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NOTA 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014 

 

1. Aspecte generale/competenta 

 

Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli anual. 

 

Baza legala incidenta este reprezentata de: 

 

- Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990) 

- Legea Bugetului de stat pe anul 2014 (Legea nr. 356/2013) 

- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin 

direct ori indirect o participatie majoritara 

 

 

2. Prezentare 

 

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2014 a fost intocmit  avand in 

vedere prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 (Legea nr. 356/2013), prevederile 

Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori 

indirect o participatie majoritara, prevederile Ordinului  Ministrului Finantelor Publice nr. 2032/2013 

privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de 

fundamentare a acestuia si prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, 

aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata. 

 

In conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanta nr.26/2013 operatorii economici, societăţi comerciale ale 

căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, prezintă organelor administraţiei publice 

centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se 

află, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, în termen 

de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.  

 

Modul de aprobare a BVC este prevazut la art. 4, al.(1) lit. a) din Ordonanta nr.26/2013: „Bugetele de 

venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă: prin hotărâre a Guvernului ..”. Proiectele de 

hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor 

de venituri şi cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice”. 

 

Propunerea de BVC al SN “Nuclearelectrica” pentru anul 2014, precum si anexele de fundamentare au 

fost depuse la Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie prin adresa nr. 150.316/31.01.2014. 

Ca urmare a analizelor efectuate la nivelul Ministerului Finantelor Publice, au fost solicitate unele 

detalieri pentru anumiti elemente, astfel incat in data de 17.04.2014 a fost redepusa documentatia 

inregistrata la MFP sub nr. 526.388/17.04.2014. 

 

 

AVIZAT, 

Consiliul de Administratie 

Presedinte 

Alexandru Sandulescu 
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Bugetul de venituri si cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica S.A. a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 

413/20.05.2014, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 380/22.05.2014. 

 

Mentionam ca, propunerea transmisa de societate a fost preluata integral in BVC aprobat. 

 

Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu propunerea de buget de venituri si 

cheltuieli (anexa 1 si 2) sunt disponibile pe pagina de internet la sectiunea Relatii cu investitorii/AGA. 

Aceste materiale au fost prezentate in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 11.03.2014 si din 

29.04.2014. 

 

Rezultatul votului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al SNN a fost 

impotriva atat in AGA din data de 11.03.2014, cat si in AGA din data de 29.04.2014; actionarul majoritar 

a exprimat un vot impotriva motivat de faptul ca la data organizarii AGA (11.03.2014 si respectiv 

29.04.2014), bugetul de venituri si cheltuieli nu fusese inca aprobat prin hotarare de guvern. 

 

Principalele elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 sunt: 

- Venituri totale: 1.822.163 mii lei 

- Cheltuieli totale: 1.782.525 mii lei 

- Rezultat brut: 39.638 mii lei 

- Profit net: 27.906 mii lei 

 

3. Propuneri  

 

Fata de cele prezentate, in baza prevederilor art. 13 alin. 2 lit. i) din Actul Constitutiv al SNN 

coroborate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, solicitam Adunarii Generale 

Ordinare a Actionarilor  urmatoarele: 

 

a) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2014 

 

 

  

Daniela Lulache 

Director General 

 

Mihai Darie 

Director Financiar 
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Extras – Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 

 

  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Propuneri  an 

curent 2014 

0 1 2 3 5 

I.     VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1.822.163 

  

1   Venituri totale din exploatare, din care: 
2 1.746.163 

    a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 
3   

    b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4   

2   Venituri financiare 
5 76.000 

3   Venituri extraordinare 6 

 II     CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1.782.525 

  

1   Cheltuieli de exploatare, din care: 
8 1.708.061 

  

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 
9 728.616 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 
10 218.808 

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 304.913 

  C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 218.596 

  C1 ch. cu salariile  13 211.400 

  C2 bonusuri 
14 7.196 

  C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 
15 217 

    cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16   

  
C4 

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, 

comisii si comitete 
17 2.828 

  C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 
18 83.272 

D. alte cheltuieli de exploatare 
19 455.724 

2   Cheltuieli financiare 
20 74.464 

3   Cheltuieli extraordinare 
21 

 III     REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 
22 39.638 

IV     IMPOZIT PE PROFIT 
23 11.732 

V     
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 

PROFIT, din care: 24 27.906 

  

1   Rezerve legale 
25 1.982 

2   Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 

 3   Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 

 

4   

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 28 

 
5   Alte repartizări prevăzute de lege 

29 

 6   Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 25.924 

7   

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  31 2.592 

8   

Minimim 50% 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:  32 14.258 

  a)    -  dividende cuvenite bugetului de stat  33 11.588 

  b)    - dividende cuvenite bugetului local 33a 

   c)    -  dividende cuvenite altor acţionari 34 2.670 
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9   
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte 

rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 
35 11.666 

VI     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 

 VII     CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care 37 

     a)  cheltuieli materiale 
38 

     b) cheltuieli cu salariile 
39 

     c) cheltuieli privind prestarile de servicii 
40 

     d) cheltuieli cu reclama si publicitate 
41 

     e) alte cheltuieli 
42 

 VIII     SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 562.514 

  1   Alocaţii de la buget 
44 

         alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45   

IX     CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII 
46 562.514 

X     DATE DE FUNDAMENTARE 
47 

 

  

1   Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2.200 

2   Nr.mediu de salariaţi total 49 2.160 

3   
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială  (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 8.433 

4   
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 8.156 

5   
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.49) 52 808 

6   
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ 

persoană) 53 

 7   Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        (Rd.7/Rd.1)x1000 54 978 

8   Plăţi restante 
55 23 

9   Creanţe restante 
56 26.861 

 


