuielile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 320.287 mii lei, cu o 
creștere cu 37,725 faţă de  preliminatul pe anul 2020; 
- cheltuielile sunt estimate pe baza solicitărilor venite de la sucursalele companiei  și de 
la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul 
de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe 
ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile 
companiei pentru buna desfașurare a activității  și  totodată posibilitatea companiei de 
a acoperi  aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în 
cursul anului 2021; 
-nivelul cheltuielilor de natură salarială,  a fost fundamentat având în vedere prevederile 
art.48, alin.(1), lit. b și lit.e, coroborat cu alin. (4)  din Legea nr. 15/2021-Legea 
bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mari cu 21,81% (cu 21.231 mii 
lei) față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat 
prin HG nr.800 /2020 și  cu 31,72% (cu 28.558 mii lei) față de cele realizate la 
31.12.2020 ca urmare: 

 a influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2021,  
determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2020, cu suma de 4.553 
mii lei, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cu art.48, alin(1), lit.b din Legea 
bugetului de stat  pentru anul 2021 nr.15; 

 a influentei sumelor  reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială  



 

 

programate în anul 2021 față de cele aprobate în anul 2020, conform HG nr. 800/2020, 
urmare a extinderii activității, cu suma de 16.678 mii lei, în conformitate cu art.48, 
alin(1), lit.e  din Legea bugetului de stat  pentru anul 2021 nr.15 și cu prevederile art.49 
și art.50 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând 
domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe 
căile navigabile interioare). In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 
Transporturilor  și Infrastructurii nr. 991/19.05.2020 - pentru stabilirea porturilor şi a 
căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi 
fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu, Companiei 
Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, i-a revenit 
obligativitatea preluării serviciului de pilotaj maritim în porturile administrate conform 
prevederilor art.1, alin.(1) „Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al 
navelor maritime şi fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei 
Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa” și alin.(3) „Serviciul 
de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se asigură prin 
corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa”. In conformitate cu art.4 – „Până la data de 31 decembrie 2020, 
administraţiile portuare şi/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să 
organizeze corpul propriu de piloţi şi să ia toate măsurile necesare din punct de vedere 
financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit 
legii”. 
-nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 
9,44% față de cel realizat la finelui anului 2020; 
-cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a   
influențelor  rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile 
aferente contractelor de mandat; 
- sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în crestere cu 
59,43% față de cele realizate la 31.12.2020  și vor fi asigurate din:  
 surse proprii –amortizare  în valoare de 41.621 mii lei și  profit anul 2020 în valoare  
de 101.251 mii lei; 
 alocații bugetare  în valoare de 2.700 mii lei; 
 alte surse (fonduri externe nerambursabile), în valoare de 146.687 mii lei. 
-cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021, vor fi în crestere  față de cele 
realizate la 31.12.2020  cu  59,43%. 
Indicatorii  economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori: 

 productivitatea muncii se va diminua de la 428,14 mii lei/persoană la 392,55 mii  
lei/ persoană (cu 8,31%);  

 numărul de personal programat la finele anului 2021 (996 salariati)   va  rămâne  
același ca cel aprobat în anul 2020, prin HG nr.800/2020; 

 cheltuielile de natură salarială  sunt mai mari cu 21,81 %  față de cele programate  
în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.800/2020, în 
conformitate cu prevederile art. 48, alin.(1) lit.b și e din Legea nr.15/2021-Legea 
bugetului de stat pe anul 2021; 

 câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură  



 

 

salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade cu 9,44% 
fata de cel realizat la 31.12.2020; 

 cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale,  vor ȋnregistra o creștere   cu 34,63%  
față de cele realizate în anul 2020,  din cauza creșterii cheltuielilor totale programate în 
anul 2021  cu 37,72%, față de  creșterea veniturilor programate în anul 2021 cu 2,30;   

 creanţele restante pentru anul 2021, au fost estimate în scadere  cu 0,81% față  
de cele realizate în anul 2020; 

 plăţile restante,  compania și-a propus să nu înregistreze plăţi restante. 
 pentru anul 2021 se estimează un rezultat brut pozitiv în valoare în valoare de 91.497  

mii lei  și  nu s-au estimat plăti restante. Rezultatul brut al anului 2021 este programat la 
un nivel mai mic decât preliminatul anului anterior cu 46,17% din cauza obligativitatii 
companiei de a îndeplini atribuțiile de autoritate portuară și de administrator de port, în 
conformitate cu OG nr. 22/1999, care presupun inregistrarea de cheltueli suplimentare 
față de cele preliminate la 31.12.2020 mii lei.  

 Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa    nu  
înregistrează la 31.12.2020,  pierderi contabile din anii precedenți. 

 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale  
"Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa    a fost avizat de  Consiliul de 
Administrație, conform Deciziei nr.15724/29.03.2021; 

 proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei  
Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa   a fost aprobat  de 
reprezentanții  AGA,  prin Hotărârea nr. 04/20.04.2021; 

 proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  a fost supus controlului financiar de  
gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune; 

 în conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi  
cheltuieli pe anul 2021 a fost supus consultării organizaţiilor de sindicat.  

3. Alte informaţii 
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 
ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021  al 
Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  urmează sa 
fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.  
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021, 
aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale 
Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
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. Impact 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 și mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

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.  

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 
patru ani 

Media pe 
cinci 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 

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: 

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 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă 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 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 
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 normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 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 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 de act normativ nu se referă la acest subiect. 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din 
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 561/2009. 
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 informații 
Nu sunt 
 



 

 

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 
Nu sunt. 
   

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei 
Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa,  aflată sub autoritatea  
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl supunem Guvernului spre 
adoptare. 
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Anexa 

mii lei

0 3 4

I. 1 411,784.00

1 2 390,981.00
a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3
b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  

vigoare 4

2 5 20,803.00

II 6 320,287.00

1
7 313,283.00

A. 8 138,921.00

B. 9 10,260.00

C.
10 125,632.00

C0
Cheltuieli de natură 
salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 118,598.00

C1 ch. cu salariile 12 101,484.00

C2 bonusuri 13 17,114.00

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 1,321.00
 cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 15

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 
altor organe de conducere si control, comisii 
si comitete 16 2,091.00

C5
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de 
angajator 17 3,622.00

D. 18 38,470.00

2 19 7,004.00

III
20 91,497.00

IV 1 21 13,212.00

2 22

3 23

4 24

5
25

V
26 78,285.00

1 27

2
28

3 29

4

30

5 31

6
32 78,285.00

7

33 6,190.00

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 
lege

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Rezerve legale

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 
şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 
ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor 
costuri aferente acestor împrumuturi

cheltuieli cu personalul, 
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE 
RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-
Rd.24-Rd.25), din care:

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

INDICATORI

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

2

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-
Rd.6)

Cheltuieli financiare

alte cheltuieli de exploatare

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 
DE MAI SUS

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Incinta Port nr.1, Constanţa
Cod unic de inregistrare: 11062831

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2021

Nr. 
rd.

1

Propuneri  
an curent 

2021

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 
la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 
31)>= 0)

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= 
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

 cheltuieli cu bunuri si servicii

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

Alte repartizări prevăzute de lege



0 3 4

INDICATORI

2

Nr. 
rd.

1

Propuneri  
an curent 

2021

8

34 21,119.00

a) 35 16,896.00

b) 36

c) 37 4,223.00

9
38 57,166.00

VI 39 3,686.00

VII
40 3,686.00

a) 41 114.00

b) 42 3,052.00

c) 43 275.00

d) 44 62.00

e) 45 183.00

VIII
46 292,259.00

1 47 2,700.00
alocaţii bugetare aferente plăţii 
angajamentelor din anii anteriori 48

IX 49 292,259.00

X

1 50 996

2 51 996

3
52 9,174.20

4
53 7,397.84

5 54 392.55

6
55 392.55

7
56

8
57 777.80

9 58

10 59 73,400.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare  nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 
bugetului de stat

cheltuieli cu reclama si publicitate

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 

Nr. de personal prognozat la finele anului

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   
din care

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare

   -  dividende cuvenite altor acţionari

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

maximum 25% vărsăminte la bugetul de stat sau 
local în cazul regiilor autonome, ori dividende 
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care: 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

 cheltuieli materiale

Creanţe restante

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= 
(Rd.6/Rd.1)x1000)

cheltuieli cu salariile

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

cheltuieli privind prestarile de servicii

Alocaţii de la buget

DATE DE FUNDAMENTARE

Plăţi restante

Nr.mediu de salariaţi total


