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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru 

Societatea  Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului și 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

Ministerul  Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri are sub 

autoritate operatori economici cu capital majoritar de stat, in conformitate cu 

prevederile anexei nr. 2, pct.IV din Hotărârea Guvernului nr. 957 din 10 decembrie 

2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art. 

2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri 

de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, pentru care, conform prevederilor Legii 

societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este 

necesara intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli. În  baza art. 4, alin. (1) lit. a)  

din 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. 47/2014,  cu 

modificarile si completarile ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale 

operatorilor economici la care statul este acţionar unic/majoritar sau deţine indirect o 

participaţie majoritară, după caz, se aprobã de catre Guvern. 

Mentionam că, în data de 6 ianuarie 2016 Guvernul României a aprobat 

Memorandumul cu tema:” Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici cărora li se aplică 

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 participaţie majoritară”. 

 

1^1 In cazul 

proiectelor de 

acte 

normative 

care transpun 

legislaţia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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comunitară 

sau creează 

cadrul pentru 

aplicarea 

directă a 

acesteia  

2.Schimbări 

preconizate 

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea 

Naţională a Sarii - S.A., operator economic ce are ca scop activitaţi privind 

producerea si comercializarea sării și a altor produse pe baza de sare, fiind definită 

ca “societate de interes strategic”, s-a realizat, avându-se în vedere următoarele: 

 particularităţile activităţii de exploatare a sării; 

 veniturile totale in suma de 323.755 mii lei, au fost mentinute la nivelul celor 

realizate pe anul 2015 si au fost determinate pe baza cantităţilor de produse şi 

servicii planificate pentru vânzare si sunt, astfel: 

1. sare soluţie: 1.195.000 tone, în creştere cantitativă cu 14,43% faţă de nivelul 

realizat in anul 2015, iar valoric s-a estimat o crestere  de la 22.070 mii lei la 

24.917 mii lei, faţă de anul precedent, motivata in principal pe creşterea 

cererii de către U.S Govora şi Chimcomplex Borzeşti; 

2. calcar brut: 1.126.000 tone, în creştere cantitativă de 15,72% faţă de nivelul 

realizat in anul 2015, iar valoric in crestere de la 22.595 mii lei la  26.091 mii 

lei, faţă de anul 2015; 

3. sare gema vrac pentru industrie : 516.450  tone în valoare de 81.151,60 mii 

lei, într-o uşoară scădere faţă de nivelul anului 2015, datorită cresterii 

treptate a concurenţei; 

4. sare gema pentru deszăpezire: 439.850 tone cu o valoare de 78.225 mii lei, 

într – o uşoară scadere faţă de nivelul realizat in anul 2015; 

5. sare alimentară şi alte sortimente de sare: 153.306 tone cu o valoare de 

49.368 mii lei în scădere faţă de 2015, datorita costului ridicat raportat la 

pretul admisibil pe piata romaneasca; 

6. turism: veniturile estimate la 26.300 mii lei prezinta o uşoară crestere faţă de 

cele realizate anul precedent, datorita eliminarii din calcul a unor intreruperi 

temporare de activitate care au avut loc in anul 2015;  

7. previzionarea veniturilor financiare a fost estimata de diferente favorabile de 

curs valutar din activitatea de export, constituirea de depozite in valuta si cu 

un nivel rezonabil al dobazilor la depozite over-night si depozite pe termen 

scurt. 

 cheltuielile totale in suma de 266.486 mii lei estimate pe anul 2016, prezinta o 

descrestere cu 9,37%, fata de cele realizate la finele anului 2015. La 

determinarea nivelului de cheltuieli pe elemente primare s-au avut in vedere si 

urmatoarele aspecte:  

- cheltuielile cu bunuri si servicii, in suma de 110.581 mii lei, – prezinta o 

crestere de 0,76%, comparativ cu nivelul realizat al anului 2015 si au fost 

determinate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor 

încheiate, consumurile specifice normate; 

- cheltuielile cu taxele şi vărsămintele asimilate in suma de 7.222 mii lei, au fost 

estimate luand in calcul obligaţiile de plată la bugetul statului, bugetele locale, 

bugetul asigurărilor sociale etc.; 

- cheltuielile cu personalul in suma de 100.760 mii lei, prezinta o crestere fata de 

bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, aprobat prin HG 875/2015. Fondul 



 3 

de salarii compus din salarii de baza, sporuri, prime si bonusuri  se majoreaza fata 

de nivelul aprobat pentru anul 2015 cu suma de 461 mii lei, reprezentand cresteri 

ale castigului mediu brut lunar/salariat, datorate majorarii salariului de baza 

minim brut pe tara garantat in plata. Pentru personalul care intra sub incidenta 

acestor reglementari, respectiv 435 de salariati, necesarul lunar suplimentar al 

fondului de salarii este de 57,6 mii lei, rezultand pe perioada mai-decembrie 2016 

un necesar suplimentar total al fondului de salarii in suma de 461 mii lei, conform 

prevederilor art. 54, alin.1 lit a) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 

339/2015; 

Cheltuielile cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti, au 

fost estimate la un nivel de 9.244 mii lei, suma necesara pentru plata recompensei 

anuale aferenta perioadei 2012-2014, in cazul in care, litigiile demarate de 

salariati vor fi finalizate prin hotarari judecatoresti ramase definitive si 

irevocabile in favoarea acestora. Aceeasi suma este inscrisa la venituri din 

provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, ceea ce nu 

afecteaza profitul brut al anului 2016, deoarece aceasta suma a fost provizionata 

la inchiderea anului 2015; 

- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 

control, comisii si comitete, au fost estimate in suma de 459 mii lei, din care 317 

mii lei reprezinta indemnizatia directorului general si 142 mii lei reprezinta 

indemnizatiile pentru consiliul de administratie si AGA. 

- alte cheltuieli de exploatare in suma de 45.198 mii lei, reprezinta in principal,  

cheltuielile necesare constituirii fondului geologic de 6% şi estimarea unui 

provizion cu majorările şi penalităţile de întârziere aplicate la diferenţele 

suplimentare a redevenţei miniere; 

 cheltuielile nedeductibile fiscal, in suma totala de 13.300 mii lei, sunt compuse 

din: 

- 3.700 mii lei – fond participare a salariatilor la profitul anului 2016; 

- 9.600 mii lei – provizion constituit pentru diferenta de redeventa miniera, 

calculata conform actelor normative ulterioare semnarii licentelor 

invocate de ANAF si cea calculata conform licentelor de exploatare; 

      -    3.225 mii lei -  provizion cu acordarea recompensei  anuale pentru anul 

2016 in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca;  

 cheltuielile cu investiţiile, in suma de 34.674 mii lei, care au ca destinaţii 

principale: obiective având ca scop creşterea de capacitate şi diversificare 

produse;  modernizare produse şi menţinere capacitate; acţiuni de protecţie a 

mediului si a zăcămintelor; activitatea de turism; alte proiecte de cercetare-

dezvoltare si activitatea de informatică (inclusiv comunicaţii). 

 obtinerea unui profit brut in suma de 57.269 mii lei, din care se va acoperi 

integral pierderea reportata; 

 amortizarea calculată în conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale                 

H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 scăderea plaţilor restante cu 15% faţă de bugetul aprobat în 2015, conform 

Memorandumului aprobat de Guvern; 

 proiectul de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de 

gestiune, conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de 

gestiune. 
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3.Alte 

informaţii 

În conformitate art. 4, alin.(1) lit. a)  din 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,  aprobata cu completări și modificări 

prin Legea nr.47/2014, cu modificarile și completările ulterioare, bugetul de venituri 

și cheltuieli al Societăţii Naţionale a Sării  SA.  urmează să fie  aprobat prin 

Hotarare de Guvern. 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

1^1. Impactul asupra mediului        concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat         

  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2^1.Impactul asupra sarcinilor                                        

administrative                           

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2^2. Impactul asupra întreprinderilor                                      

 mici şi mijlocii     

                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5. Alte informaţii 

 

Nu s-au identificat. 

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 Următorii 4 ani Me
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curent dia 

pe 

5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/ minus 

a) buget de stat, din acesta:  

         (i) impozit pe profit                     

              (ii) impozit pe venit                             

    b)bugete locale:                            

              (i) impozit pe profit                     

    c) bugetul asigurãrilor sociale de stat:       

              (i) contribuţii de asigurãri          

 - -   - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare în minus.  

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 asigurãrilor sociale de stat:                 

     (i)   cheltuieli de personal                

     (ii)   bunuri şi servicii           

     
 

 

3. Impact financiar, plus/minus 

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 si/sau cheltuielilor bugetare 
- - -   - 

7. Alte informaţii Nu s-au identificat. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Mãsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor  

proiectului de act normativ:                                              

 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau                   

 abrogate, ca urmare a intrãrii în vigoare a proiectului de 

act normativ;                                                               

 b) acte normative ce urmeazã a fi elaborate în vederea  

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 
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implementãrii noilor dispoziţii; 

1^1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ – prevederi de modificare si 

completare a cadrului normativ in domeniul 

achizitiilor publice, prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivelul operational/tehnic – 

sisteme electronice utilizate în desfașurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unitaţi centralizate 

de achiziţii publice, structura interna a autorităţii 

contractante 

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 respectă 

legislaţia comunitară cu incidenţă 

în materie. 

3. Masuri normative necesare aplicarii 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 si/sau documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu s-au identificat. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ a fost 

consultat de cei interesati, fiind 

publicat pe site-ul Ministerului 

Economiei, Comerţului și Relaţiilor 

cu Mediul de Afaceri 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legata 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 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 
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consultare a structurilor asociative  ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

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 si Social; d) Consiliul Concurentei;e) 

Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

 

Nu s-au identificat 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ 

Au fost îndeplinite procedurile de 

transparenţă decizională instituite prin 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum si efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu s-au identificat 

 

Secţiunea a 8-a 

Masuri de implementare 

1.Masurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale si/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competentelor instituţiilor existente 

Masurile de punere în aplicare şi de 

supraveghere vor fi stabilite de 

Ministerului Economiei, Comerţului și 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

2. Alte informaţii Nu s-au identificat 

 

 

 

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, republicată, ale art. 4, alin. 

(1) lit.a) din OG 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,  cu  modificarile și  completarile  ulterioare  

și  ale  art. 54 din  Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, s-a întocmit alăturatul proiect 
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de Hotărâre de Guvern privind aprobarea   bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru 

Societatea  Naţională a Sarii S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului și 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

VICEPRIM – MINISTRU, MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR 

CU MEDIUL DE AFACERI 

 

Costin  Grigore BORC 

 

Avizat favorabil, 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

Anca Dana DRAGU 

 

MINISTRUL MUNCII,   FAMILIEI,  PROTECŢIEI  SOCIALE ŞI PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

 

Dragoș-Nicolae PÎSLARU 

 

 

PREŞEDINTE   D.P.A.P.S                                                        SECRETAR DE STAT 

Dr. Mihaela PREDA                      Sorana BACIU 

   

 

VICEPREŞEDINTE   D.P.A.P.S                                               SECRETAR GENERAL 

Bogdan Constantin ANDRONIC                                              Cezar-Manole ARMEANU   

 

Direcţia Juridică                                                                         SECRETAR GENERAL ADJ.   

Director,  Maria-Claudia BAICU                                                Diana Ioana FLOREA        

     

Serviciul Avizare, Contencios  

Șef serviciu, Mihai FRASIN     

                                                     

Direcția Administrare,         Direcţia Juridică 

Portofoliul Participații,                   Director, Nicoleta HANCIA 

și Guvernanța Corporativă 

Serviciul Administrare Participații Societăți Mari                    D.R.M.  

               Director Sorin Mihai GAMAN 

Șef serviciu, Cristian FLOREA        

                    

  Direcţia  Economică si Administrativ                                          D.B.F.C.                                     

Director,  Doina VARIU                                                 Director Adj., Dan TEODORESCU                                                                                                                                     

Expert: Liliana RADU 

Expert: Codruta AVAN                                                                                            
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    DIRECTOR GEN. ADJ. Sorin Mihai GAMAN 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

 

HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea   bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea  

Naţională a Sării  S.A.,  aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului și Relaţiilor 

cu Mediul de Afaceri 

 

         Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016,   în 

temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din 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. 47/2014, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Articol unic. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru  Societatea 

Nationala a Sării S.A.  aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu 

Mediul de Afaceri, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 

PRIM – MINISTRU, 

Dacian Julien CIOLOŞ 

 

 


