
 

 

 

 

  GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

 

 

   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al 

 Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A.,  

        care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării 

 

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, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

 

Guvernul României adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

ARTICOL UNIC 

 

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în 

Transporturi - INCERTRANS" - S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și 

Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

 

 

PRIM - MINISTRU, 

 

LUDOVIC ORBAN 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii 

Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” – S.A. care funcționează 

sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Potrivit Anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației și Cercetării, cu 

modificările ulterioare, Societatea Comercială “Institutul de 

Cercetări în Transporturi INCERTRANS” S.A. funcţionează sub 

autoritatea Ministerului Educației și  Cercetării, Bugetul de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale „Institutul de 

Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” – S.A. a fost elaborat 

având în vedere următoarele: 

-Hotărârea AGOA nr. 236/15.04.2020 de aprobare a bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2020. 

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020, 

cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile Ordonanţei 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,  

-prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 

3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 

de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici precum  şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia  (anexele 1 – 5). 

11. În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun legislaţie 

comunitară sau creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia, se vor 

specifica doar actele comunitare în 

cauză, însoţite de elementele de 

identificare ale acestora  

  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

1. Schimbări preconizate 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii 

Comerciale “Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS” 

S.A,  majorează cheltuielile cu salariile pe anul 2020 cu 5,21%  faţă 

de suma aprobată în 2019,  în urma aplicării art. 48 alin. (1) lit. c din 

Legea bugetului de stat pe anul 2020, Nr. 5/2020, a OUG nr. 79/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal şi OUG nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată. 

2. Alte informaţii 

Bugetul de venituri si 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. 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic 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. 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a-4a 

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

cât şi pe termen lung (pe 5 ani)      

                                                                                                                                           - 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 

c) bugetul asigurărilor sociale de  

d) stat: 
      (i)  contribuţii de asigurări 

 

 

 

 

 

 

    

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

cheltuieli de personal 

bunuri şi servicii 

      b) bugete locale: 

cheltuieli de personal 

bunuri şi servicii 

      c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

cheltuieli de personal 

bunuri şi servicii 
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3. Impact financiar, plus/ minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

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. 

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 (trimiteri la doctrina juridică). 
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. Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 



 

 

4 

 

 

 

 

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 de 

Guvern 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 Ţarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 respectate prevederile  de art. 7 alin. (1)  

din Hotărârea de Guvern nr. 561/2009  pentru aprobarea 

Regulamentului 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. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

3. Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat, prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări 

în Transporturi – INCERTRANS” – S.A. care funcționează sub autoritatea Ministerului Educației și 

Cercetării. 

 

 

 

    MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

 

Ministru 

 

MONICA CRISTINA ANISIE 

 

 
    

AVIZĂM  FAVORABIL 

 

 

 

MINISTERUL 

  MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 
 
 

Ministru 

 

VICTORIA VIOLETA ALEXANDRU 

 MINISTERUL 

FINANŢELOR PUBLICE           

 

Ministru 

 

VASILE-FLORIN CÎȚU   

http://gov.ro/fisiere/ministri_fisiere/CV_-_BUDAI_Marius_Constantin.pdf
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