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NOTA DE FUNDAMENTARE 

PROPUNERE BVC 2022 

 

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC INCERTRANS SA pentru anul 2021, a avut in 

vedere desfasurarea unor activitati economice in conditii de eficienta si a fost intocmita cu respectarea 

prevederilor din Legea nr.317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a Ordinului nr.3818/2019 privind 

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a 

anexelor de fundamentare a acestuia precum si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind 

intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-

teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.  

 In elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2022 s-a tinut cont si de prevederile 

urmatoarelor reglementari legislative: 

- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată; 

- Legea Societatilor nr. 31 din 1990 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Ordonanta nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile 

nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile 

autonome, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

incepand cu ianuarie 2018 ; 

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme privind 

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- ORDIN nr. 1198/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile; 

- ORDIN nr. 4160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile; 
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- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;  

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

S-au avut in vedere si alti factori de influenta, cum ar fi: 

• realizarile economico-financiare pe anul 2021; 

• evolutia economiei nationala si globala in situatia pandemiei de COVID 19 din 2021; 

• cursul valutar calculat la 5,5 lei/euro; 

• inflatia medie anuala; 

• prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• cresterea salariului minim brut garantat in plata incepand cu luna ianuarie 2022; 

• necesarul de combustibil, apa, gaze, energie electrica si termica, ce se preconizeaza sa se 

consume in anul 2022; 

• preturile curente la apa, energie, gaze, combustibil; 

• nivelul mediu al veniturilor ce vor fi obtinute din prestatiile efectuate; 

• numarul de personal necesar a se angaja pe perioada determinata in cursul anului 2022; 

• numarul de personal angajat existent in societate la sfarsitul anului 2021. 

 

În procedura de avizare şi aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi însoţit de următoarele, 

denumite după cum urmează:  

● Anexa nr.1 – Propunerea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022; 
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● Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora; 

● Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; 

● Anexa nr.4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; 

● Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante; 

De asemenea, mentionam ca bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de 

gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul 

de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. 

 

• VENITURILE TOTALE estimate a se realiza in anul 2022 sunt in suma de  9.629,80 mii lei, 

valoare ce rezulta din insumarea veniturilor din exploatare previzionate si a celor financiare, estimand ca 

acestea vor fi mai mari cu 15,54% fata de realizarile anului precedent 2021, conform art.9 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.    

 

In structura, aceste venituri sunt: 

1. Venituri din exploatare sunt estimate pentru anul 2022 a fi realizate in suma de 9.602,80 mii lei si 

se compun din : 

      a) venituri din productia vanduta, reprezinta veniturile din prestari de servicii, fiind previzionate 

la nivelul a 9.586,74 mii lei si este formata din: venituri aferente activitatilor specifice societatii INCERTRANS 

SA, respectiv: recensaminte de circulatie, studii de trafic si circulatie, agrementarea si certificarea produselor si 

sistemelor de calitate, avand inclus pachetul integral de  incercari si analize realizate in propriul laborator 

atestat, efectuarea de incercari specifice laboratorului, proiectare de drumuri nationale si judetene, inchirieri de 

spatii, precum si din cercetare si inovare prin acceasarea programelor nationale. Subliniem ca, pentru toate 
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aceste feluri de venituri (altele decat cele conform obiectului principal de activitate – cercetare -dezvoltare, 

inovare) Societatea a autorizat la Oficiul Registrului Comertului toate codurile CAEN necesare. 

In structura, veniturile din productia vanduta sunt compuse din : 

• venituri din studii si servicii prestate in suma totala de 4.491,00 mii lei insumand : 

• venituri estimate din emiterea de certificate a produselor si sistemelor de calitate 

(540,00 mii lei) ; 

• venituri estimate din emiterea de agremente tehnice nationale si internationale 

pentru produsele din domeniul constructiilor de drumuri si poduri (501,00 mii lei) ; 

• venituri estimate din incercari si analize de laborator pentru produsele din 

domeniul constructiilor de drumuri si poduri (600,00 mii lei) ; 

• venituri estimate din recensaminte de circulatie, studii de trafic si circulatie, harti 

de zgomot precum si din cercetare si inovare prin acceasarea programelor nationale (2.850,00 

mii lei). 

•  venituri din redevente si chirii in suma de 5.095,74 mii lei . 

         b) alte venituri din exploatare, in valoare de 16,06 mii lei, reprezinta venituri din despagubiri, 

penalitati si alte venituri din exploatare necuprinse in capitolele anterioare. 

2.  Veniturile financiare in valoare de 27,00 mii lei se compun din dobanzi aferente disponibilitatilor 

din contul curent al societatii si din diferente de curs valutar . 

 

CHELTUIELILE TOTALE prevazute a se efectua în scopul realizării veniturilor prevazute in BVC-ul 

societatii pentru anul 2022, sunt in suma de 9.539,03 mii lei, valoare care se situeaza peste  nivelul realizat in 

anul anterior cu 15,03%. 

In structura, cheltuielile se prezinta astfel: 

1. Cheltuieli de exploatare sunt estimate pentru anul 2022 la o valoare de 9.439,84 mii lei  si se 

compun din: 
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a) Cheltuieli privind stocurile, prevazute a se realiza in suma de 340,00 mii lei, peste nivelul celor din 

anul 2021 cu 17,06%. 

Pentru sustinerea activitatii de certificare produse/sisteme precum si pentru dezvoltarea de cercetare si 

inovare ce se regaseste si in planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie,  este necesara 

asigurarea dotarii corespunzatoare cu aparatura de laborator adaptata noilor standarde si reglementari impuse de 

UE, imprejurare care a  condus la o crestere a cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar. 

De asemenea, cheltuiala cu combustibilul este in suma de 120,00 mii lei, mai mare decat cheltuiala din 2021 cu 

94,66% din cauza dublarii preturilor pe litrul de combustibil (de la pretul de 4,83 lei pret/litrul de combustibil in 

decembrie 2020 la peste 8 lei pe litru in 2022). De asemenea, in anul 2020 si 2021 Societatea a semnat un 

numar de 12 contracte pentru efectuarea recensamantului de circulatie cu mai multe Administratii locale din 

tara, contracte care, din cauza pandemiei de COVID 19 si a declararii starii de urgenta si, ulterior, a starii de 

alerta, au fot amanate de catre autoritatile contractante impreuna cu C.N.A.I.R. pentru anul 2022. Executarea 

acestora presupune deplasarea in 6 luni din anul 2022, in aceleasi zile, la aceleasi ore, in acelasi timp, in toate 

cele 12 judete, in fiecare post din acestea (sunt peste 600 posturi in toate cele 12 judete), conform calendar 

recensaminte 2022 comunicat de C.N.A.I.R. 

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terti, prevazute a se realiza in suma de 1.158,14 mii lei, in 

care sunt incluse cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuielile privind chiriile si primele de asigurare. 

Cheltuielile privind chiriile sunt bugetate pentru suma de 1.108,14 mii lei. De mentionat ca, la inceputul anului 

2020, Societatea a deschis un punct de lucru tot in Bucuresti deoarece, in baza parteneriatului existent cu 

Registrul Auto Roman, conform Hotararii AGOA nr.220/21.11.2019, acesta foloseste suprafetele de birouri ale 

Incertrans, De asemenea, la sfarsitul anului 2019 Incertrans a inchiriat catre Autoritatea Feroviara Romana 

spatiile de birouri aflate in cladirea Corp B aflata in patrimoniu, conform Hotararii AGOA nr.219/21.11.2019. 

Se preconizeaza o majorare a cheltuielilor cu chiriile fata de realizatul anului 2021 cu 13,38% si datorita 

necesitatii inchirierii de autoturisme in vederea realizarii contractelor cu cele 12 judete avand ca obiect 

recensamintele de circulatie rutiera. Mentionam ca, chiar daca Societatea detine 9 autoturisme, tinand cont de 

numarul mare de judete contractate, de numarul mare de posturi care trebuie acoperite dar si de faptul ca trebuie 

asigurata si continuitatea activitatii curente, este imperios necesar inchirierea de inca 5 autoturisme. 
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c) Cheltuielile cu alte servicii executate la terti prevazute a se realiza in suma de 2.087,82 mii lei, in 

care sunt incluse toate contractele incheiate cu diversi prestatori de servicii de exemplu subcontractanti pentru 

lucrarile de proiectare, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, servicii medicale pentru 

salariati; servicii profesionale, pregatire profesionala, cheltuieli cu deplasarile in tara si strainatate, cheltuieli cu 

transportul, cheltuieli postale, cu serviciile bancare, cheltuieli de protocol etc.  

              Din totalul cheltuielilor cu alte servicii executate de terti in suma de 2.087,82 mii lei, cheltuielile de 

protocol au fost previzionate la suma de 50,00 mii lei deoarece, in vederea realizarii obiectului de activitate si 

mentinerii acreditarilor dobandite de Societate, semestrial /anual sunt necesare audituri efectuate de organismele 

abilitate in domeniu, Societatea trebuind sa asigure minimum de protocol echipelor de audit. Cheltuielile de 

protocol propuse in BVC 2022 se incadreaza in limita deductibilitatii prevazuta de Codul Fiscal si respecta 

prevederile OG nr.80/2001 modificata si completata prin OG nr.16/2018. 

 Deoarece INCERTRANS este o societate comerciala listata la Bursa de Valori Bucuresti se supune 

regulamentelor BVB si ASF care prevad ca, pentru transparenta, toate sedintele AGA si toate documentele 

aferente trebuie scanate si afisate pe site. Mai mult decat atat, pentru a mentine avizarile si acreditarile 

directiilor INCERTRANS din partea RENAR, ISC, ISO etc. toate documentele, procedurile si altele trebuie sa 

fie scanate si sa se regaseasca pe site.  

           d) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 250,00 mii lei, estimate a fi sub nivelul anului 2021 cu 

5,32%, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditarile achitate de 

Societate in vederea desfasurarii activitatii, in special cele aferente acreditarii in vederea elaborarii de 

agremente tehnice europene. 

e) Cheltuielile de personal, estimate a fi in suma de 5.073,87 mii lei care au fost fundamentate  in baza 

art.48 din Legea nr. nr.317/28.12.2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022, cheltuielile cu contractele 

individuale de munca pe perioada determinata, cheltuielile cu majorarea salariului minim brut pe tara, 

cheltuielile aferente contractului de mandat, cheltuielile pentru indemnizatiile consiliului de administratie 

calculate in baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice  si in baza Ordonantei 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, cu modificaruile si completarile ulterioare, modificarile 
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substantiale ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin adoptarea OUG nr.79/2017, precum si a 

dispozitiilor  OUG nr.109/2011.  

• Numarul membrilor Consiliului de Administratie este de 5 (cinci) administratori, din care 3 membrii 

neexecutivi si doi executivi. Dintre administratorii executivi unul este si Director General si cel de al 

doilea este si Director Stiintific. Nivelul indemnizatiei membrilor CA din propunerea BVC 2022 este 

calculat la nivelul mediei salariului mediu brut pe tara din ramura cercetare-dezvoltare comunicat de 

Institutul National de Statistica, in conditiile aplicarii art.14 alin.2 din Ordonanta nr.26/2013 si a art.37 

alin.3 si 4 si art.38 alin.3 din  OUG nr.109/2011 modificata prin Legea nr.111/2016. Suma de 268,52 mii 

lei (rd.108)  este calculata astfel: 8.313 lei pe luna referinta (media castigului mediu brut  din ramura 

cercetare – dezvoltare, comunicat de Institutul National de Statistica prin adresa nr.1078/15.03.2022) 

inmultita cu 1 inmultita cu 3 (trei) membrii neexecutivi ai CA inmultita cu 12 luni pe an. Cuantumul 

indemnizatiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie a fost aprobat prin AGA din 

22.02.2022. 

             In ceea ce priveste membrii executivi ai Consiliului de Administratie, acestia beneficiaza, de o 

indemnizatie fixa lunara, fara a beneficia si de indemnizatie variabila, conform prevederilor  OUG 

nr.109/2011 modificata prin Legea nr.111/2016. 

       Cheltuielile de natura salariala sunt majorate in propunerea BVC pe anul 2022 cu 925,06 mii lei fata 

de suma aprobata in HG nr.665/2019 (conform prevederilor Ordonantei nr.26/2013 – cheltuielile de natura 

salariala se raporteaza la ultimul BVC aprobat – in cazul INCERTRANS anul 2019; suma aprobata in 2019 = 

2.893,38 mii lei fata de suma propusa in 2022 3.818,44 mii lei = diferenta totala 925,06 mii lei) in urma 

aplicarii lit.a, b, c si d alin.1 si alin.4 art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a OUG 

nr.79/2017 si OUG nr.82/2017. Astfel, la randul 87 din Anexa nr.2 (cheltuieli cu salariile), majorarea reiese din 

urmatoarele motive : 

Conform lit a) art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022: 
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• cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a 

preturilor prognozat pe anul 2022, majorare in suma totala de 277,76 mii lei, majorare de care au 

beneficiat toti salariatii (2.893,38 mii lei x 9,60% = 277,76 mii lei) ;  

Conform lit b) art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022: 

• majorarea salariului minim brut pe economie si a celui mediu brut, conform HG nr.1071/2021, majorare 

in suma totala de 159,70 mii lei, majorare de care au beneficiat un numar de 15 salariati (de la suma totala 

de 46.762 lei/luna la suma de 60.067 lei/luna = diferenta de 13.308,33 lei/luna x 12 luni = 159.700 lei);  

Conform lit c) art.48 din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022: 

• majorare in suma totala de 487,60 mii lei (8 persoane x 6.095,00 lei salariul mediu brut lunar x 10 luni) 

reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala  aferenta reintregirii acestora pentru intregul an 

2022, determinate de acordarea unor cresteri salariale in anul 2021. Precizam ca cele 8 persoane de mai 

sus vor fi angajate pe perioada nedeterminata. 

         Majorarea cheltuielilor cu salariile este data in primul rand de majorarea salariului de baza minim 

brut pe tara si a salariului mediu brut pe tara in conditiile aplicarii grilei din Contractul Colectiv de Munca al 

INCERTRANS SA negociat, Hotararea de Guvern nr.1071/2021 si a modificarile Legii nr.227/2015 conform 

OUG nr.79/2017. 

         Mai mult, si in anul 2022, ca si in 2021 si 2020, exista un numar semnificativ de salariati carora li 

s-a majorat sau li se va majora sporul de vechime ca urmare a incadrarii intr-o treapta superioara de spor de 

vechime. 

Asa cum am aratat anterior, din cauza pandemiei de COVID 19 si a stariilor de urgenta si alerta din 

cursul anilor 2020, 2021 si 2022, contractele incheiate de Societate cu Consiliile judetele pentru studiile de 

trafic au fost prorogate in anul 2022. Pentru realizarea acestora Societatea are nevoie de mai mult personal decat 

cel angajat la data prezentei. 

 

         In ceea ce priveste bugetarea bonusurilor, randul 98 din Anexa nr.2 la propunerea BVC 2022 « alte 

cheltuieli conform CCM », acestea sunt propuse a fi la nivelul de 17,50 mii lei deoarece, in cadrul Societatii 

mailto:incertrans@incertrans.ro


 

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI   

Institutul de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A. 

sub autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii 

Sediu Social: Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, Bucuresti 

Punct de Lucru: Baneasa Business & Technology Park 

Soseaua Bucuresti – Ploiesti 42-44  

Cladirea B, Aripa B1, Etaj 1 si 2, Sector 1, Cod Postal 015011, Bucuresti 

Capital social: 2.970.195 RON  Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993  C.U.I.: RO4282451                                                                                                                                 

Tel: +40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro    

exista salariati care urmeaza sa iasa la pensie si care au dreptul la o indemnizatie egala cu cel putin un salariu 

mediu de baza din luna producerii evenimentului, conform C.C.M. al INCERTRANS dar si datorita unor 

evenimente nefericite si anume decesul  parintilor (unui numar de 3 salariti in anul pandemic 2020, 3 salariati si 

in anul 2021) si, conform prevederilor art.VII.6. (1) c) din C.C.M., « In afara de de ajutoarele legale la care au 

dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare….. : cu un salariu de baza mediu pe INCERTRANS 

la decesul sotului, sotiei, parintilor si copiilor …. ».    

                      Conform C.C.M. la nivel de INCERTRANS, salariatii mai pot beneficia de tichete de masa si 

prime de sarbatori (Paste si Craciun). Acestea sunt prognozate la 24,00 mii lei. 

 In anul 2022 este necesara angajarea de personal calificat, rezultand majorarea numarului de 

personal angajat pe perioada nedeterminata, avand in vedere obiectivele Societatii de extindere a obiectului de 

activitate, participarea la licitatii pentru proiectele Guvernului in ceea ce priveste infrastructura rutiera, 

atragerea de fonduri europene precum si perspectiva veniturilor din cercetare si inovare. 

•           f) Alte cheltuieli de exploatare - estimate a fi in suma de 530,00 mii lei, sunt compuse 

din cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli cu majorarile si penalitatile 

si alte cheltuieli de exploatare, necuprinse in capitolele anterioare si inregistrate in contabilitate in 

conformitate cu prevederile OMFP 1802/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind 

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Dezvoltarea previzibilă a entităţii: 

1. pentru anul 2022 Societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca si in anii precedenti, din 

considerentul ca domeniile care au generat veniturile (respectiv certificarea si agrementarea 

produselor pentru constructii, incercari de laborator pentru produse si materiale utilizate in 

infrastructura transporturilor, servicii de proiectare şi consultanţă pentru infrastructura de transport) 

sunt domenii autorizate si societatea are clienti traditionali fata de care se va asigura continuitate; 

2. se va urmari participarea la competitiile de proiecte de cercetare, pentru toate activitatile din zona de 

competenta a societatii; 

3. se va urmari cresterea ratei profitului.  

  

  b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării 
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Creşterea vizibilității Institutului prin participarea la Conferințe Științifice, Simpozioane, creșterea ponderii 

activităților bazate pe inovare şi respectiv printr-o specializare inteligentă în acord cu evoluţia pieţei tehnologice la 

nivel european şi internaţional, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Sistemul Național de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare şi a principiilor noului program european Horizon Europe; 

2. Continuarea demersurilor de cercetare ştiinţifică şi elaborarea unor tematici de dezvoltare a 

infrastructurii în domeniul transporturilor, o prioritate atât la nivel naţional cât şi la nivel european;  

3. Extinderea parteneriatelor atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;  

4.Transformarea societăţii într-un actor relevant cu recunoaştere națională și internaţională pe piaţa 

serviciilor CDI în domeniul transporturilor.  

5. Participarea în calitate de co-organizator la Conferința Științifică PRODUCTICA 2021, cu teme din 

domeniul de activitate al institutului. 

6. Creșterea numărului de lucrări științifice elaborate de personalul din institut și publicate în baze de 

date internaționale (depunerea unei aplicații de brevet la OSIM și publicarea de articole științifice în limba engleză, 

în reviste sau Proceedings indexate în baze de date internaționale). 

7. Încheierea de contracte de cercetare în competițiile naționale sau contracte de cercetare încheiate cu 

mediul socio-economic (contracte cu terți), cu tematici în domeniul de activitate al Institutului. 

În anul 2021, s-au încheiat 3 contracte de cercetare cu următoarele companii:  

THE CLIMATE CHANGE SRL ; Beneficiar : DEBIE DENNIS 

Denumire contract: „Studiu privind elaborarea unei retete de mixtura asfaltica cu produse reciclate de 

plastic si sticla LITTAR “. 

 

 

TEKKA PREFABRICATE S.R.L; Beneficiar : ADMINISTRATOR Adelina POPESCU 

Denumire contract: „Studiu si incercari pentru introducerea in retetele de beton a unui deseu rezultat din 

prelucrarea mecanica a placilor electronice, in proportie de 15% dintr-un metru cub de beton, in scopul inlocuirii 

nisipului 0-4 mm “ 

ABKO S.R.L; Beneficiar : ADMINISTRATOR Victor CRIVOIRUC 

Denumire contract: „Studiu si incercari pentru introducerea in retete de beton a deseurilor de sticla, sort 0-4 

mm“ 
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În anul 2021 s-a desfasurat supravegherea 1 din cadrul re-acreditarii RENAR la certificatul de acreditare nr. 

LI 1106 si supravegherea la sistemul integrat ISO 9001:2015; ISO14001:2015 si OH SAS 18001:2008. 

În anul 2021, s-a ținut permanent legătura cu primăria Orașului Pitești, pentru buna derulare a activităților de 

reabilitare a clădirii cu destinația Incubator de Afaceri. Incertrans este administrator al acestui incubator în cadrul proiectului: 

Regio ADR Sud-Muntenia, POR/165/2/1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive 

identificate în SNC și PDR-uri: Proiectul “Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – 

dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT” (Incubator de afaceri, beneficiar fiind Primăria Orașului Pitești). 

INCERTRANS SA este parte contractuală în calitate de administrator al Incubatorului de afaceri, dar va derula activități 

numai în perioada 2021-2022. 

Administratorul Incubatorului (INCERTRANS SA) este responsabil de: 

- Formularea strategiei de dezvoltare a Incubatorului 

- Monitorizarea derulării activităţilor 

- Evaluarea internă (semestrială) a activităţilor derulate 

- Modificarea componenţei Incubatorului (acceptarea de noi membri, încetarea statutului de membru) 

- Identificarea potenţialilor beneficiari ai infrastructurii, din mediul economic 

- Planificarea, în mod corespunzător, a accesului la resurse 

- Asigurarea monitorizării stării de funcţionare şi mentenanţă infrastructurii 

- Elaborarea de propuneri privind extinderea bazei materiale, priorităţile şi posibilele colaborări pentru accesul 

terţelor părţi la infrastructură. 

Centrul de business de tip “incubator de afaceri” este destinat companiilor beneficiare din categoria IMM-urilor, care 

activează în domenii competitive identificate în Strategia Naţională de competitivitate şi anume (preponderent fără a fi 

exclusiv): cercetare/dezvoltare. 

Aceste firme vor avea statut de chiriaş/comodant şi vor desfăşura activităţi de: 

- management si marketing; 

- prezentarea de produse în conferinţe sau direct unor potenţiali parteneri de afaceri sau de cercetare; 
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- cercetare directă; 

- încercări de laborator. 

Parteneriate în domeniul Cercetării Științifice, în anul 2021: 

1. Universitatea Tehnică de Construcții din București 

2. Universitatea POLITEHNICA din București 

3. The Climate Change SRL Cluj-Napoca, 

4. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare URBAN – INCERC – București 

5. Quantum Nord București 

6) ABKO SRL București 

  

Cheltuielile financiare estimate a fi in suma de 99,20 mii lei, cheltuieli care reprezinta costurile 

inregistrate din diferente de curs valutar, precum si cheltuielile estimative cu dobanda bancara aferente creditului 

pentru investitii. 

 

 

 

   Rezultatul brut  programat pentru anul 2022 este estimat a fi de 90,78 mii lei si este propus a se 

distribui conform art.1 din Ordonanta nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, 

companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile 

autonome, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Impozitul pe profit a fost determinat in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind CODUL 

FISCAL cu modificarile si completarile ulterioare.  
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             Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt compuse din cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor 

mijloacelor fixe, ca urmare a efectuării reevaluării la finele  anului 2016, efectuata potrivit reglementărilor 

contabile aplicabile, imobilizari care au înregistrat o creștere a valorii, conf.art.25 alin.(4) lit.l din Legea 

nr.227/2015- Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare. 

Referitor la cheltuielile de investitii, a fost intocmit Programul de investiţii, dotări şi sursele de 

finanţare prezentat in Anexa nr.4, alcatuit din necesarul minim de investitii noi, aparatura performanta de 

laborator si soft-uri specifice activitatii desfasurate de catre INCERTRANS SA, precum si finalizarea investitiei 

aprobate in anul 2020 si anume renovarea, reabilitarea si igienizarea spatiilor Incertrans si anume spatiile 

destinate Laboratoarelor. Este imperios necesara continuarea investitiei in renovarea, reabilitarea, igienizarea si 

modificarea spatiilor din patrimoniu societatii unde isi desfasoara activitatea Directia Laboratoare. Suprafata 

totala de reabilitat este compusa din sase spatii (incaperi) precum si din refacerea in totalitate a acoperisului, 

acoperis format din geamuri. Aceasta renovare va aduce plus valoare activelor societatii in conditiile in care, asa 

cum reiese si din ultimele trei reevaluari ale cladirilor Incertrans (2013, 2016 si 2019), aceste spatii au un grad 

inalt de uzura fizica si morala, ele fiind date in folosinta, conform actelor de proprietate, in anii 1939, 1949 si 

1971. 

 Mentionam ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art.54 alin.(3) din Legea nr.339/2015, respectiv 

sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in BVC 

2022, care nu sunt afectate de cresterea cheltuielilor de natura salariala. Subliniem faptul ca, datorita 

specificului activitatii Societatii (certificari si agrementari produse cariere si balastiere, studii de trafic, 

proiectari, lucrari de drumuri si poduri etc.), pentru a se putea desfasura activitatea in continuare si pentru a 

putea duce la indeplinire Planul de Administrare, este imperios necesara extinderea activitatii Societatii si in 

special al Directiei Laboratoare. Aceasta nu se poate realiza in conditiile in care, asa cum aratat mai sus, gradul 

de uzura al acestor spatii este foarte inaintat. 

Mai mult, in conditiile pandemiei de COVID 19 prin care trece intreaga planeta, Societatea doreste sa 

participe efectiv la lupta impotriva acestui virus si sa intre in programele de cercetare-dezvoltare-inovare puse la 

dispozitie de Guvernul Romaniei. 
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Criteriile de performanta programate pentru anul 2022 sunt: 

4.  Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu  previzionata 

pentru anul 2021 este de 184,67 mii lei, fiind calculata ca raport intre veniturile totale si nr. mediu de 

salariati. 

5. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru 

anul 2022 este estimat a fi de 6.157,76 lei. 

 

6. La data de 31.12.2022 Societatea isi propune sa mentina criteriul de performanta pe 

care si l-a realizat in anii 2018, 2019, 2020 si 2021: nu mai inregistreaza plati restante. 

7. Creantele restante sunt previzionate a fi mentinute la suma aprobata in anul 2021 de 

339,41 mii lei. Mentionam ca totalul creantelor restante sunt compuse din creante la societati aflate in 

insolventa si faliment, precum si la executorii judecatoresti in vederea punerii in aplicare a Hotararilor 

definitive si irevocabile. 

 

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

pe anul 2022 al SC INCERTRANS SA. 

 

DIRECTOR GENERAL                                                          DIRECTOR ECONOMIC 

            CLADOVEANU FLAVIUS                                                      PETRESCU SALVINA 
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