
NOTA DE FUNDAMENTARE

a propunerii privind Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

pe anul 2012

Denumire indicator Realizat/preliminat
2011

Prevederi
BVC 2012

    Avand in vedere indicatorii preliminati din balanta anuala pe anul 2011, coordonatele 

principale ale proiectului B.V.C. pentru anul 2012 (pe care le supunem aprobarii in 

prezenta sedinta) sunt urmatoarele:

VENITURI TOTALE 750,18 770,00

CHELTUIELI TOTALE 684,22 700,00

683,95 699,75

0,27 0,25

REZULTAT BRUT 65,96 70,00

IMPOZIT PROFIT 10,55 11,2

REZULTATUL NET 55,41 58,8 

Prezentam in continuare, aspectele care au stat la baza estimarii indicatorilor din B.V.C. 

pe anul 2012:

Posibilitatile reale de realizare a veniturilor prin exploatarea bazei materiale si a 

resurselor financiare de care dispune societatea in pr zent.

Cheltuielile totale pe care societatea le estimeaza in anul 2012 sunt de 700 mii 

lei ,  cheltuieli repartizate dupa cum urmeaza:

          -  cheltuieli materiale                                                              27,00 mii lei

          -  cheltuieli cu energia si apa                                                  48,25 mii lei

-   cheltuieli cu salariile                                                          304,00 mii lei

    
                                                                                        - mii lei  -

     Venituri financiare 0 0,5

     Cheltuieli de exploatare

     Cheltuieli financiare          

     Venituri din exploatare,

             din care:

- productia vânduta

750,18

647,8

769,5

693,5

•

•



-   cheltuieli asigurari sociale                          86,00mii lei

-  alte cheltuieli cu personalul                                                  6,3  mii lei

-  total cheltuieli cu personalul                                  396,00 mii lei

-  cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor                               58,00 mii lei

- cheltuieli cu prestatiile externe                                            53,5 mii lei   

- alte chelt. de exploatare                                                 116,70 mii lei 

din care:

-  indemnizatii contract de mandat                                       58,00 mii lei

Fondul de salarii brute aferent personalului salariat, aferent  anului 2011 a fost

333,66 mii lei, cu o medie a castigului lunar pe salariat de 1.545 lei , iar in anul 

2012 fondul de salarii propus in B.V.C  este de 304,00 mii lei, cu o medie a 

castigului mediu lunar   de 1.194 lei. 

Cresterea productivitatii muncii pe total personal  mediu , rapo     la veniturile 

totale este de 36,67 lei/ salariat in anul 2012 .

Platile restante la 31.12.2011 au fost in cuantum de 32,74 mii lei, iar pentru 2012

se estimeaza suma de 28 mii lei in scadere cu 4,74 mii lei fata de  anul 2011 .

Creantele societatii la 31.12.2011 s-au cifrat la  40,55 mii lei, iar  pentru anul 

2012 se estimeaza   suma de 35 mii lei .

Pentru anul 2012  societatea isi propune realizarea unui profit brut de 70 mii lei.

Aceasta crestere se poate realiza prin:

cresterea veniturilor totale cu 19,82 mii lei, de la 750,18 mii  lei in anul 2011 la

770 mii lei in anul 2012;

cresterea productivitatii muncii de la 36,67 lei/ persoana in anul 2012 fata de

35,71 lei/persoana in bugetul aprobat pe anul 2011.

1. Diferenta de 32,15 lei dintre veniturile din exploatare din col.2 ( 

preliminat/realizat) BVC  2011- 750,18 lei si anexa nr. 1  venituri proprii din 

exploatare col.7 ( realizat 2011)- 718,03 lei, reprezinta subventii.

2. Subventiile in valoare de 32,15 lei reprezinta de fapt veniturile din Contractul

nr.72-206/2008, act aditional 2/2011 ,, Sisteme agabaritice de control al miscarii 

plane spatiale in industria autovehiculelor” realizat  in parteneriat cu 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe Planul Nationa  de Cercetare –

•

•

•

•

-

-

NOTA:



programul PARTENERIATE si care conform dispozitiilor actului de control 

nr.241/29.06.2010 , masuri stabilite de Directia Generala a Finantelor Publice 

Brasov- Activitatea de Inspectie Fiscala, fondurile primite cu titlu de finantare 

proiecte cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat, respectiv prin Ministerul 

Educatiei si Cercetarii, reprezinta subventii si se inregistreaza in contul 741 ,, 

Venituri din subventii de exploatare” si nu in contul  7052 ,, Venituri din studii si 

cercetari”.

1. Contract nr.1081/10.08.2009 incheiat cu Registrul Auto Roman – Organismul de 

Certificare Produse ( RAR-OCP) care are ca obiect efectuarea de incercari de 

catre laboratorul de incercari al S.C. INAR S.A..

Valoarea estimata a lucrarilor 45.000 lei pe anul 2012.

2. Masurarea nivelului zgomotului exterior produs de instalatiile fabricate de S.C. 

FLENCO S.A.-filiala Brasov, contract nr.66/2010, act aditional 

nr.121/04.02.2011.

Valoarea estimata a lucrarilor 10.000 pe anul 2012.

3. Efectuarea de lucrari de reparatii curente si capitale la autovehicule din familiile 

AB, ROMAN, ARO si DACIA pentru S.C. SMART S.A. contract nr.34/2009 si   

diversi beneficiari, pe baza de comanda.

      Valoarea estimata a se incasa : 50.000 lei  in anul 2012.

4. Efectuarea de studii de oportunitate impreuna cu Camera de Comert si Industrie 

Brasov .

      Valoarea  estimata a lucrarilor   10.000 lei.

5. Contractul nr. 6/2011 „Adaptari, îmbunatatiri si modernizari ale cutiilor de 

distributie ce echipeaza instalatiile de foraj ”, beneficiar S.C. UPET S.A. 

Târgoviste, valoare 40.000 lei. Proiectul este destinat unor imbunatatiri 

constructive ale cutiilor sumatoare CSD 4 000.

CONTRACTE SI LUCRARI CARE STAU LA BAZA REALIZARII  VENITURILOR 

CUPRINSE IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  PE ANUL 2012:



6. Contractul nr. 1/2012 intitulat „Adaptarea si echiparea prototipului platformei auto 

mulifunctionale pentru fermieri - BCV 260 MULE -  cu echipamente de lucru 

standard”. Beneficiar este S.C. BUCOVINA VEHICLES S.A, valoarea lucrarii 

este de 25 000 lei.

7. Contract prestari servicii nr.54/2011,, Proiectare,executare,omologare PAF 260  

si  PAF 320” incheiat cu S.C. BUCOVINA VEHICLES S.A., valoare Etapa I –

150.000 lei.

8. Proiecte competitie ANCS:

      -,, Parcari automate cu 2-10 locuri” valoare estimata 80.000 lei;

      - ,, Cercetari privind realizarea unui motor fara axe cu came si supape clasice”     

         valoare estimata: 50.000

9. Contracte de inchiriere spatii, in derulare. Valoarea     ncasat in 2012 – 310.000 

lei.

10. Contract de prestari servicii incheiat cu  S.C. VIOSON PRODCOMIMPEX SRL  , 

proiect nr.1114/2011 denumire proiect: ,, Dezvoltarea    componente din 

materiale compozite avansate cu aplicatii in industria auto civila si militara”. 

      Valoarea estimata a se incasa in anul 2012: 399.000 lei.

DIRECTOR GENERAL                                                       CONTABIL SEF

DR.ING.BEJAN COSTEL                                                    EC. GODRI NICOLETA
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