
 
 

1 
 

Avizat, 
         Consiliul de Administratie 
           Presedinte  
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NOTA privind erata la 
Nota de fundamentare referitoare la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2021 
 
 
 
 

In  Nota privind fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica 
S.A. pe anul 2021, avizata prin Decizia CA nr.157/20.09.2021 si supusa aprobarii in cadrul Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.10.2021, s-a constatat omiterea inscrierii in Sectiunea 
Date de fundamentare din cadrul Anexei 2 la BVC 2021 rectificat, a repartizarii cresterii salariale pe 
categoriile prevazute prin Legea nr.15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021, categorii care 
evidentiaza destinatia si motivatia cresterii salariale in anul 2021 fata de bugetul aprobat 2020.  
Neindicarea destinatiei cresterii salariale prevazuta in BVC 2021 rectificat a determinat modificarea 
castigului mediu brut lunar pe salariat prezentat atat in Anexa 2 cat si in Anexa 1 din BVC 2021 
rectificat. 
 
Astfel, s-a procedat la inregistrarea sumei totale de 10.004 mii lei aferenta cresterii salariale, pe Rd.147 
din Anexa 2 la BVC 2021 rectificat, fara a se defalca aceasta suma si pe cele cinci variante prevazute 
prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, respectiv nu s-a trecut aceasta suma si in Rd.147 e) din 
Anexa 2, corespunzator alocarii in cazul SNN, a intregii cresteri salariale aferente anului 2021, pe 
destinatia “creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în 
anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzută prin acte normative”. 
 
Acest fapt a avut impact numai in calculul indicatorului Câştig mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a 
bugetului de stat (Rd.152 din Anexa 2) conducand la o reducere a acestuia cu aproximativ 0,2% 
comparativ cu forma initiala a BVC 2021 rectificat. 
 
In cadrul Notei privind fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N. 
Nuclearelectrica S.A. pe anul 2021 se va face o singura modificare, astfel: 
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Forma initiala 
Conform BVC 2021 rectificat, indicii de crestere ai castigului mediu brut lunar pe salariat si ai 
productivitatii muncii, calculati prin raportarea nivelului programat al anului 2021 (BVC 2021 rectificat) 
la nivelul realizat al anului 2020, conform prevederilor art. 48 alin (8) din Legea nr.15/2021, sunt: 
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Se va citi: 
Conform BVC 2021 rectificat, indicii de crestere ai castigului mediu brut lunar pe salariat si ai 
productivitatii muncii, calculati prin raportarea nivelului programat al anului 2021 (BVC 2021 rectificat) 
la nivelul realizat al anului 2020, conform prevederilor art. 48 alin (8) din Legea nr.15/2021, sunt: 

 
 
Mentionam ca niciun alt indicator sau informatie prezentata in cadrul Notei de fundamentare nu 
suporta modificari.  
 
Fata de cele mentionate anterior, solicitam avizarea Notei privind fundamentarea rectificarii Bugetului 
de Venituri si Cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica S.A. pe anul 2021, in forma corectata, in vederea 
supunerii spre aprobare in cadrul Adunarii Generale Ordinae a Actionarilor din data de 28.10.2021. 
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Anexe: 
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 si 2023 (Anexa nr. 1), 
in forma corectata; 
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat si 
repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2), in forma corectata; 
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3), nemodificata; 
- Programul de investitii rectificat (Anexa nr. 4), nemodificata; 
- Lista pozitiei „Dotari” rectificate pentru anul 2021 (Anexa nr. 4.1), nemodificata; 
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante (Anexa nr. 5), nemodificata. 

Realizat 2020 BVC 2021_Rectificat Var abs Var %

Nr.  de personal prognozat la finele anului 2.011 2.509 498          25%
Nr.mediu  de salariaţi 2.028 2.103 75             4%

15.611 16.039 429          3%

1.233 1.418 185          15%Productiv itatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 
recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale 

   

Rea l i za t 2020 BVC 
2021_Recti f i ca t

Var abs Var %

Nr.  de persona l  prog nozat l a  f inele anului 2.011 2.509 498       25%
Nr.m ediu de sa la ria ţ i  2.028 2.103 75         4%

15.611 15.643 32         0%

1.233 1.418 185       15%Productivi ta tea  m unci i  în uni tă ţi  va lori ce  pe total personal 
mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

Câş tig ul  m ediu lunar pe sa la ria t  (lei/persoană) determinat pe 
baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și 

     


