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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 320/2017 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 

pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A, aflată sub autoritatea 

Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea 

Naţională de Radiocomunicaţii – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaţionale 

 

 

Secţiunea a 2-a 

 Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

Societatea Națională de Radiocomunicaţii – S.A este o societate 

naţională la care statul român, prin Ministerul Comunicațiilor și 

Societății Informaţionale deţine 100 % din capitalul social. 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale îndeplineşte 

atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic. 

Societatea Națională de Radiocomunicaţii – S.A îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul comunicaţiilor, conform Hotarârii Guvernului 

nr. 372/1998, privind înființarea Societății Naționale de 

Radiocomunicații - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

„Radiocomunicații”,  iar obiectul principal de activitate este prestarea şi 

comercializarea de servicii de comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea, 

dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de radiocomunicaţii. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv prevederile Legii nr. 

6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, precum şi 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 participare majoritară, aprobată cu completări prin 
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Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, modificată 

de Ordonanţa Guvernului nr.11/2016, Ministerul Comunicațiilor și 

Societății Informaţionale propune spre aprobare Guvernului României 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de 

Radiocomunicaţii –S.A. 

Domeniul principal de activitate: activităţi de telecomunicații prin 

rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) cod CAEN 6120. 

Activitatea principală: activităţi de transport şi difuzare a 

programelor naţionale publice de radio şi televiziune, asigurarea 

traficului internaţional şi interurban de telefonie, servicii de transmisii 

date, internet, servicii de linii închiriate, închirieri  spaţii şi suporţi 

pentru antene. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societății Naționale de 

Radiocomunicații – S.A. pe anul 2017 a fost întocmit cu respectarea 

următoarelor prevederi legale: 

  Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 nr. 6/2017; 

 Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2017 nr. 

7/2017; 

 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. 171/2015 cu modificările și 

completările ulterioare și completată prin Ordonanţa Guvernului 

nr. 11/2016; 

 Memorandumul Guvernului României cu tema „Măsuri ce trebuie 

avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe 

anul 2017 ale operatorilor economici cărora li se aplică 

prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici 

ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară” 

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/07.01.2016 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; 

 Obligațiile contractuale angajate în cadrul împrumuturilor interne 

și externe aflate în derulare cu băncile comerciale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategia 

privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea 
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digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale 

la nivel naţional 

 Obiectivele strategice ale societății pe perioada  2017-2019. 

 Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2017 sunt: 

- Venituri totale              297.808,12 mii lei 

- Cheltuieli totale            297.025,33 mii lei 

- Rezultatul brut                    782,79 mii lei 

Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creștere cu   7,31% 

în 2017 faţă de preliminatul anului 2016. Cheltuielile totale prevăzute în 

bugetul pentru anul 2017 sunt în creștere cu 3,62 % faţă de preliminatul 

anului 2016. Prin bugetul pentru anul 2017, Societatea Națională de 

Radiocomunicaţii – S.A prevede un profit brut de 782,79 mii lei. 

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale sunt de 997,37 lei. 

Societatea  nu estimează plăţi restante. 

 

Venituri totale  

 

 Veniturile din exploatare (cresc cu 7,57%)  

1. Pe segmentul de radiocomunicaţii-broadcasting Societatea 

estimează o valoare relativ constantă a veniturilor obţinute din 

activitatea de radiodifuziune datorată stagnării serviciilor prestate, în 

timp ce, pentru activitatea de televiziune, se estimează o creștere a 

nivelului acestor venituri. 

     Astfel veniturile din activitatea de televiziune au în vedere ca suport 

tehnic  proiectul „ in - house” - soluție tranzitorie care a permis 

acoperirea de cca 90% din populația țării. Astfel pentru această 

activitate sunt avute în vedere venituri pentru anul 2017 la nivelul  de 

84.385,42 mii lei.  

    Pentru estimarea veniturilor de la Societatea Română de Televiziune 

s-a luat ca ipoteză estimativă și demararea implementării Proiectului de 

televiziune digitală terestră, în ultimul trimestru al anului 2017. 

 

 

 Pe segmentul de comunicaţii electronice, actualul model de 

business este orientat spre asigurarea unui nivel al veniturilor în raport 

de cerințele şi concurenţa pieței de comunicații electronice, prin 

eforturile susţinute de mărire a numărului de clienţi și servicii, şi prin 

fidelizarea clienţilor vechi precum şi extinderea serviciilor oferite către 

aceştia.  

 

 Previziunea în scădere a veniturilor din închiriere spații tehnice și 
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suporți antene a avut două motive principale: 

 Clienții care dețineau licențe pentru emisie programe TV au fost 

obligați să oprească emisia analogică și au încetat contractele de 

colocare pentru echipamentele aferente în locațiile Radiocom. 

 În același timp, marii operatori de comunicații au demarat o 

politică internă de  eficientizare a costurilor proprii, politică care a 

inclus și reducerea costurilor pe segmentul de colocări. Astfel, au 

solicitat renegocierea contractelor încheiate cu Radiocom prin reducerea 

numărului de echipamente colocate și renunțarea la colocarea în multe 

site-uri Radiocom. Este cazul Telekom care și-a modificat  volumului 

colocărilor (scădere pentru acest client - 197.259,14 euro). 

 

2. Veniturile financiare sunt programate cu 1,99% peste nivelul 

celor preliminate ale anului 2016, suma estimată de 13.000,16 mii lei 

rezultă din dobânzi încasate (0,16 mii lei) și diferenţa favorabilă de curs 

valutar estimată în urma reevaluării lunare a creditelor în valută (13.000 

mii lei) .  

  

Cheltuieli totale  

1. Cheltuieli de exploatare (cresc cu 6,50%)  

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (cresc cu 22,28 %) și sunt 

fundamentate astfel:  

A.1. Cheltuieli privind stocurile ( cresc cu 14,91%): 

a) Cheltuieli cu materiale consumabile (creștere cu 60,60%) - valorile 

prevăzute reprezintă necesarul de combustibil, piese de schimb, obiecte 

de inventar, alte materiale consumabile care trebuie să asigure 

desfăşurarea corespunzătoare a activităţii societății, fiind programate 

creșteri ale acestora faţă de realizările preliminate ale anului 2016 

pentru eficientizarea activității, ținând cont de necesarul de piese de 

schimb pentru activitatea operațională, în condițiile în care în ultimii doi 

ani achiziția de piese de schimb a fost menținută la un nivel 

subdimensionat, fapt ce nu mai poate fi menținut fără a produce 

dezechilibre în continuitatea prestării serviciilor și menținerii calității 

acestora. Menționăm că în anul 2015 s-au realizat 6.974,03 mii lei, în 

anul 2016 a fost aprobată suma de 5.882,00 mii lei și în anul 2017 s-a 

previzionat  suma de 7.717,98 mii lei. 

b)Cheltuieli cu energia şi apa – creșterea cu 5,88% are în vedere 

contractul încheiat cu furnizorul pentru anul 2017 la tarifele stabilite 

pentru tensiune medie și joasă, și consumurile de energie electrică 

rezultate din consumurile normate de funcționare a echipamentelor de 
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radiocomunicații. 

 

A.2. Cheltuieli cu servicii executate de terţi  ( cresc cu 34,39%)  

 cheltuielile cu întreținerea și reparațiile - s-au avut în vedere și 

reparațiile nerealizate în anii anteriori la clădiri tehnice și piloni, 

și pentru echipamentele de telecomunicații strict necesare bunei 

funcționări. Creșterea de 373,14% se explică prin faptul că în anii 

anteriori lipsa lichidităților a determinat societatea să diminueze 

numărul de lucrări pentru reparații curente, precum și lucrările de 

întreținere a echipamentelor, fiind astfel necesar ca mai multe 

obiective de radiocomunicații să se includă în planul de reparații 

în regim de urgență cu reparațiile necesare, amânate din anii 

anteriori la clădiri tehnice, piloni și pentru echipamentele de 

telecomunicații strict necesare bunei funcționări; 

 cheltuielile privind chiriile reprezentând închiriere fibră optică 

dar și închiriere spații de la terți pentru echipamentele proprii de 

telecomunicații, valoarea este usor diminuată cu 0,85% faţă de 

anul anterior, având în vedere renegocieri la contractele de 

închiriere spații, acolo unde nu sunt instalați clienți; 

 primele de asigurare (crestere cu 49,78%) se referă la asigurările 

de echipamente, bunuri și clădiri, asigurările auto care in anii 

anteriori au fost sistate. De asemenea au fost incluse asigurările 

pentru răspundere profesională pentru administratori (respectiv 

membrii Consiliului de Administrație și Directorul General). 

  

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi (cresc cu 27,49%)  

 cheltuielile privind comisioanele și onorariul suma care include 

în mare comisioanele de agent de vânzare acordate firmelor 

retailer partenere ale Societății Naționale de Radiocomunicaţii 

S.A.;  

 cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate a fost prevăzută 

doar suma de 15 mii lei ( crestere cu 118,34%) , atât pentru 

participarea RADIOCOM la Ziua Comunicațiilor ediția 2017, 

eveniment de tradiție aflat sub patronajul Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu sprijinul Comisiei 

Uniunii Europene, ANCOM și ITU cât și pentru actualizarea 

paginii de web a companiei din punct de vedere vizual, conținut, 

ethnic; 

 cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane care cuprind 

cheltuielile cu transportul de tură al salariaților la locațiile greu 

accesibile, transportul de echipamente și/sau alimente pentru 
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stațiile la altitudine; 

 cheltuielile de deplasare, detașare, transfer în creștere față de 

valoarea preliminată pentru anul 2016 cu 84,04% - acestea 

cuprind cheltuieli cu diurna, cazarea şi transportul. Valorile 

privind diurna pentru anul 2017 se referă la activitatea 

operațională și au fost estimate în raport de  planurile anuale de 

revizii la emițătoarele de broadcasting, programul de investiții 

care presupune deplasări privind instalări de echipamente noi, 

teste și perioade de funcționare experimentală, intervenții pentru 

ridicarea și rezolvarea deranjamentelor de la clienți, precum și de 

deplasările care urmează a se efectua în anul 2017 cu ocazia 

demarării proiectului de televiziune digitală terestră MUX 1. 

 cheltuielile de asigurare și pază  pentru anul 2017 au crescut cu 

26,45% față de anul precedent și au fost prevăzute  astfel: 

        - pentru  perioada 01 ianuarie - 03 mai 2017 vor fi realizate de 

către 2 prestatori la un tarif de 10,67 lei/oră/post pază şi respectiv  de 

10,75 lei/oră/post pază, față de anul anterior când 9 luni prestațiile de 

pază s-au decontat la un tarif de 7,19 lei/oră/post pază 

          - pentru  perioada mai 2017 – 31 decembrie 2017 acestea se 

estimează a fi realizate în baza contractelor ce vor fi încheiate prin 

procedura de achiziţie publică la un tarif prevăzut de 11,47 lei/oră/post 

de pază. La stabilirea acestui tarif s-a avut în vedere creşterea salariului 

minim pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei începând cu 

luna februarie 2017.  

 cheltuielile cu pregătirea profesională de 200 mii lei - s-a ținut 

cont de faptul că în ultimii doi ani nu s-au realizat cursuri de 

perfecționare datorita unor bugete austere așa că se impune 

intensificarea acestora pe toate palierele de activitate economică, 

audit, tehnic, juridic, achiziții în scopul cunoașterii și alinierii la 

toate modificările legislative cu aplicabilitate în anul 2017,  iar  

pe tehnic sunt necesare perfecționări care să conducă  la 

menținerea standardelor de înaltă calitate tehnico-profesională a 

personalului. 

 cheltuieli privind utilizarea spectrului de frecvență către 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii - au fost previzionate la nivelul de 4.565,01 mii lei în 

raport de nivelul  liniilor facturate de către ANCOM în anul 2017;  

 cheltuieli cu traficul de telefonie internă și internațională – cresc 

cu aproape 85,22% față de suma preliminată în anul 2016( 56,69 

mii lei); Suma aprobată în anul 2016 a fost de 98,83 mii lei, iar 

estimarea pentru anul 2017 de 105 mii lei cuprinde cheltuieli de 

tranzit cu operatorii de telefonie mobilă și fixă. 

 cheltuieli cu prestațiile vamale, deratizare, canalizare, cheltuieli 

aferente cotizațiilor la organizațiile internaționale de 
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telecomunicații la care România este parte, Societatea Națională 

de Radiocomunicaţii S.A. în calitate de operator național  

datorează aceste cotizații în valoare de 197,03 mii lei; 

 cheltuielile cu serviciile medicale de 77,40 mii lei bugetate în 

concordanță cu valoarea contractelor cu furnizorii specifici pentru 

medicina muncii, pe perioada 2017-2018 prevăzută în legislația 

aplicabilă ca element al aplicarii noilor prevederi legislativ din 

sănătate.  

 cheltuieli aferente taxei de  spectru pentru MUX 2 și  4 pentru 

anul 2017 în valoare de 1.338 mii lei conform licenței de la 

ANCOM;  

 cheltuieli servicii VPN, internet și linii radioreleu estimate la 

valoarea de 583,57 mii lei;  

 cheltuieli privind onorarii notariale 77,9 mii lei sunt în 

concordanță cu diversele procese pe rol ale societății;  

 cheltuielile privind comisionul de refinanțare reprezintă plata 

eșalonată pe perioada contractului de refinanțare din anul 2010, a 

doua credite la BCR. Cota aferenta anului 2017 este de 854,93 

mii lei. 

  
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (scad cu 

23,75%).   

Fundamentarea sumei estimate de 2.645,28 mii lei a avut în 

vedere taxele și impozitele datorate de societate, respectiv impozite pe 

clădiri, taxe pe teren, taxe nerezidenți, taxe de mediu ş.a., preliminate 

pentru anul precedent înregistrând o scădere cu 23,75 procente în anul 

2017. Această situație apare datorită faptului că potrivit  titlului 10 art. 

500 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul pe 

construcțiile speciale, nu se mai datorează pentru anul în curs. 

 

C. Cheltuieli cu personalul – (cresc cu 3,85% ). 

C1.Cheltuieli cu salariile – (scad la 98,65% respectiv cu 1,35%), au 

fost calculate luând în considerare realizările preliminate pe anul 2016 

ajustate cu influențele din majorarea salariului de bază minim brut 

garantat în plată conform Hotărârea Guvernului nr.1/2017 pentru 

acordarea încrederii Guvernului, stabilite la nivelul anului în curs. 

Totuși valoarea anului 2017 este estimată sub  valoarea anului anterior, 

pe fondul plecărilor voluntare ale salariaților cu competențe ridicate 

datorită scăderii pachetului salarial din ultimii ani,  coroborată cu 

personalul care se retrage la pensie. 

 

C2. Bonusuri -(cresc cu 80,72%) – în valoare de 4.782,22 mii lei 

cuprind:  

 cheltuielile sociale în limita deductibilității din Codul Fiscal de 
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până la 5%, care au fost stabilite la valoarea de 1.323,07 mii lei 

(cuprind câte un tichet cadou pe salariat pentru sărbătorile pascale 

și de iarnă). În ultimii doi ani au fost suspendate primele de 

sarbători (Paște și Crăciun) astfel că  pentru fidelizarea salariaților 

și pentru a stopa plecările voluntare ale specialiștilor noștri s-a 

agreat această variantă care are un impact redus pentru cheltuiala 

angajatorului; 

 tichetele de masă în valoare de 2.811,38 mii lei (suma estimată 

are în vedere numărul de tichete de masă estimate în anul 2017 și 

valoarea tichetului prevăzută în legislaţia în vigoare între 10-15 

lei respectiv 11 lei pentru fiecare salariat beneficiar al societății). 

Valoarea acestei cheltuieli este crescută față de realizările anului 

precedent deoarece din lipsă de numerar în anul 2016 a fost 

suspendată acordarea tichetelor de masă în trim IV. 

 tichete de vacanță ca noutate în acest an au fost incluse în sumă 

de 647,77 mii lei (400 lei valoare netă/ salariat). Aceste elemente 

au ca suport împrospătarea personalului prin atragerea de 

specialiști tineri, competenți  și de înalt nivel profesional pentru 

mai ales că Societatea se află în proces de dezvoltare pe plan 

investițional (proiect DVBT2 implementarea rețelei naționale de 

televiziune digitală terestră a multiplexului 1, conform licenței 

deținute care reprezintă o tehnologie nouă pentru România). 

Pe total cheltuielile de natură salarială sunt aliniate  la prevederile             

art. 59 alin. (1) din Legea nr.6/2017, iar creșterea față de valoarea 

aprobată prin BVC 2016 include doar influența din majorarea salariului 

de bază minim brut garantat în plată și creșterea valorii tichetului de 

masă. 

 

C3. Alte cheltuieli cu personalul sunt prognozate pe baza cheltuielilor 

cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti în 

valoare de 1.947,27 mii lei. Această valoare include obligația plăților 

stabilite în urma unor hotărâri judecătorești irevocabile prin care 

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este obligată la 

acordarea unor plăți retroactive aferente sporului de lucru în câmp 

electromagnetic către salariații beneficiari și a altor drepturi salariale. 

Menționăm că o parte dintre acestea deja s-au materializat, Societatea 

fiind obligată să plătească 200,73 mii lei. 

 

C4.  Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 

conducere şi control, comisii şi comitete sunt în valoare de 324,56 mii 

lei, incluzând contractul de mandat care s-a menținut la același nivel ca 

în luna august 2015, (11 mii lei indemnizație fixă x 12 luni = 132 mii 

lei). 

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație este 
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reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor public, 

aprobată prin Legea nr. 13/2017, care stabilește că remunerația este 

formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. 

Valoarea aferentă cheltuielilor pentru indemnizația fixă lunară aferentă 

Consiliului de Administraţie pe anul 2017 este în sumă de 192,56 mii lei 

(2,139 mii lei indemnizație fixă x 5 membri x 9 luni  și 6,42 mii lei 

indemnizație fixă x 5 membrii x 3 luni). 

 

C5. Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi 

alte obligaţii sunt în valoare de 16.051,22 mii lei și au avut în vedere 

contribuțiile datorate Bugetului de Stat și Bugetului Asigurărilor Sociale 

conform legislației aplicabile. 

 

D. Alte cheltuieli de exploatare ( scad la 99,18% de la 99.925,36 mii 

lei la 99.107,28 mii lei) si includ: 

 cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor (96.916,22 mii lei); s-a 

avut în vedere amortizarea aferentă mijloacelor fixe existente, 

fiind luate în considerare punerile în funcţiune a emiţătorilor noi 

de televiziune din extinderea proiectului„ in - house” - soluție 

tranzitorie 2017 până la implementarea DTT-MUX, dar şi 

scăderea de amortizare aferentă echipamentelor analogice 

amortizate integral;  

 cheltuielile privind activele imobilizate care includ valoarea 

rămasă neamortizată a mijloacelor fixe neamortizate integral 

cuprinse în planurile de casare ce vor fi supuse aprobărilor 

(217,59 mii lei);  

 cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 277,21 mii lei; 

Cheltuielile anului 2016 sunt în sumă preliminată de 209,94 mii 

lei, creștere prognozată de aproximativ 32,04% are în vedere și 

sumele de plată în urma sentințelor hotărârilor judecătorești și a 

dosarelor aflate pe rol.  

 alte cheltuieli sunt în sumă de 746,20 mii lei și cuprind valorile 

aferente pierderilor din creanțe, debitori diverși (sume care nu 

mai pot fi recuperate și care în urma hotărârilor judecătorești se 

includ în cheltuieli) și valori pentru reevaluarea imobilizărilor 

necorporale/mijloacelor fixe, conform art.25 alin. (4)  lit. 1) din 

Codul Fiscal, care se va efectua în anul 2017.  

 ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare cuprind pe 

de-o parte veniturile din provizioane şi ajustări care se referă la 

reluarea provizioanelor şi ajustărilor la finele anului pentru clienți 

incerți și pentru stocuri (3.114,18 mii lei), dar şi ajustările și 

cheltuielile privind constituirea de provizioane şi ajustări stabilite 
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conform legislației, valoarea acestora fiind estimată la 4.064,24 

mii lei. Precizăm că din anul 2018 societatea va face tranziția la 

IFRS ceea ce va conduce la creșterea valorii provizioanelor în 

acord cu aceste prevederi. 

 

2. Cheltuieli financiare (scad la 78,32%) – în valoare de 

22.965,86 mii lei au avut în vedere cheltuielile cu dobânzile la creditele 

aflate în derulare (9.965,86 mii lei) stabilite în raport de estimarea 

cursului valutar corespunzător, precum și o evoluție a nivelului dobânzii 

variabile EURIBOR/LIBOR/ROBOR după caz, dar și valori aferente 

diferențelor de curs valutar nefavorabile, rezultate din reevaluările 

lunare ale soldului, datoriilor în valută (13.000 mii lei ). 

Fondul de rezervă – se constituie conform prevederilor legale 

782,79*5% = 39,14 mii lei. 

Profitul brut – suma prevăzută pentru anul 2017 este de 782,79 mii lei 

și asigură o rată a profitului de 0,28%, exprimând contribuția cifrei de 

afaceri la obținerea profitului.  

Impozitul pe profit - la stabilirea profitului impozabil și a impozitului 

pe profit pe anul 2017 s-au avut în vedere prevederile art. 19 din Legea  

nr. 227/2015, potrivit căruia rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă 

între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor 

contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi 

deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La 

stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare 

veniturilor şi cheltuielilor, potrivit Normelor Metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, precum 

şi pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile 

art. 31 din Legea nr. 227/2015. Rezultatul fiscal pozitiv este profit 

impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală. 

 

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor 

neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2017 s-a efectuat 

pe baza datelor preliminate  ale  anului 2016 și a propunerilor cuprinse 

în propunerea BVC pentru anul 2017 și se  prezintă astfel: 

Valoarea veniturilor neimpozabile estimată pentru anul 2017 

este de 2.913,9 mii lei, iar categoriile de venituri neimpozabile sunt: 

venituri din reluarea provizioanelor pentru terminarea contractului de 

muncă ( venituri din reluarea  provizioanelor pentru litigii de muncă, 

venituri din reluarea ajustărilor  pentru deprecierea activelor circulante 

(stocuri şi creanţe clienţi).  

Cheltuielile nedeductibile fiscal în sumă de 6.128 mii lei, 

stabilite conform Legii nr. 227/2015, se compun din cheltuielile cu 
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deductibilitate limitată conform art. 25 alin. (3) din Codul Fiscal şi 

cheltuielile nedeductibile fiscal conform art. 25 alin. (4),  iar  pe 

categorii de cheltuieli se prezintă astfel:  

 Cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile datorate potrivit contractelor şi 

convenţiilor încheiate cu organizaţiile neguvernamentale sau 

asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată 

de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., partea care 

depăşeşte echivalentul în lei a 4.000 euro anual, conform art. 25 

alin. (4) lit. k) din Codul Fiscal în valoare de 204 mii lei. 

Entitățile respective, în principal internaţionale, au legătură 

directă cu activitatea desfăşurată de Societatea Naţională de 

Radiocomunicaţii S.A în sectorul de telecomunicații și sunt de 

importantă majoră pentru societate. De precizat că, numai 

cotizația la I.T.U. (ca organizaţie internaţională, în cadrul căreia 

guvernele şi sectorul privat cooperează în vederea coordonării şi 

dezvoltării reţelelor şi serviciilor globale de telecomunicaţii ) 

depășește plafonul deductibil, valoarea anuală fiind de 31.800 

franci elvețieni, și astfel se ajunge în mod necesar la cheltuieli 

nedeductibile fiscal. Entitățile respective internaționale prezentate 

mai jos au rolul de  coordonare a rețelelor de telecomunicații,  

asigură repartiția frecvențelor radio (cum este cazul frecvențelor 

pentru radiodifuziune pe unde scurte - emisiuni pentru 

străinătate), elaborează reglementări:  

    - ITU-International Telecommunication Union-Elveția -31.800 franci 

elve tieni 

    - RIPE NCC-RESEAUX IP Europeens Network Coordination 

Centre-Olanda 1.600 euro 

     - HFCC-High Frequence Co-ordination Conference-Republica Ceha 

650 euro 

     - BNE-Broadcast Network Europe 12.000 euro 

     - Asociația Naţională Internet Service Provider 205 euro 

     - Asociația Operatorilor din Telecomunicații Romania 13.305 lei 

 

 Impozitul  pe venitul realizat de persoane juridice nerezidente 

datorat bugetului de stat din contractele încheiate cu parteneri 

externi, conform acordului între părţi S.N. Radiocomunicaţii S.A. 

a achitat integral serviciile prestate către persoanele juridice 

nerezidente la valoarea prevăzută în contract, urmând ca plata 

impozitului pe veniturile realizate datorat bugetului statului 
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român să fie suportată de Societatea Naţională de 

Radiocomunicaţii S.A. Plata impozitului este în concordanţă cu 

prevederile titlului VI din Codul Fiscal coroborat cu art. 25 (4) 

litera a din Legea nr. 227/2014, cheltuiala cu impozitele 

nereținute la sursă în numele persoanelor juridice nerezidente este 

cheltuială nedeductibilă fiscal în valoare de 30,5 mii lei; 

 Cheltuieli cu pierderi din creanţe potrivit art. 25 alin. (4) lit. h), 

reprezentând facturi neîncasate de la clienţi incerţi de la care nu 

mai pot fi recuperate integral creanţele, procese în instanţă cu  

hotărâri judecătoreşti, în valoare de 192 mii lei; 

 Dobânzile, majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi 

penalităţile, datorate potrivit prevederilor legale, conform art. 25 

alin. (4) lit. b) din Codul Fiscal în valoare de 4,5 mii lei; 

 Valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor reprezentând 

clienţi incerţi peste nivelul deductibil, în valoare de 352,6 mii lei, 

potrivit art. 26 din Codul Fiscal  

 Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante, stocurilor şi a 

activelor imobilizate, stabilite în conformitate cu reglementările 

contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014 în valoare de 1.024 

mii lei; 

 Cheltuieli cu provizionul pentru obligaţiile asumate de entitate în 

relație cu angajații, la  terminarea contractului de muncă, în 

valoare de 230,4 mii lei.  

 Cheltuieli cu amortizarea nedeductibilă aferentă mijloacelor fixe 

trecute în conservare datorită trecerii de la televiziunea analogică 

terestră la televiziunea digitală începând cu data de 17.06.2015,  

în valoare de 1.701,5 mii lei; Potrivit art. 28 alin. (12) lit. k) din 

Codul Fiscal în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt 

trecute în regim de conservare, valoarea fiscală rămasă 

neamortizată la momentul trecerii în conservare  se recuperează 

pe durata  normală de utilizare rămasă, începând cu luna 

următoare ieșirii din conservare, cheltuiala înregistrată în 

contabilitate în această perioadă reprezintă cheltuială 

nedeductibilă fiscal.   

 Cheltuieli cu amortizarea pentru echipamentele procurate în 

perioada 2002-2006 potrivit Legii nr. 332/2001 privind 

promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în 

economie, pentru retehnologizarea echipamentelor stațiilor de 
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radiodifuziune, televiziune, stației de sol Cheia, la care fiscal se 

aplică metoda de amortizare accelerată, iar contabil metoda de 

amortizare liniară, potrivit art. 28 din Codul Fiscal, în valoare de 

2.234,1 mii lei. Diferențele lunare rezultate între amortizarea 

fiscală (care este mai mică urmare trecerii pe costuri în primele 12 

luni a jumătate din valoarea amortizării) și amortizarea contabilă 

unde alocarea pe costuri se face lunar pe toată durata de utilizare 

normală a echipamentelor, reprezintă cheltuială nedeductibilă 

fiscal, la calculul impozitului pe profit. 

 Cheltuielile reprezentând 50% din valoarea combustibilului, a 

impozitelor auto, a cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi 

reparaţii aferente vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în 

scopul activitaţii economice a societăţii precum şi 50% din 

valoarea taxei pe  valoarea adăugată  aferentă acestora, dobândă, 

asigurare CASCO,  diferenţe nefavorabile de curs valutar  la 

contractele de leasing, potrivit art. 25 alin. (3) lit. m) din Codul 

Fiscal, în valoare de 79,4 mii lei. 

 Cheltuieli nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile 

conform art. 25 alin. (4) lit. e) din  Codul Fiscal  reprezentând 

cheltuieli de judecată pentru recuperarea creanțelor asupra 

clienților incerți în valoare de 75 mii lei. 

 

  Profitul net - Repartizarea profitului estimat pe anul 2017 în 

sumă de 782,79 mii lei, s-a stabilit cu respectarea prevederilor 

Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 

societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu 

capital integral de stat, pe următoarele destinații: 

5% rezerva legală de 39,14 mii lei iar diferența de 743,65 mii lei pentru 

acoperirea pierderilor contabile reportate din anii precedenți.  

În conformitate cu art.nr. 423 din O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene „ 

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului 

financiar curent , după aprobarea situațiilor financiare anuale conform 

legii și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din 

rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării 

generale a acționarilor sau asociaților cu respectarea prevederilor 

legale „Astfel în cazul  S.N. Radiocomunicații acoperirea pierderilor 

contabile se va efectua din profiturile estimate a fi realizate în anii 

următori. 
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Venituri/Cheltuieli din fonduri europene – pentru  anul 2017 

societatea nu a programat sume pentru aceste capitole. 

Surse de finanţare a investiţiilor – cheltuieli de investiţii  

Sunt prevăzute surse de finantare a investiţiilor în valoare de 

215.323,14 mii lei, care se vor utiliza pentru cheltuieli de investiţii 

(115.551,17 mii lei) şi rambursări de credite (99.771,97 mii lei). 

Detalierea acestora se prezintă în anexa 4 “Programul de investiţii, 

dotări şi sursele de finanţare”.  

Sursele cuprind valoarea de 96.916,22 mii lei din amortizarea 

mijloacelor fixe din anul curent şi 108.301,17 mii lei creditele pentru 

investitiile noi cu impact asupra profitabilităţii (cum ar fi proiectul de 

implementare a televiziunii digitale terestre pentru televiziunea publică 

naţională DVB-T2 - Faza I - MUX 1 și proiectul DVB-T2 faza II 

_MUX 2 și  4 pentru televiziunile comerciale) şi din disponibil de 

numerar.  

 

    În cadrul investițiilor în curs se prevăd obiectivele:  

 achizitie autovehicule noi prin programul de innoire al parcului 

auto RABLA  - leasing financiar 3 ani 

 racord canalizare la Statia Rdf Turnu Severin 

 Proiect DVB-T2 - Faza I - Mux 1 

 Soluție tranziție pt transmisiuni digitale terestre standard DVB-T2 

 RR-Tv Urseni – racordare stație la rețeaua de canalizare orașului 

 Rdf Bod – branșarea la rețeaua comunală de canalizare 

  Megometru 500-1000 V.tc. 

  Megometru 5000 V.tc. 

La capitolul Investiții noi se prevăd următoarele proiecte:  

 transport modulatie radio over IP 

 retentia datelor 

  proiect DVB-T2 - faza II – MUX 2 și MUX 4 (2*36 site-uri) 

 LEA Negrești 

    În cadrul investiţiilor efectuate la imobilizările corporale existente 

(modernizări) pentru bunurile aparţinând societății se prevăd lucrări de 

instalaţii de apă şi canalizare, de conducte de evacuare, lucrări de 

instalare de echipamente de încălzire centrală, racord electric din 

rețeaua distribuitorului zonal, sisteme de supraveghere video si 

alarmare, dotare turn cu sistem de monitorizare pentru pază (camere de 

luat vederi și sistem de inregistrare). 

    În cadrul capitolului Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 
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se prevăd cheltuieli privind: licențe antivirus, up-grade soft evidență 

contabilă privind contabilitatea de gestiune, tehnică de calcul. 

    Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru 

anul 2017 și estimările pentru perioada 2018 - 2019 s-au efectuat pe 

baza respectării “principiului prudenței”, principiului „continuității 

activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea 

resurselor financiare necesare finanțării întregii activități, principiului 

menţinerii relaţiei de echilibru dintre venituri și cheltuieli, al gestionării 

și administrării societății prin măsuri de disciplină economico- 

financiară ce au ca  rezultat eficientizarea cheltuielilor operaționale, 

eliminarea cheltuielilor neesențiale și optimizarea rezultatului brut. 

  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de 

Radiocomunicaţii – S.A a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. 

nr.10/04.04.2017  şi 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. 

În conformitate cu art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 

prezentul act normativ a fost supus consultării organizaţiilor sindicale 

din care fac parte salariaţii societății.  

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

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

11.Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

21.Impactul asupra 

sarcinilor 

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 



16 

 

administrative 

22.Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 

3. Impactul social  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect . 

5. Alte informaţii  Nu au fost identificate 

 

 

 

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) 

 

 

- 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 stat: 

            

(i) contribuţii de 

asigurări 
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2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

 -  -  -  -  -  - 

a) buget de stat, din 

acesta: 

            

(i) cheltuieli de personal             

(ii) bunuri si servicii             

b) bugete locale:             

(i) cheltuieli de personal             

(ii) bunuri şi servicii             

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

            

(i) cheltuieli de  

personal 

 

            

(ii) bunuri si servicii             

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

 -  -  -  -  -  - 

a) buget de stat             

b) bugete locale             

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor buqetare 

 -  -  -  -  -  - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor buqetare 

 -  -  -  -  -  - 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

 -  -  -  -  -  - 

si/sau cheltuielilor 

buqetare 

            

7. Alte informaţii 

 

 -  -  -  -  -  - 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1.Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

actelor normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ): 

a) acte normative care se 

modifică sau se abrogă ca 

urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează 

a fi elaborate în vederea 

implementării noilor 

dispoziţii. 

  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

11.În cazul actelor normative 

care transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Compatibilitatea 

prezentului act normativ cu 

legislaţia comunitară în 

materie 

 Prezentul act normativ respectă legislaţia comunitară cu 

incidenţă în materie. 

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4.Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene 

(trimiteri la doctrina juridică)  

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 



19 

 

 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme 

implicate. 

Prezentul 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 prezentului act 

normativ 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în 

care prezentul 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, cu 

modificările ulterioare 

 

 Prezentul 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, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea 

de către: 

a) Consiliul Legislativ 
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b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

6. Alte informaţii 

 

 

 

 

  

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea prezentului act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării prezentului act 

normativ 

 Conţinutul prezentului act normativ a fost publicat pe pagina 

de internet a Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaţionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

completările ulterioare. 

 

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în 

urma implementării 

prezentului act normativ, 

precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a prezentului act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice 

  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională  

de Radiocomunicații – S.A.,  aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaţionale. 

 

 

 

 

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale  

 

Augustin Jianu 

 

 

 

 


