
Notă de fundamentare

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru
Compania Naţională „POŞTA ROMÂNĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru

Societatea Informaţională.

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Poşta 
Română” – S.A. 

1. Descrierea situaţiei actuale Potrivit  prevederilor  legale  în  vigoare,  respectiv
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
Ordonanţei  Guvernului  nr.  26/2013,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin direct
ori indirect o participaţie majoritară şi Ordonanţei Guvernului
nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2015, Ministerul  pentru  Societatea  Informaţională  propune
spre  aprobare  Guvernului  României  bugetul  de  venituri  şi
cheltuieli   pe  anul  2015  al  Companiei  Naţionale  „Poşta
Română”  –  S.A.,  aflată  sub  autoritatea  Ministerului  pentru
Societatea Informaţională.

C.N. Poşta Română S.A. este o companie naţională la
care  statul  român,  prin  Ministerul  pentru  Societatea
Informaţională  deţine  75%  din  capitalul  social  şi  Fondul
Proprietatea 25%.

Poşta  Română  îşi  desfăşoară  activitatea  în  domeniul
comunicaţiilor  poştale,  obiectul  principal  de activitate fiind
administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poştă şi
colaborarea  cu  organizaţii  similare  străine  în  realizarea
acestor  servicii  pe  plan  internaţional,  în  conformitate  cu
prevederile  Ordonanţei  nr.  31/2012 aprobată prin  Legea  nr.
642/2002  privind  serviciile  poştale  şi  a  licenţelor  ori
autorizaţiilor acordate.

C.N. Poşta Română este operatorul naţional în domeniul
serviciilor  poştale,  unicul  furnizor  desemnat  de  serviciu
universal  în  orice punct de pe teritoriul  României,  la tarife
accesibile  tuturor  utilizatorilor  şi  la  standarde  ridicate  de
calitate.



11.În cazul proiectelor de acte
normative care transpun 
legislaţie comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a acesteia

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Schimbări preconizate C.N. Poşta Română S.A. a întocmit  bugetul de venituri
şi  cheltuieli,  luând  în  considerare  execuţia  bugetului  de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014, realizările înregistrate  în
semestrul  I  2015 şi  prognoza pentru  următoarele 6 luni  ale
anului,  respectând  prevederile  Ordonanţei  Guvernului
nr.26/2013, cu modificările şi completările ulterioare, privind
întărirea  disciplinei  financiare  la  nivelul  unor  operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale
sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară,  Ordinului  Ministrului  Finanţelor  Publice  şi
Ministrului Delegat pentru Buget nr. 2032/19.12.2013 privind
aprobarea  formatului  şi  structurii  bugetului  de  venituri  şi
cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum
şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Memorandumului
Ministerului Finantelor Publice nr. 526016/2015 .

Veniturile totale prevăzute în buget pentru anul 2015
sunt în sumă de 1.179.650 mii  lei,  cu 1,4% mai  mici  decât
realizările anului 2014.

Cheltuielile totale prevazute în buget pentru anul 2015
sunt în sumă de 1.178.050 mii  lei,  cu 1,7% mai mari decât
realizările anului 2014.

Prin  bugetul  pentru  anul  2015,  C.N.  Poşta  Română
prevede un profit brut  în sumă de 1.600 mii lei, faţă de un
profit brut realizat în anul 2014 de 37.541 mii lei.

În  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  pentru  anul  2015
câştigul  mediu  lunar  pe  salariat  determinat  pe  baza
cheltuielilor de natură salarială creşte cu  7,8 % faţă de anul
2014, iar cheltuielile cu salariile prezintă o creştere cu 7,1%
faţă de nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul 2014,
luând  în  considerare:  creşterea  cheltuielilor  cu  personalul
angajat pe perioadă determinată, reîntregirea cheltuielilor cu
salariile  pentru  intregul  an  2015,  determinate  ca  urmare a
acordarii  unor  creşteri  salariale  în  anul  2014  pentru  o
fracţiune de an si  aplicarea unui procent de creştere de 0,77%
,  mai  mic  cu  1,43%  fata  de  indicele  mediu  de  crestere  a
preturilor prognozat pentru anul 2015 (2,2%). 

Numărul mediu de personal prevăzut pentru anul 2015
este  de 24.950,  cu  290  salariaţi  mai  puţin  decât   numărul
mediu realizat în anul 2014 (25.240 pers.).



Cheltuiala la 1.000 lei venituri totale este de 999 lei cu
3,1% mai mare faţă de realizările anului 2014 (969 lei).

  Nivelul  plăţilor  restante  prevăzute  pentru  sfârşitul
anului 2015, este de 57.647 mii lei, in scădere cu 45% faţă de
cele programate la 31.12.2014 (104.813 mii lei) si cu 30% faţă
de cele înregistrate la 31.12.2014 (82.352 mii lei).

   Creanţele restante prevăzute pentru sfârşitul anului
2015 sunt în sumă de 70.500 mii lei, cu 6,8% mai puţin faţă de
cele programate la 31,12,2014 (75.666 mii lei) si cu 5,1%  fata
de cele inregistrate la sfârşitul anului 2014 (74.291 mii lei).

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

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11.Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri

 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 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 
asiqurări

      

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 proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ (acte normative în 
vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act 
normativ):

a)acte normative care se modifică 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect



sau se abrogă ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act 
normativ;
b)acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.

11.Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect

2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie

 Proiectul de act normativ respectă legislaţia 
comunitară cu incidenţă în materie.

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene (trimiteri la 
doctrina juridică) 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

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

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 şi alte organisme 
implicate.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului 
de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.



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

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea de 
către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

 Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ.

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea 
proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

http://00085040.htm/
http://00083962.htm/


3. Alte informaţii  Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii  Nu au fost identificate.

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de  Hotărâre de Guvern privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru  Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, pe care îl supunem
Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
Sorin Mihai GRINDEANU

              

Avizat ,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando Teodorovici
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Rovana PLUMB   
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Avizat,
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Avizat,
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