
1

SC ICTCM SA
   Bucuresti

NOTA DE FUNDAMENTARE A  BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Prevederile din BVC pe anul 2012 au fost stabilite in functie de 
realizarile preliminate ale anului 2011 si adresele AVAS nr.2555/28.12.2011 si 
nr.41/18.01.2012.

Pentru anul 2012 institutul isi propune sa realizeze venituri totale in 
valoare de 3.700.000 lei astfel:

- venituri din exploatare  = 3.700.000 lei
- venituri financiare         =  0
- venituri extraordinare    =  0.
reprezentand 101 % fata de anul 2011.
Mentionam ca veniturile din exploatare se compun din:
- venituri din activitatea de baza = 3.000.000 lei
- alte venituri din exploatare       =    700.000 lei
Cifra de afaceri ce urmeaza a se realiza este de 3.000.000 lei tinand cont de 

productivitatea muncii si numarul mediu de personal.
Cifra de afaceri    32.967 lei/salariat x 91 salariati =3.000.000 lei.
- productivitatea muncii realizata in anul 2011 (40.065 lei) inmultita cu 

coeficientul de inflatie prevazut pe anul 2012 (3,2 %) si inmultit cu 
cresterea economica 
40.065 lei x 1,03 = 41.267

-    3 % reprezinta inflatia prognozata pe anul 2012
Productivitatea muncii a fost calculata la activitatea de baza (cifra de 

afaceri). 
Numarul mediu de salariati propus pentru anul 2012 a fost stabilit la cifra 
de 91 persoane, la fel ca cel din anul 2011.
Veniturile totale prevazute in BVC in valoare de 3.700.000 lei vor fi 

realizate cu cheltuieli totale in valoare de 3.690.000 lei din care: 
- cheltuieli pentru exploatare  = 3.640.000lei .

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea salariilor reprezinta 86,72 %.
          - cheltuieli financiare prevazute in BVC pe anul 2012 in suma de 
50.000 lei reprezinta cheltuieli privind dobanzile aferente creditului 
contractat de institut in anul 2008 cu BCR –Unirea.
Fondul de salarii aferent anului 2012 a fost stabilit in conformitate cu 

precizarile AVAS nr.41/18.01.2012 si OUG79/2008 modificata prin OUG 
nr.44/2011.
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Mentionam ca in anul 2011 salariatii de la SC ICTCM SA au fost in 
concediu fara salariu iar castigurile salariale pentru timpul efectiv lucrat au 
reprezentat 80%.

Fondul de salarii a fost calculat avand in vedere salariile realizate in luna 
decembrie 2011.

Profitul brut ce urmeaza a fi realizat în anul 2012 este de 10.000 lei si va fi 
obtinut din activitatea de baza  .

Profitul net va fi repartizat pentru acoperirea partiala a pierderilor din anii 
precedenti.

Mentionam ca temele de cercetare finantate de la buget l statului din
Planul National de Cercetare Dezvoltare-Inovare ( PNCDI) sunt realizate de 
ICTCM împreuna cu partenerii din consortiile stiintifi e (Academia Româna, 
Universitati, inst itute de cercetare si alti agenti economici).

Precizam ca temele de cercetare finantate de la bugetul statului din PNCDI 
sunt cu profit zero.

Profitul prevazut în B.V.C. pe anul 2012 va fi realizat din lucrarile de 
cercetare si executie cu agentii economici.

În anul 2012 ne propunem sa achitam partial platile restante (arieratele)
inclusiv cele fata de salariati.

In legatura cu alte cheltuieli externe( cu energie si apa):
In ultimii 3 ani (2011,2010 si 2009) SC ICTCM SA nu a utilizat,pe 

perioada iernii pentru incalzire, energia termica furnizata de RADET din lipsa 
disponibilitatilor banesti. Activitatea s-a desfasurat in spatii restranse, 
concentrate, incalzirea  efectuandu-se cu energie electrica.

In anul 2012 SC ICTCM SA isi propune sa repuna in functiune instalatia 
termica si sa utilizeze pentru incalzit, pe perioada de iarna, energia termica.Acest 
lucru ar crea conditii normale de lucru pentru salaria  i institutului, pastrarea 
starii tehnice a spatiilor de cercetare, proiectare si productie, buna functionare a 
echipamentelor electrice, tehnologice si informatice d n dotarea institutului si a 
instalatiilor de apa (evitarea inghetului).

Suma prevazuta in propunerea de BVC 2012 la capitolul “ alte cheltuieli 

de exploatare” este mai mica decat cea realizata in anul 2011 .Mentionam ca in 

anul 2011 am avut aprobata suma de 5.000 mii lei reprezentand vanzari active, 

dar nu s-a reusit vanzarea acestor active.

De asemenea, in anul 2012 derulam un contract finantat din fonduri

structurale in valoare de 1.838 mii lei cu cheltuieli in valoare de 1.838 mii lei 

aferente pentru aceasta perioada.
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In luna decembrie 2011 am inregistrat in contabilitate (ct.105) rezultatele 

reevaluarii imobilizarilor corporale din capitalul social al societ tii noastre pe 

baza raportului de evaluare aprobat de C.A.

Mentionam ca ultima reevaluare a capitalului social s-a facut conform H.G 

500/1994.

Odata cu inregistrarea reevaluarii au crescut cheltuielile cu impozitele si 

taxele locale si a celor cu amortizarea imobilizarilor corporale (6,67 ori) fata de 

anul 2011.

De asemenea, ne propunem sa realizam investit ii în valoare de 10.000 lei 
din surse proprii. 

Va depunem anexat Programul de investitii pe anul 2012.

         Director General, Director Economic,
                        dr. ing. St. T. Craciunoiu                  ec. C-tin Mitulescu 
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