NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR”
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Ministerul Economiei are sub autoritate operatori economici cu capital integral sau
majoritar de stat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, pct. IV, din Hotărârea
Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei și ale
art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 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,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară stabilirea bugetelor de
1. Descrierea
venituri si cheltuieli.
situaţiei
În baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea
actuale
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 aprobă de catre Guvern.
1^1 In cazul
proiectelor de
acte
normative
care transpun
legislaţia
comunitară
sau creează
cadrul pentru
aplicarea
directă a
acesteia
2. Schimbări
preconizate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR” SA,
operator economic ce desfășoară activități în domeniul industriei de apărare, s-a realizat
avându-se în vedere următoarele:
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3. Alte
informaţii

 este unic producător de aparatură opto-electronică din sectorul producției pentru
siguranța națională și unic furnizor intern cu capabilitatea de a se integra în producția de
echipamente destinate acestui sector;
 previziunile elaborate la nivel de societate, au la bază Programul de producție care
se va realiza in 2018 conform acordurilor și contractelor încheiate, a cererilor, ofertelor și a
negocierilor în curs pentru diverși clienți;
 veniturile totale sunt în sumă de 19.294 mii lei, fiind compuse din:
- venituri din exploatare în sumă de 18.968 mii lei, care cuprind venituri din producția
vândută, venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din transferuri și alte venituri din
exploatare;
- veniturile financiare sunt în sumă de 326 mii lei, reprezintă venituri din diferențele de
curs valutar ca urmare a reevaluarii creanțelor și datoriilor în valută, venituri din dobânzi
pentru disponibilitățile existente in cont;
 nivelul și structura cheltuielilor totale au fost estimate având în vedere nivelul
cheltuielilor materiale, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuțiile
stabilite de lege aferente drepturilor salariale, necesarul de materiale și servicii pentru
desfășurarea în condiții de eficiență a activității, etc. Cheltuielile totale sunt în sumă de
19.214 mii lei și cuprind în principal:
1. cheltuieli de exploatare în sumă de 18.644 mii lei care cuprind:
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.637 mii lei;
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 328 mii lei;
- cheltuieli de natura salarială în sumă de 11.630 mii lei, fundamentate în
conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului stat pe anul 2018;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 497 mii lei;
2. cheltuieli financiare în sumă de 570 mii lei;
 responsabilitatea stabilirii veniturilor si cheltuielilor în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, specifice activității societății, revine conducerii acesteia;
 rezultatul brut estimat este în sumă de 80 mii lei;
 stabilirea nivelului plaţilor restante pe anul 2018, asa cum acesta a fost aprobat de
ministrul economiei prin Nota nr. 952/27.02.2018;
 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.
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
Societății „IOR” S.A., urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
1. Impactul macroeconomic
subiect.
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1^1. Impactul asupra mediului
domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Proiectul de act normativ
subiect.
Nu s-au identificat

concurenţial şi

2. Impactul asupra mediului de afaceri
2^1. Impactul asupra sarcinilor
administrative
2^2. Impactul asupra întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului

nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest
nu se referă la acest

5. Alte informaţii
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
1
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
3

Anul
curent
2

-

Următorii 4 ani
3

4

-

-

-

-

5

6

Media pe
5 ani
7

-

-

5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor
bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor
veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare
Nu s-au identificat.
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Mãsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
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
implementãrii noilor dispoziţii;
1^1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
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
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia Proiectul de act normativ respectă
comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi legislaţia comunitară cu incidenţă în
materie.
comunitare
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:
acest subiect.
5. Alte acte normative si/sau documente internaţionale din Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
care decurg angajamente
Nu s-au identificat.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii Respectiv a organizațiilor sindicale ale
neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme societății
implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc Proiectul de act normativ nu se referă la
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consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor acest subiect.
organizaţii este legata de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei Proiectul de act normativ nu se referă la
publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ acest subiect.
are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
acest subiect.
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ; ASb) Consiliul Suprem de Apărare a acest subiect.
Ţării; c) Consiliul Economic si Social; d) Consiliul
Concurentei;e) Curtea de Conturi
Nu s-au identificat
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea Nu este cazul
elaborării proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul Proiectul de act normativ nu se referă la acest
impact asupra mediului în urma implementării subiect.
proiectului de act normativ, precum si efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu s-au identificat
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Masuri de implementare
1.Masurile de punere în aplicare a proiectului de act Masurile de punere în aplicare şi de
normativ de către autorităţile administraţiei publice supraveghere vor fi stabilite de Ministerului
centrale si/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme Economiei.
sau extinderea competentelor instituţiilor existente
Nu s-au identificat
2. Alte informaţii
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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și
completările ulterioare ale art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, s-a întocmit
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alăturatul proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
pentru Societatea „IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, pe care, dacă sunteţi de acord,
vă rugăm să-l aprobaţi.

MINISTRUL ECONOMIEI,
Dănuț ANDRUȘCĂ

Avizat favorabil,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Eugen Orlando TEODOROVICI

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIȚIEI SOCIALE,
Lia-Olguța VASILESCU
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR”
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi 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 şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea
„IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,
Vasilica-Viorica DĂNCILĂ
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