NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul
telecomunicaţiilor, obiectul său principal de activitate incluzând: prestarea şi
comercializarea de servicii de comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea, dezvoltarea şi
modernizarea sistemului naţional de radiocomunicaţii (reţele proprii de radiorelee,
radiodifuziune, televiziune, radiocomunicaţii mobile, comunicaţii prin satelit şi reţele
telefonice de conectare prin radio la reţeaua publică comutată), organizarea serviciilor
de radiocomunicaţii necesare sistemului naţional de operare şi de siguranţă naţională,
în condiţiile legii, asigurarea activităţii de semnatar la organizaţiile internaţionale de
comunicaţii prin satelit, la care România este parte.
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. își acoperă cheltuielile, din venituri
proprii în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
cu modificările și completările ulterioare.
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 2022 al
Societății Naționale de Radiocomunicații S.A se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
inițiată de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ordonatorul principal de credite
în coordonarea căruia se află, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi al
Ministerului Finanțelor.
2. Schimbări preconizate
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.
pentru anul 2022 a fost elaborat cu respectarea prevederilor:
 Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 nr. 317 din 28 decembrie 2021;
 Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2022 nr. 318 din 28
decembrie 2021;
 Ordonanţei Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu















modificările și completările ulterioare, completată prin Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr.53/14.09.2016, care este aprobată prin Legea nr. 119/29.05.2017;
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor
de fundamentare a acestuia;
Prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare;
Hotărârea Guvernului nr. 1071 din 04.10.2021 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Ordonanţă de urgenţă nr. 130 din 17 dec.2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative;
O.U.G. nr. 131/17.12.2021 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
Legea nr.165 din 10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare, modificată
și completată O.U.G. nr 130/17.12.2021;
Hotărârea nr.1.045/28.12.2018 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, modificată
și completată O.U.G. nr 131/17.12.2021;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.8/18.02.2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă, aprobată prin Legea nr.94/2014, modificată și
completată O.U.G. nr 131/17.12.2021;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare;
Obligațiile contractuale angajate în cadrul împrumuturilor interne și externe
aflate în derulare cu instituțiile bancare;
Realizările preliminate pentru anul 2021;
Obiectivele definite în strategia generalã a S.N. Radiocomunicații S.A. pentru
perioada 2021-2025 “Planul Strategic sectorial și a Pilonilor principali de
dezvoltare”;
Legislația și reglementările aplicabile, în vigoare cunoscute la data prezentei;

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Națională
de Radiocomunicații S.A. a avut în vedere:
- decizia C.A. nr. 3/03.02.2022 privind avizarea favorabilă a proiectului de buget de
venituri și cheltuieli pe anul 2022;
-aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 de
reprezentanții AGA, prin Hotărârea nr. 5/25.02.2022;
-nivelul estimat al contractelor ce se derulează și/sau urmează a fi încheiate pentru anul
2022;
- nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2021;
-nivelul veniturilor totale este corelat cu nivelul cheltuielilor totale, rezultatul brut fiind
profit;
- nivelul total al cheltuielilor a fost estimat în funcție de necesarul de bunuri și servicii
în exploatare, necesare desfăşurării în condiţii de siguranță a activităţii;
- nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat în funcție de necesarul de bunuri și
servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii, inclusiv cheltuielile de
natură financiară, respectiv dobânzile la contractele de credit aflate în derulare;

- s-a ținut cont totodată de evoluția dinamicii prețurilor de consum și tarifelor la servicii
pentru anul 2022, la care s-au adăugat influenţe venite din continuarea scumpirii
combustibililor și a creșterii consistente a prețurilor gazelor naturale și energiei
electrice. În corelație cu acestea, se constată la indicatorii S.N. Radiocomunicații SA
o majorare generalizată a costurilor de operare, coroborată cu creșterea inflației peste
ținta macroeconomică așteptată de analiști.
- nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere necesarul de
materiale, obiecte de inventar, energie și apă, servicii executate de terți, tarifele stabilite
ale acestora, luând în calcul contractele aflate în derulare, prevederile legale privind
amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale,
cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii, etc;
- nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale
(alimente de protecție pentru personalul care lucrează la stațiile cu regim dificil de
altitudine și/sau în conditii de izolare);
-nivelul cheltuielilor de natură salarială, care a fost fundamentat având în vedere
prevederile art. 48, alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe
anul 2022, prezintă o creștere de 9,14% față de nivelul realizat al anului 2021:
 cu influențele din majorarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru
2022 , conform H.G. nr. 1071/2021 ;
 cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente
indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022 ;
- cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G.
109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu
privire la drepturile aferente contractului de mandat și a consiliului de administrație;
- în anul 2021 compania nu a inregistrat plați restante și nu prevede nici pentru anul
2022;
- pentru anul 2022, ponderea profitul estimat, față de cel preliminat în anul 2021 este de
5,09%, pentru că în anul 2022 vor fi preluate în costuri influențele ridicate de evoluția
dinamicii prețurilor de consum și tarifelor la servicii pentru anul 2022, la care s-au
adăugat influențe venite din continuarea scumpirii combustibililor și a creșterii
consistente a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice.
- planul de investiţii, dotări, sursele de finanţare;
- planul de întreţinere şi reparaţii;
Indicatorii tehnico economici cuprinsi în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2022 au urmatoarele valori:
 productivitatea muncii recalculată cf.Legii bugetului de stat va fi de 224,91 mii
lei/ persoană, față de 228,51 mii lei/persoană (98,42%);
 numărul de personal prognozat la finele anului 2022 (1270) va avea o ușoară
creștere față de cel realizat la sfârșitul anului 2021, (1235) ;
 numărul mediu de salariaţi (1230) va urma trendul numărului de personal la
finele anului 2021;
 câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială, recalculat conform cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat, în
anul 2022, va fi de 6.667,51 lei ( 97,24%);
 cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale vor fi în sumă de 995,59 mii lei;
 creanţele restante pentru anul 2022 - s-a estimat reducerea valorii acestora la
la 51.369,6 mii lei cu 0,92%;

 plăţile restante pentru anul 2022 - societatea şi-a propus să nu înregistreze nici
anul acesta plăţi restante;
 indicele de creştere al veniturilor (0,19% ) ȋn anul 2022 este mai mic decȃt cel al
cheltuielilor (9,25 %), deoarece în anul 2022 s-a ținut cont totodată de evoluția dinamicii
prețurilor de consum și tarifelor la servicii, la care s-au adăugat influenţe venite din
continuarea scumpirii combustibililor și a creșterii consistente a prețurilor gazelor
naturale și energiei electrice. În corelație cu acestea, se constată la indicatorii S.N.
Radiocomunicații SA o majorare generalizată a costurilor de operare, coroborată cu
creșterea inflației peste ținta macroeconomică așteptată de analiști. Totodată în anul
2021, în contextul pandemic și aprobarea cu întârziere a BVC-ului, cheltuielile au avut
un prag scăzut din motive independente, astfel că estimarea valorică a anului 2022
conduce la unele discrepanțe și/sau creșteri punctuale în unele cazuri mai mari.
Proiectul de buget de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune
conform HG nr.1151/2012 .
3. Alte informaţii
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
Următorii
Media pe
curent
patru ani
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 2022 al Societății Naționale de
Radiocomunicații S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi
Digitalizării, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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