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DISCLAIMER: Pentru respectarea prevederilor OG 26/2013, precum si prevederile OMFP 

3818/2019 si a Legii nr. 5/2020, cu privire la continutul bugetului de venituri si cheltuieli si 

formatul machetelor bugetului de venituri si cheltuieli, estimarea rezultatului pentru anul 2019 

la care am raportat nivelul bugetat pentru anul 2020, s-a facut in baza evidentei contabile de la 

data de 27 ianuarie 2020, respectiv in baza balantei de la aceasta data, asadar estimarea 

rezultatului pentru anul 2019, realizata la data de 27 ianuarie 2020, nu reprezinta estimarea 

aferenta raportarii din data de 26 februarie 2020. Situatiile financiare preliminare urmeaza a fi 

publicate in data de 26 februarie 2020, conform calendarului financiar, iar situatiile financiare 

anuale finale aferente anului 2019 urmeaza sa fie aprobate in sedinta Adunarii Generale a 

Actionarilor SNN din data de 28 aprilie 2020, in conformitate cu calendarul financiar aprobat 

si publicat. 

                                                                                                   

                                                                                                Aprobat, 

         Consiliul de Administratie 

           Presedinte  

          Iulian - Robert Tudorache 

 

 

NOTA privind erata la  

Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli 

al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2020 

 

 

 

Fata de nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SN Nuclearelectrica SA 

pe anul 2020, avizata prin Decizia CA nr. 3/30.01.2020 si supusa aprobarii in cadrul Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.03.2020, exista o eroare referitoare la o pozitie 

bugetara din propunerea de BVC 2020, eroare care determina o serie de modificari in nota, 

conform celor mentionate mai jos.  Nota de fundamentare corectata conform eratei de mai jos 

este atasata la prezenta erata, insotita de anexele de fundamentare, corectate la toate elementele 

afectate, respectiv totaluri, subtotaluri, procente. 

 

Astfel, Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 va fi 

corectata dupa cum urmeaza: 

 

Pag 2.  

Forma initiala a 

“Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 prevede un profit brut de 649.337 mii 

lei (+202.176 mii lei, respectiv +45,2% vs. bugetat 2019, +8.841 mii lei, respectiv +1,4% vs. realizat 

preliminar 2019) si un profit net de 549.458 mii lei (+57% vs. bugetat anul 2019, +1,3% vs. realizat 

preliminar 2019). Rezultatele sunt obtinute pe seama unor venituri totale de 2.637.573 mii lei (+7,2% 

vs. bugetat 2019, +6,1% vs. realizat preliminar 2019) si a unor cheltuieli totale de 1.988.236 mii lei (-

1,4% vs. bugetat 2019, +7,8% vs. realizat preliminar 2019), precum si pe seama estimarii impozitului 

pe profit la valoare de 99.879 mii lei (+2,84% vs. bugetat 2019, +2,06% vs. realizat preliminar 2019)”  

 

Se va citi: 

 “Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 prevede un profit brut de 651.337 

mii lei (+204.176 mii lei, respectiv +45,7% vs. bugetat 2019, +10.841 mii lei, respectiv +1,7% vs. 

realizat preliminar 2019) si un profit net de 551.458 mii lei (+57,5% vs. bugetat anul 2019, +1,6% 
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vs. realizat preliminar 2019). Rezultatele sunt obtinute pe seama unor venituri totale de 

2.637.573 mii lei (+7,2% vs. bugetat 2019, +6,1% vs. realizat preliminar 2019) si a unor cheltuieli 

totale de 1.986.236 mii lei (-1,5% vs. bugetat 2019, +7,7% vs. realizat preliminar 2019), precum 

si pe seama estimarii impozitului pe profit la valoare de 99.879 mii lei (+2,84% vs. bugetat 2019, 

+2,06% vs. realizat preliminar 2019).” 

 

Pag. 5.  

Forma initialaa 

 “Cheltuielile totale in suma de 1.988.236 mii lei (+7,5%) cuprind cheltuieli pentru exploatare de 

1.934.157 mii lei (+8,62%) si cheltuieli financiare 54.079 mii lei (-15,34%)”  

 

Se va citi: 

 “Cheltuielile totale in suma de 1.986.236 mii lei (+7,7%) cuprind cheltuieli pentru exploatare de 

1.932.157 mii lei (+8,51%) si cheltuieli financiare 54.079 mii lei (-15,34%)” 

 

Pag. 5.  

Forma initiala a 

“ 1. Cheltuielile din exploatare in suma de 1.934.157 mii lei (+8,62% vs. realizat 2019, -0,19% vs. 

bugetat 2019) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.”  

 

Se va citi:   

“1.Cheltuielile din exploatare in suma de 1.932.157 mii lei (+8,51% vs. realizat 2019, -0,30% vs. 

bugetat 2019) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.” 

 

Pag. 13.  

Forma initiala a 

“C. Cheltuielile cu personalul, in suma de 473.283 mii lei (+10% vs. realizat preliminar 2019, +5% 

vs. bugetat 2019), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli 

aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli 

cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Aceste cheltuieli sunt 

detaliate mai jos si reprezentate in graficul urmator.”  

 

Se va citi:  

 “C Cheltuielile cu personalul, in suma de 471.283 mii lei (+9,89% vs. realizat preliminar 2019, 

+4,34% vs. bugetat 2019), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, 

cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. 

Aceste cheltuieli sunt detaliate mai jos si reprezentate in graficul urmator.” (graficul si 

indicatorii se regasesc in variant corectata in Nota de fundamentare)   

 

 

Pag. 18.  

Forma initiala a 

“C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete in suma de 5.601 mii lei”  

 

Se va citi:  

 “C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii 

si comitete in suma de 3.601 mii lei” (tabelul modificat se regaseste in variant corectata in Nota 

de fundamentare)  
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Pag. 18.  

Forma initiala a 

“A. Contracte de mandat incheiate cu directorii (rd. 104) – 3.970 mii lei (…) Pentru anul 2020, au fost 

prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate de Societate cu directorii executivi de 

3.970 mii lei. “  

 

Se va citi:  

 “A. Contracte de mandat incheiate cu directorii (rd. 104) – 1.970 mii lei (…) Pentru anul 2020, 

au fost prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate de Societate cu directorii 

executivi de 1.970 mii lei. “ 

 

Pag. 19.  

 

Forma initiala a 

“b) componenta variabila a directorilor cu contract de mandat (rd. 106) – 2.667 mii lei”  

 

Se va citi:  

 “b) componenta variabila a directorilor cu contract de mandat (rd. 106) – 667 mii lei” 

 

Forma initiala a “Pentru anul 2020, cheltuiala cu componenta variabila a contractelor de 

mandat pentru directori va fi de 2.667 mii lei.”  

 

Se va citi:  

 “Pentru anul 2020, cheltuiala cu componenta variabila a contractelor de mandat pentru 

directori va fi de 667 mii lei.” 

 

Pag. 22.  

Forma initiala a 

“Estimarile pentru anii 2021 si 2022 din Anexa 1, pentru intreg capitolul C4 Cheltuieli aferente 

contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt determinate 

luand in considerare indemnizatiile fixe si variabile detaliate mai sus, integral pentru 12 luni din fiecare 

an, inclusiv componenta variabila suplimentata a directorilor, avand in vedere nivelul profitului net 

estimat pentru anii 2021 si 2022, respectiv 5.601 mii lei.”  

 

Se va citi:  

“Estimarile pentru anii 2021 si 2022 din Anexa 1, pentru intreg capitolul C4 Cheltuieli aferente 

contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt 

determinate luand in considerare indemnizatiile fixe si variabile detaliate mai sus, integral 

pentru 12 luni din fiecare an, respectiv 3.601 mii lei.” 

 

Pag. 25.  

Forma initiala a  

“ Pentru anul 2020, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut de 

649.337 mii lei, mai mare cu 45,2% decat cel bugetat pentru anul 2019.”  

 

Se va citi:  

„Pentru anul 2020, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut de 651.337 

mii lei, mai mare cu 45,7% decat cel bugetat pentru anul 2019.” 

 

Forma initiala a  

" Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare si al rezultatului 

financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 644.416 mii lei (+44,6% vs. 
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bugetat 2019), iar rezultatul financiar este estimat la nivelul a 4.921 mii lei, mai mare decat 

nivelul realizat in anul 2019, ca urmare a nivelului asteptat al dobanzilor si a conditiilor de pe 

piata monetara asteptate in 2020.”  

 

Se va citi:   

„Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare si al rezultatului financiar 

bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 646.416 mii lei (+45,1% vs. bugetat 2019), iar 

rezultatul financiar este estimat la nivelul a 4.921 mii lei, mai mare decat nivelul realizat in anul 2019, 

ca urmare a nivelului asteptat al dobanzilor si a conditiilor de pe piata monetara asteptate in 2020.” 

 

Fata de cele anerior mentionate, solicitam avizarea Notei de fundamentare si Anexele  proiectului de 

Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2020, in forma corectata, in 

vederea supunerii spre aprobare in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 

05.03.2020. 

 

 

Director General,  Director Financiar, 

Cosmin Ghita      Adrian Gabriel Dumitriu 

 

Anexe: 

 

- Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. 

pe anul 2020, in forma corectata; 

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 si 2022 (Anexa nr. 1) , 

in forma corectata; 

- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si 

repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2), in forma corectata; 

- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3); 

- Programul de investitii (Anexa nr. 4); 

- Lista pozitiei „Dotari” pentru anul 2020 (Anexa nr. 4.1); 

- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante (Anexa nr. 5), in forma 

corectata. 


