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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 778
din 18 noiembrie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3)
din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Daniela Ramona Marițiu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror
Nicoleta Ecaterina Eucarie.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, excepție ridicată de
Rodica Lazăr (fostă Sevciuc) în Dosarul nr. 561/117/2015 al
Curții de Apel Cluj — Secția penală și de minori. Excepția
formează
obiectul
Dosarului
Curții
Constituționale
nr. 2.886D/2019.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de
înștiințare este legal îndeplinită.
3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul
nr. 746D/2020, având ca obiect excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, excepție ridicată de
Florin Șerban în Dosarul nr. 5.624/30/2016 al Curții de Apel
Timișoara — Secția penală.
4. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de
înștiințare este legal îndeplinită.
5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor.
Reprezentanta Ministerului Public este de acord cu conexarea
dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul
art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului
nr. 746D/2020 la Dosarul nr. 2.886D/2019, care a fost primul
înregistrat.
6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantei Ministerului Public, care solicită
respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.
Arată că instanța de contencios constituțional a analizat
constituționalitatea dispozițiilor criticate, de exemplu, prin
Decizia nr. 258 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 638 din 19 august 2016, constatând că
acestea sunt constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
7. Prin Încheierea din 8 octombrie 2019, pronunțată în
Dosarul nr. 561/117/2015, Curtea de Apel Cluj — Secția
penală și de minori a sesizat Curtea Constituțională cu
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9
alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale, excepție ridicată de Rodica
Lazăr (fostă Sevciuc) cu ocazia soluționării unei cauze penale.

8. Prin Încheierea din 12 iunie 2020, pronunțată în Dosarul
nr. 5.624/30/2016, Curtea de Apel Timișoara — Secția penală
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3) din
Legea nr. 241/2005, excepție ridicată de Florin Șerban cu
ocazia soluționării unei cauze penale.
9. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii
acesteia, făcând referire la elemente ale situației de fapt,
apreciază că dispozițiile de lege criticate, care stabilesc un prag
în euro (și nu în lei) în ceea ce privește formele agravate ale
infracțiunii de evaziune fiscală, sunt neconstituționale deoarece
sunt lipsite de previzibilitate și accesibilitate, având în vedere că
nu se poate determina cu exactitate la ce curs valutar se referă
legiuitorul în ipoteza unei perioade infracționale mai lungi. Arată
că infracțiunea de evaziune fiscală este o infracțiune care se
manifestă obiectiv prin modificarea/alterarea/falsificarea sau
distrugerea unor documente contabile, în scopul sustragerii de
la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat sau,
după caz, bugetelor locale. Deși activitatea contabilă a
contribuabililor din România se ține în moneda națională,
dispozițiile criticate sancționează fapte de evaziune fiscală în
care prejudiciul produs este exprimat într-o monedă străină
(euro). Invocă Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015,
și Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015.
10. Susțin că dispozițiile criticate încalcă prevederile
constituționale referitoare la principiul legalității, previzibilității,
clarității și accesibilității și la dreptul la un proces echitabil. În
ceea ce privește cerințele de claritate, precizie și previzibilitate
ale legii penale, fac referire la cele reținute prin Decizia nr. 553
din 16 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 707 din 21 septembrie 2015, paragraful 23, Decizia
nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, paragrafele 24 și 25,
și Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015. De
asemenea, invocă jurisprudența în materie a Curții Europene a
Drepturilor Omului, de exemplu, Cauza Beyeler împotriva Italiei
(paragraful 109), Cauza Rotaru împotriva României (paragraful 52),
Cauza Sissanis împotriva României (paragraful 66), și Cauza
Dragotoniu și Militaru-Pidhorni împotriva României (paragraful 34).
11. Curtea de Apel Cluj — Secția penală și de minori
apreciază că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată. Arată că infracțiunea de evaziune fiscală este o
infracțiune de prejudiciu, având ca urmare imediată producerea
unei pagube la bugetul de stat, și se consumă la momentul
producerii prejudiciului. Din perspectiva cursului valutar aplicabil,
instanța judecătorească apreciază că singura posibilitate de
stabilire a întinderii prejudiciului, care să respecte principiul
legalității incriminării (în sensul clarității, preciziei, accesibilității
și previzibilității normei), este calcularea acestuia prin aplicarea
cursului valutar la momentul săvârșirii (consumării) faptei. Mai
mult, existența și întinderea prejudiciului este atributul exclusiv
al instanței de judecată care soluționează acțiunea civilă în
raport cu probele aflate la dosar. Susține că nemulțumirile
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inculpatei legate de interpretarea și aplicarea legii de către
instanța de judecată nu sunt veritabile critici de
neconstituționalitate și nu pot fi cenzurate pe calea controlului de
constituționalitate exercitat la instanța de control constituțional.
12. Curtea de Apel Timișoara — Secția penală apreciază
că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că,
potrivit art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005, pedeapsa se
majorează în cazul în care s-a produs un prejudiciu mai mare de
100.000 de euro, respectiv 500.000 de euro, în echivalentul monedei
naționale. Calculul prejudiciului prin raportare la un curs valutar
de la data comiterii faptei este un criteriu obiectiv, astfel că nu se
poate vorbi de o imprevizibilitate a normei.
13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005,
cu următorul conținut: „(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1)
s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în
echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei
prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu
5 ani.
(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un
prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei
naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita
maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”
17. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că textul
criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. 1
alin. (3) și (5) referitor la statul român, art. 20 referitor la tratatele
internaționale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3), potrivit
căruia părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea
cauzelor într-un termen rezonabil, și art. 23 alin. (12), care
consacră principiul legalității incriminării. De asemenea, sunt
invocate prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că, în esență, autorii acesteia susțin că dispozițiile de lege
criticate, care stabilesc un prag în euro (și nu în lei) în ceea ce
privește formele agravate ale infracțiunii de evaziune fiscală,
sunt neconstituționale deoarece sunt lipsite de previzibilitate și
accesibilitate, având în vedere că nu se poate determina cu
exactitate la ce curs valutar se referă legiuitorul.
19. Se observă că instanța de contencios constituțional s-a
mai pronunțat asupra constituționalității dispozițiilor de lege
criticate, din aceeași perspectivă, prin Decizia nr. 258 din 5 mai
2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638
din 19 august 2016.
20. Cu acel prilej, Curtea a observat că, în doctrină, s-a arătat
că încălcarea unei norme de drept penal de către o persoană dă
naștere unui raport juridic de conflict între subiectul activ
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(persoana sau persoanele care au săvârșit, în calitate de autori,
instigatori sau complici, o infracțiune fapt consumat ori o
tentativă pedepsibilă), pe de o parte, și subiectul pasiv al
infracțiunii, care este statul, ca reprezentant al societății, pe de
altă parte. Astfel, din acest moment se naște dreptul statului de
a-l trage la răspundere penală pe cel ce a săvârșit fapta penală,
de a-i aplica o pedeapsă și de a-l sili să o execute.
21. Curtea a reținut că, potrivit art. 3 din Codul penal, „legea
penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află
în vigoare”. Aceasta presupune că legea penală nu se aplică
faptelor comise înainte de intrarea ei în vigoare și nici faptelor
săvârșite după ieșirea ei din vigoare, aspecte care, la nivel
constituțional, se traduc în reglementarea principiului
neretroactivității și al legalității. Curtea a constatat că, în baza
principiului activității legii penale, consacrat de art. 3 din Codul
penal, legea penală are putere de a se aplica de la data nașterii
raportului juridic penal de conflict, precum și la data soluționării
lui pe cale judecătorească. Astfel, legea penală își produce
efectele juridice pe perioada cât este activă, ceea ce presupune
că faptelor care se săvârșesc cât timp legea penală este în
vigoare li se aplică această lege, cu excepția aplicării retroactive
a legii penale mai favorabile.
22. În ceea ce privește legea penală aplicabilă unei fapte,
Curtea a reținut că aceasta trebuie să respecte anumite cerințe
pentru a fi respectat principiul legalității incriminării. Aceasta
trebuie să fie clară, previzibilă, astfel încât orice persoană să își
poată da seama dacă acțiunea sau inacțiunea interzisă sau
ordonată intră sub incidența sa, și accesibilă, ceea ce
presupune posibilitatea oricărei persoane interesate de a lua
cunoștință de existența și conținutul normei penale.
23. În continuare, Curtea a observat că infracțiunile de
evaziune fiscală sunt infracțiuni de prejudiciu, acestea având ca
urmare imediată producerea unei pagube bugetului general
consolidat, aceste infracțiuni consumându-se în momentul în
care s-a produs rezultatul prevăzut în norma de incriminare.
Infracțiunile de evaziune fiscală fiind infracțiuni de prejudiciu,
momentul nașterii prejudiciului este momentul comiterii faptei,
această împrejurare având consecințe în ceea ce privește cursul
valutar aplicabil. Astfel, Curtea a constatat că stabilirea întinderii
prejudiciului cauzat ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de
evaziune fiscală produce consecințe asupra încadrării juridice a
faptei, dar și asupra altor aspecte, cum ar fi posibilitatea de
exercitare a cauzei de nepedepsire/de reducere a pedepsei,
prevăzută de art. 10 din Legea nr. 241/2005, sau asupra
întinderii măsurilor asigurătoare aplicate în vederea recuperării
prejudiciului.
24. Din perspectiva cursului valutar aplicabil, Curtea a
observat că singura posibilitate care respectă cerințele mai sus
arătate este calculul prejudiciului prin aplicarea cursului valutar
de la momentul săvârșirii faptei. Luarea în considerare și
aplicarea unui curs valutar valabil în alt moment — momentul
emiterii rechizitoriului sau al sesizării instanței de judecată — ar
determina o imprevizibilitate a normei și, posibil, o îngreunare a
situației făptuitorului. Totodată, ar echivala cu posibilitatea
alegerii în mod aleatoriu, fără niciun criteriu obiectiv, a cursului
valutar, curs necunoscut de făptuitor la data săvârșirii infracțiunii,
ceea ce ar determina imposibilitatea acestuia de a-și norma
conduita.
25. Totodată, Curtea a apreciat că trebuie distins între latura
penală și latura civilă a procesului penal. În ceea ce privește
prejudiciul ce interesează în soluționarea laturii civile a
procesului penal în cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune
fiscală, Curtea a observat că Înalta Curte de Casație și Justiție —
Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin
Decizia nr. 17 din 5 octombrie 2015, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 noiembrie 2015, a
statuat că în cauzele penale având ca obiect infracțiunile de
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evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 instanța,
soluționând acțiunea civilă, dispune obligarea inculpatului
condamnat pentru săvârșirea acestor infracțiuni la plata sumelor
reprezentând obligația fiscală principală datorată și la plata
sumelor reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate, în
condițiile Codului de procedură fiscală.
26. În ceea ce privește prejudiciul ce interesează în
soluționarea laturii penale a procesului în cazul săvârșirii unei
infracțiuni de evaziune fiscală, Curtea a apreciat că, în general,
acesta este constatat de către organele fiscale prin actele de
control pe care le întocmesc, iar, ulterior, acesta este stabilit prin
raportul de constatare fiscală sau raportul de expertiză
contabilă/fiscală. Totodată, în baza probelor, instanța de

judecată se va pronunța asupra existenței și întinderii acestuia.
Curtea a reținut că există posibilitatea ca prejudiciul ce va fi
stabilit de instanța de judecată prin soluționarea acțiunii civile
să fie superior prejudiciului stabilit în cursul urmăririi penale —
cu incidență și asupra laturii penale a procesului —, deoarece,
în intervalul de timp cuprins între finalizarea fazei de urmărire
penală și pronunțarea unei soluții definitive în cauză, prejudiciul
va spori prin adăugarea dobânzilor și a penalităților de
întârziere.
27. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi,
de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe,
soluția și considerentele deciziei mai sus menționate își
păstrează valabilitatea și în cauza de față.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Rodica Lazăr (fostă Sevciuc) în Dosarul
nr. 561/117/2015 al Curții de Apel Cluj — Secția penală și de minori și de Florin Șerban în Dosarul nr. 5.624/30/2016 al Curții de
Apel Timișoara — Secția penală și constată că dispozițiile art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Cluj — Secția penală și de minori și Curții de Apel Timișoara — Secția penală și se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 18 noiembrie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind numirea președintelui Oficiului Național
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40
alin. (2)—(4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
domnul Adrian Cucu se numește în funcția de președinte al Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu rang de secretar de stat, pentru un
mandat de 4 ani.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
București, 23 martie 2022.
Nr. 380.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind înscrierea imobilului teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea,
Str. Universității nr. 1, județul Bihor, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1), art. 293 și 299 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se declară bun de interes public național și se
aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului
Educației pentru Universitatea din Oradea a imobilului teren în
suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea,
Str. Universității nr. 1, județul Bihor, cu destinația de spațiu de
învățământ universitar, teren pe care va fi edificat un cămin
studențesc, având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul

public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Oradea nr. 976 din 26 noiembrie 2021.
Art. 2. — Ministerul Educației își va actualiza în mod
corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,
împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completările și
modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 23 martie 2022.
Nr. 381.

ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului teren situat în municipiul Oradea, Str. Universității nr. 1, județul Bihor, în suprafață de 7.266 mp,
care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă
în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea

Ordonator principal de credite
Nr.
MF

Se atribuie
de către
Ministerul
Finanțelor.

Codul
de clasificație

8.26.10

Codul fiscal

Denumirea

13729380

Ministerul Educației

Denumirea bunului
imobil care face
obiectul actului
normativ

Adresa

Elemente-cadru
de descriere tehnică

Persoana juridică
care administrează
imobilul

Baza legală

Valoarea de inventar
— lei —

Imobil teren

Județul Bihor,
municipiul Oradea,
Str. Universității nr. 1

Teren în suprafață
de 7.266 mp,
nr. cadastral 211158,
CF nr. 211158 Oradea

Ministerul
Educației, pentru
Universitatea
din Oradea
CUI 42879394

Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului
Oradea nr. 976
din 26 noiembrie 2021

1.089.900
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale — S.A.,
aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al 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 unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
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 și cheltuieli pe anul 2022 pentru
Societatea Națională a Apelor Minerale — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Florin Marian Spătaru
p. Ministrul finanțelor,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat

București, 25 martie 2022.
Nr. 407.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE — S.A.

Sediul/Adresa: str. Scărlătescu nr. 15, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare RO 1590040
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2022
mii lei
INDICATORI

1

2
II
1

3

4

1
2
3
4

45.004
44.893

5

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

111
43.351

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din
care:

7

2

A. cheltuieli cu bunuri si servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din
care:

IV

8
9
10

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
C1 ch. cu salariile

11

C2 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de
personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de
C4 conducere si control, comisii si comitete

III

Propuneri
an curent
2022

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

1

0

I.

Nr.
rd.

12
14

43.293
4.851
24.172
13.805
11.450
10.287
1.163
452

15
16

1.628

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

18

275
465

19

58

20

1.653
228

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

1

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE
MAI SUS
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE
RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),
din care:
Rezerve legale

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

5
V

4

25

26

1.425

27
28
29

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,
29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

1.425

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 296/28.III.2022

INDICATORI

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
2022

2

3

4

1

0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă

33

137

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat, din care:

9

34

781

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

781

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
38
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VI
VII

VIII
1

644

39

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din
care
a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

40

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

43

e) alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

45

41
42
44

46

Alocaţii de la buget

47

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii
anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

48

33.238

49

33.219

1

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

50

2

Nr.mediu de salariaţi total

51

152
132

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială

52

6.860

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a
bugetului de stat

53

6.507

54

340

55

340

IX
X

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu
recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(cantitate produse finite/ persoană)

5

56
57

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=
(Rd.6/Rd.1)x1000)
Plăţi restante

10

Creanţe restante

59

8

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

58

963
0
2.880
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul
București „Metrorex” — S.A., aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022
nr. 317/2021,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al 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 unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
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 și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A., aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul
transporturilor și infrastructurii,
Bogdan-Stelian Mîndrescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 25 martie 2022.
Nr. 410.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare 13863739
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2022
mii lei

INDICATORI

2

1

0

I.
1

2
II

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
(2022)

3

4

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

1
2
3
4

2.280.056,02
2.279.856,02
736.200,00

5

200,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

2.698.410,96

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

1

A. cheltuieli cu bunuri si servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

7

2.698.202,64

8

584.743,34

9

3.451,65

10

810.815,21

C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
C1 ch. cu salariile
C2 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere
C4 si control, comisii si comitete
C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2

737.828,19

12

702.720,74

13

35.107,45

14
15

30,00

16
17

615,07

18

72.341,95
1.299.192,43

19

208,32

20

-418.354,94

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

III
IV

11

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

5

25
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

V

26
Rezerve legale

1

27

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

2

28
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

3

29

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi

4

30
5

Alte repartizări prevăzute de lege

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (
Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

32

33
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,
din care:

8

9

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
38

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

-418.354,94
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INDICATORI

2

1

0

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VI

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
(2022)

3

4

39

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

VII

40

VIII
1

a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

41

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

43

e) alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

45

42
44

Alocaţii de la buget
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

IX
X

46

503.756,00

47
48

417.981,00

49

503.756,00

1

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

50

5.861

2

Nr.mediu de salariaţi total

51

5.262

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială *)

52

11.462,27

53

10.811,12

54

433,27

55

64,10

4
5
6

7
8

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat
**)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii
lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată
cf. Legii anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate
produse finite/ persoană)

56

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)
57

1.183,48

9

Plăţi restante

58

145.000,00

10

Creanţe restante

59

20.300,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale „Aeroportul
Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al 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 unitățile 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 și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2022 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional
Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A., aflată sub

autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
Bogdan-Stelian Mîndrescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
București, 25 martie 2022.
Nr. 411.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, județul Constanța
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2022
mii lei

INDICATORI

1

0

I.
1

2
II
1

2

4

38.890,90
38.875,64

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

28.654,00

b)

transferuri, cf. prevederilor

4

0,00

legale în vigoare

Venituri financiare

5

15,26

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

38.890,90

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

38.860,90

A. cheltuieli cu bunuri si servicii

8

7.492,91

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

645,68

C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

23.628,35

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

21.245,02

C1 ch. cu salariile

12

18.983,67

C2 bonusuri

13

2.261,35

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

14
15

507,04
0,00

16

1.080,32

17

795,97

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

D. alte cheltuieli de exploatare

IV

3

1
2

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

III

Propuneri
an curent
2022

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:

C4

2

Nr.
rd.

18

7.093,96

Cheltuieli financiare

19

30,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

0,00

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

288,37

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0,00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0,00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0,00

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

-288,37

1

Rezerve legale

27

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

28

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

29

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32=
Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

0,00

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă

33

0,00

V

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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INDICATORI

Nr.
rd.

Propuneri
an curent
2022

2

3

4

1

0

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat, din care:

8

34

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

0,00

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

38

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0,00

a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

41

0,00

42

0,00

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

43

0,00

44

0,00

e) alte cheltuieli

45

0,00

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

46

131.454,00

Alocaţii de la buget
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

47
48
49

34.757,00
0,00
131.454,00

9

VIII
1
IX

DATE DE FUNDAMENTARE

X
1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

290

2

Nr.mediu de salariaţi total

51

288

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială*)

52

5.955,89

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

5.580,69

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

134,98

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a
bugetului de stat

55

35,49

7

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/
persoană)

56

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

1.000,00

9

Plăţi restante

58

0,00

10

Creanţe restante

59

809,93

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale
ale Societății BĂIȚA — S.A.
Având în vedere prevederile art. 1 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată
prin Legea nr. 216/2021, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 264 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă conversia în acțiuni a obligațiilor
bugetare principale ale Societății BĂIȚA — S.A., operator
economic din domeniul resurselor minerale la care statul este
acționar unic, reprezentând obligații bugetare principale în
cuantum de 8.539.948 lei, datorate și neachitate la data intrării
în vigoare a prezentei hotărâri, conform Deciziei nr. 718.162 din
12 octombrie 2020, emisă de organul fiscal competent din
subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2. — Conversia obligațiilor bugetare principale în acțiuni,
prevăzută la art. 1, se realizează în condițiile legii și conform
prevederilor actelor constitutive, precum și cu respectarea
procedurilor privind ajutorul de stat.
Art. 3. — Acțiunile nou-emise în favoarea statului român, în
urma conversiei prevăzute la art. 1, sunt administrate de
Ministerul Economiei, care înregistrează în evidențele contabile
aceste acțiuni.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei,
Mihai-Ion Macaveiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
București, 25 martie 2022.
Nr. 414.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Nr. 198 din 21 februarie 2022

MINISTERUL FINANȚELOR
Nr. 322 din 16 martie 2022

MINISTERUL MUNCII ȘI
SOLIDARITĂȚII SOCIALE
Nr. 283 din 4 martie 2022

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș
Având în vedere art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,
viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității
sociale emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe
anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Canalului
Navigabil Bega” Timiș, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Viceprim-ministru, ministrul
transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 3. — Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil
Bega” Timiș va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș
Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23
Cod unic de înregistrare: 39669478
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

pe anul 2022
mii lei
INDICATORI
1

0

I.
1

2
II
1

2

Nr. rd.

Propuneri 2022

3

4

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
Venituri totale din exploatare, din care:
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

1
2
3
4
5

580,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

2.887,00

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

2.887,00

A. cheltuieli cu bunuri si servicii

8

1.078,69

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:

9

2,00

10

1.761,31

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

1.242,58

C1 ch. cu salariile

12

1.159,46

C2 bonusuri

13

83,12

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de
personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de
C4
conducere si control, comisii si comitete
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator
D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2

14

2.887,00
2.307,00
2.241,00

15
16

481,80

17
18

36,93
45,00

19

0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

0,00

IMPOZIT PE PROFIT
IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

1
2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

III
IV

5
V
1
2

21

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS
25
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.
26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:
Rezerve legale

26
27

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate
din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,
30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat, din care:

34

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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1

0

9

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2022

2

3

4

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

37

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
38
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VI

39

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

VII

40

VIII
1

a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

41

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

43

e) alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

45
46

Alocaţii de la buget

47

42
44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

X

6

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială *)
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de
stat **)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii
lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate
produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

57

9

Plăţi restante

58

10

Creanţe restante

59

1
2
3
4
5

(Rd.7/Rd.1)x1000

2.050,00

49

2.050,00

50
51

13
11

52

9.344,17

53

9.223,33

54

209,73

55

6,00

1.000,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
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