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Cadrul legislativ general aplicabil 

 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile 

naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din 

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile 

naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) 

şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 

cu modificările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 111/2016; 

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2873/2016 privind reglementarea 

procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii 

economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de 

autoritățile publice centrale ori locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1952/2018  privind reglementarea 

procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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Definiții folosite în prezentul Raport 

 
Definiții prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011  

Conform articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenii și expresiile de mai 

jos au următoarele semnificații: 

1. Întreprinderi publice  

a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ – teritorială; 

b) companii şi societăți naţionale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-

teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; 

c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin 

o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul; 

2. Autoritate publică tutelară - instituţia care: 

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi 

publice prevăzute la pct. 2 lit. a); 

b) exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar 

la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); 

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la 

pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată;  

3. Control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acţionar sau o 

întreprindere publică, pe de o parte, şi societatea la care: 

a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; 

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi 

de control; 

c) poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze 

de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în 

contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia; 

Întreprindere publică activă – întreprindere publică aflată în stare de funcționare; 

Întreprindere – orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă 

patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul 

obținerii de profit prin producerea de bunuri materiale și vânzarea acestora pe piață sau 

prin prestări de servicii, în condiții de concurență, care întocmește şi depune situaţii 

financiare anuale şi raportări contabile la Ministerul Finanţelor Publice conform Ordinului 

Ministerului Finanţelor Publice nr. 470/2018, indiferent de forma de proprietate a acesteia; 

Întreprindere privată – întreprindere la care statul sau unităţile administrativ teritoriale 

deţin participaţii sub 50% sau nu deţin controlul. 
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Definiții prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 

a) Conform articolului 1, capitolul 1, anexa 1 din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în sensul 

prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

Structura de guvernanță corporativă – compartimentul, serviciul, direcţia, organizate în 

cadrul fiecărei autorităţi publice tutelare, conform art. III din Legea nr. 111/2016 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, care exercită atribuţiile şi competenţele prevăzute 

la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă, întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora 

de către reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor, precum şi alte 

atribuţii şi competenţe conform prevederilor legale şi bunelor practici privind 

guvernanţa corporativă, asigurând interfaţa dintre autoritatea publică tutelară şi 

adunarea generală a acţionarilor. 
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INTRODUCERE 

 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare: „Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile 

publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu.”  

 

Scopul prezentului raport îl reprezintă prezentarea performanțelor întreprinderilor 

publice aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației aflate în vigoare.  

 

În acest sens, anual, la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, este 

elaborat și publicat pe pagina proprie de internet raportul menționat mai sus în temeiul 

prevederilor alin. (1) art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 dar și a 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/20131. De asemenea, prin intermediul acestui 

raport este asigurată și transparența activității desfășurate de către întreprinderilor publice 

aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

(în concordanță cu obligațiile ce revin potrivit legislației în vigoare). 

 

Companiile aflate în portofoliul Statului Român sunt un vector important de 

redresare economică și echilibrare a bugetului de stat. În acest sens, funcționalitatea, 

solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți exercită o largă influență asupra ansamblului 

economic național, prin efectul de multiplicare. În același timp însă, obiectivele 

guvernamentale de bună gestionare a participațiilor statului înseamnă totodată o mai bună 

monitorizare a performanțelor, o orientare nu numai pe aspecte financiare, ci și pe aspecte 

de bună guvernare, transparență și integritate. 

 

Îmbunătățirea performanțelor și guvernanței întreprinderilor publice, cu accent pe 

profitabilitate sustenabilă și responsabilitate reprezintă una din prioritățile cheie ale 

Guvernului României. Prin aranjamentele de guvernanță și de management public, inclusiv 

mecanismele de control și delegare, se vor urmări întotdeauna integritatea și realizarea 

interesului public. 

 

 

                                              
1 Ordonanța Guvernului nr. 26/2013  privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 
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CAPITOLUL I 

Structura portofoliului de participații  

deținut de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

și politica de acționariat 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării îndeplinește atribuţiile de autoritate 

publică tutelară pentru societățile la care reprezintă statul în calitate de acţionar, în 

conformitate cu prevederile legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice. Pentru îndeplinirea acestor atribuții, în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, structura responsabilă este Serviciul Guvernanță Corporativă.  

În acest sens, printre atribuțiile Serviciului Guvernanță Corporativă, se regăsesc: 

a) Asigurarea unei bune colaborări între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

și companiile și societăţile naţionale, la care statul este acţionar unic, majoritar sau la care 

deţine controlul, aflate sub autoritatea Ministerului care-şi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare; 

b) Coordonarea tuturor activităţilor ce ţin de monitorizarea caracterului adecvat al 

structurii Consiliului de administraţie al companiilor şi societăţilor naţionale aflate sub 

autoritatea Ministerului; 

c) Elaborarea anuală a raportului privind companiile şi societăţile naţionale aflate sub 

autoritate, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) - (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Un aspect foarte important de menționat este faptul că, Ministerului Cercetării, 

Inovării şi Digitalizării a fost înființat la data 01.04.2021, urmare publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 333 a Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind 

organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Anterior acestui 

moment, societățile care acum își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului 

Cercetării, Inovării şi Digitalizării aparțineau de alte autorități publice tutelare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 8 din 19 
 

 

I. Conform Anexei nr. 6 a Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi 

funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), cu modificările şi 

completările ulterioare, sub autoritatea MCID își desfășoară activitatea două societăți 

aparținând categoriei „Instituții şi unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 

şi inovare care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării”, acestea fiind institute de cercetare organizate ca societăți pe acțiuni în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1. S. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. 

S. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A., a fost înființat în anul 

1993, în baza HG 162/22.04.1993, în urma unor transformări succesive și schimbări de 

denumire din Institutul Tehnologic CFR. 

În prezent Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este acționar majoritar 

deținând 64,5052 % din acțiuni, alături de SIF Muntenia cu o participație de 22,7588% iar 

restul acțiunilor (12,736%) sunt deținute de persoane fizice și juridice. Acțiunile S. Institutul 

de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. sunt tranzacționate începând cu data de 

27.11.1997 pe Piața AeRO Standard. 

S. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. are ca obiect principal 

de activitate ,,Cercetare dezvoltare în alte ştiinte naturale şi inginerie’’ cod CAEN 7219 

potrivit Ordinului nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind 

actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională CAEN publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 293/03.05.2007. 

Principalele activităţi cuprinse în obiectul de activitate al societăţii sunt: 

 cercetare, dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 

 cercetări ştiintifice tehnologice în transporturi; 

 proiectare, consulting, engineering; 

 realizarea de baze de date privind transporturile; 

  consultanţă în eficienţa energetică în transporturi; 

 activităţi de consultanţă în protecţia mediului la nivel regional, urban, rural; 

 activităţi de testări şi analize tehnice, etc. 
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2. S. Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți şi Organe de Asamblare  

ICPROA S.A. - în insolvenţă 

Societatea se află în procedură de insolvenţă, administratorul judiciar desemnat fiind 

CITR Filiala Braşov SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă cu sediul 

în Braşov. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării deţine un număr de 1.923.175 

acţiuni, în valoare de 192.317,50 lei, reprezentând 96,3937 % din capitalul social al societăţii 

ICPROA S.A. 

 

În şedinţa Adunării Generale a Acționarilor din 20.05.2019, Ministerul Cercetării şi 

Inovării a aprobat în calitate de acţionar majoritar modificarea Planului de reorganizare al 

ICPROA S.A. prin prelungirea duratei de implementare a acestuia cu un an ca soluţie 

alternativă de redresare a societăţii. 

Menţionăm faptul că, în conformitate cu art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2004 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „modificarea planului de 

reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de 

reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de 

la confirmarea iniţială”. 

 

 

II. Conform Anexei nr. 7 a Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi 

funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările şi completările 

ulterioare, sub autoritatea MCID își desfășoară activitatea două societăți aparținând 

categoriei „Instituţiile şi unităţile din domeniul comunicațiilor care funcționează sub 

autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării”: 

 

1. Compania Naţională Poşta Română S.A. 

Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR) este, conform Actului Constitutiv, 

o societate comercială națională de interes public. Compania a fost constituită ca societate 

comercială pe acțiuni, persoană juridică română̆, care își desfășoară activitatea în 

conformitate cu legile române.  

Poşta Română modernă a fost înființată în anul 1864 de către Alexandru Ioan Cuza, 

cu ajutorul experților poștali elvețieni. La 1 ianuarie 1865 a fost adoptată prima lege 

telegrafo-poștală, iar la 1 mai 1874 intră în vigoare „Legea pentru serviciul de poștă rurală” 

prin care se înființează oficii poștale în mediul rural. În 1892 a fost elaborată legea privind 

construirea „Palatului Poștelor”, iar în 1894 încep lucrările după un proiect de inspirație 

elvețiană, sediul poștei din Geneva.  

Compania își desfășoară activitatea în domeniul comunicațiilor poștale, obiectul 

principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poștă și 
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colaborarea cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internațional, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 13/2013 aprobată prin Legea nr. 187/2013 

privind serviciile poștale și a licențelor ori autorizațiilor acordate.  

Poșta Română este singurul operator de servicii poștale din România care deține o 

rețea de distribuție ce acoperă întreg teritoriul țării fiind operatorul național din domeniul 

serviciilor poștale și se află în proprietatea statului român. 

În prezent Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este acționar majoritar al 

CNPR deținând 93,52% din pachetul de acțiuni, alături de Fondul Proprietatea cu 6,48% din 

pachetul de acțiuni. 

 

De menționat este faptul că, în conformitate cu Art.2, alin. (2), pct. c)  și alin. (3), pct. 

c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are calitatea de 

autoritate publică tutelară și în cazul S. Romfilatelia S.A. (filială a Companiei Naționale 

Poșta Română S.A.) , care are statut de întreprindere publică, al cărei unic acționar este  

Compania Națională „Poșta Română” S.A. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 42/2004, privind înființarea Societăţii Comerciale 

Romfilatelia S.A., ca filială a Companiei Naţionale Poşta Română S.A., societatea are ca 

obiect principal de activitate emiterea, punerea şi retragerea din circulație de timbre şi efecte 

poştale. De asemenea, S. Romfilatelia S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi 

conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi cu statutul propriu. 

 

2. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.       

Cu o istorie de peste 90 de ani, Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. fost 

înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 372/1998, ca urmare a reorganizării Regiei 

Autonome Radiocomunicații, fiind una dintre cele două instituții din domeniul 

comunicațiilor aflate sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.  

Potrivit Actului Constitutiv, Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este 

societate comercială pe acțiuni care funcționează pe bază de gestiune economică și 

autonomie financiară, având și statut de societate de interes public. Aceasta este lider în 

domeniul broadcasting-ului terestrial (difuzarea și transportul terestru al programelor radio 

și TV) și, în același timp, un important furnizor de rețele și servicii de transmisii de date din 

România. Societatea parcurge o perioadă de transformări majore întrucât, dispunând de o 

infrastructură cu grad ridicat de complexitate, s-a angajat într-un proiect extins de 

modernizare, în vederea creșterii competitivității şi diversificării serviciilor de comunicații 

electronice oferite.  
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Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. are patru sucursale denumite Direcții 

Radiocomunicații (fără personalitate juridică): București, Cluj, Iași, Timișoara și 615 puncte 

de lucru. 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este unicul acționar al Societății 

Naționale de Radiocomunicații S.A.  

 

 

III. Conform Anexei nr. 8 a Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi 

funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările şi completările 

ulterioare, sub autoritatea MCID își desfășoară activitatea și o societate aparținând 

categoriei „Unităţi la care Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplinește 

atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar”:  

 

Orange Romania Communications S.A. 

(fosta Telekom Romania Communications S.A. 

Societatea a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 673 din 25 octombrie 1997 

sub denumirea Societatea Națională de Telecomunicații „ROMTELECOM” S.A., prin 

reorganizarea Regiei autonome „Rom-Telecom".  

Orange Romania Communications S.A. operează în domeniul telecomunicațiilor, 

principalul său obiect de activitate incluzând operarea, modernizarea, extinderea şi 

întreținerea rețelelor şi liniilor de telecomunicații prin cablu, fibră optică, radio şi orice alte 

mijloace, şi furnizarea de telecomunicații şi servicii de telecomunicații în conformitate cu 

prevederile licențelor şi autorizațiilor acordate de autoritățile publice competente. 

Compania a parcurs o perioadă de transformări majore în ultimii ani, de la un furnizor 

de telefonie fixă la un jucător competitiv pe piața de telecomunicații.  

Orange România Communications S.A. oferă astăzi o gamă completă şi integrată de 

servicii de comunicare şi divertisment pentru nevoile actuale ale societății românești. 

În ceea ce privește segmentul dedicat mediului de afaceri local, compania şi-a  dezvoltat 

constant serviciile de IT&C, în prezent Orange România Communications S.A. fiind lider 

pe segmentul business de comunicaţii fixe din România. Orange România Communications 

S.A. este prima alegere pentru peste 1000 de mari companii şi pentru zeci de mii de IMM-

uri, care se bazează pe această societate ca furnizor principal de soluții de comunicaţii şi IT. 

În plus, Orange România Communications S.A. este lider de piață pe segmentele de voce 

fixă, servicii de date şi internet de bandă largă pentru afaceri, după lansarea cu succes a mai 

multor servicii şi campanii în această zonă, fiind recunoscut de asemenea și ca un adevărat 

partener al societății românești, compania implicându-se în proiecte diferite, de la sport, 

educație, artă, filantropie, sănătate şi media. 

În prezent, Statul Român prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este acționar 

minoritar al Orange România Communications S.A., deținând o cotă de 45.99% din capitalul 
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social alături de Orange Romania S.A. (prin compania din Cipru, Orange International Ltd.) 

o cotă de 54,01% din capitalul. 

 

 

CAPITOLUL II 

Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, 

divizări, transformări, modificări ale structurii de capital 

 

În anul 2021, nu au existat modificări strategice în funcționarea niciuneia dintre cele 

cinci societăți la care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării îndeplinește atribuţiile 

de autoritate publică tutelară și la care reprezintă statul în calitate de acţionar. 

 

 

CAPITOLUL III 

Aplicarea prevederilor privind guvernanța corporativă la societățile aflate 

sub autoritatea Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Conform prevederilor din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, autoritățile publice tutelare au obligația înființării structurilor de guvernanță 

corporativă proprii care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de 

legislația privind guvernanța corporativă. În acest sens, conform Hotărârii Guvernului nr. 

371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare și a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 2021 (anexă la OMCID nr. 

94/03.06.2021), Compartimentul Guvernanță Corporativă este structura de guvernanță 

corporativă a Ministerului, devenit funcțional prin încadrarea unei persoane începând cu 

data de 23.08.2021. 

 

Dintr-un număr total de 6 societăți la care Ministerul Cercetării, Inovării și 

Digitalizării deține participații integrale, majoritare, minoritare sau are calitatea de 

autoritate publică tutelară: 

 4 societăți au obligația să implementeze și să respecte prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice; 

 1 societate (Orange Romania Communications S.A.) nu are obligația de a implementa 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 
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 1 societate (Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți şi Organe de Asamblare  

ICPROA S.A.) se află în insolvenţă, iar pentru continuarea procedurii, Completul CI4-MA 

al Tribunalului Braşov a stabilit următorul termen administrativ de control la data de 17 

noiembrie 2022. 

 

3.1 Stadiul procesului de selecție a consiliilor de administrație 

și a directorilor 

 

 La data de 31.12.2021, stadiul procesului de selecție a consiliilor de administrație și 

al directorilor la societățile care au obligația să implementeze și să respecte prevederile 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice se prezintă astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire societate Stadiul procesului de 

selecție al 

administratorilor 

conform prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011 

Număr de 

administratori 

pentru care trebuie 

desfășurat procesul 

de selecție 

Stadiul procesului de 

selecție al directorilor 

1 S. Incertrans S.A. Proces finalizat parțial 2 Proces finalizat 

2 C.N. Poșta Română S.A. Proces nedemarat 7 Proces nedemarat 

3 S.N. Radiocomunicații 

S.A. 

Proces nedemarat 5 Proces nedemarat 

4 S. Romfilatelia S.A. Proces finalizat parțial 

(derulat de către  

C.N. Poșta Română 

S.A.)  

2 Proces finalizat 

(derulat de către  

C.N. Poșta Română 

S.A.) 

 

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor și a 

directorilor pe parcursul anului 2021, au avut loc următoarele modificări: 

 

 

1. S. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. 

În cazul acestei societăți, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice au fost implementate 

începând cu anul 2017. În anul 2021, trei dintre cei cinci administratori ai S. Institutul de 

Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. (în persoana domnilor Flavius Valeriu 

CLADOVEANU – Administrator Executiv, Miron ZAPCIU – Administrator Executiv și 

Marian Nicușor BUICĂ – Administrator Neexecutiv), au solicitat Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării, în baza cererilor formulate, reînnoirea mandatelor de 

administratori, pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 31.12.2021; fiecare 
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dintre dintre cele trei solicitări fiind însoțită și fundamentă de un „Raport de activitate 

pentru perioada de mandat 2018-2021”, semnat de administratorul care l-a întocmit. 

 În şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. Institutul de Cercetări în 

Transporturi INCERTRANS  S.A.  din data de 30.12.2021 (a doua convocare), a fost votată 

și aprobată prelungirea mandatelor celor trei administratori pentru o perioadă de 4 ani. 

 Astfel, la data de 31.12.2021, situația administratorilor S. Institutul de Cercetări în 

Transporturi INCERTRANS  S.A. era următoarea:  

 2 administratori executivi definitivi - cu mandat de 4 ani, începând cu data de 

31.12.2021, 

 1 administrator neexecutiv definitiv - cu mandat de 4 ani, începând cu data de 

31.12.2021, 

 2 administratori neexecutiv - posturi vacante. 

 

Observații 

Arătăm faptul că, în urma analizei realizate în mod sistematic, riguros și 

transparent de către „Comisia de selecție constituită la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării pentru evaluarea administratorilor în funcție, care au solicitat reînnoirea mandatului 

de membru al Consiliului de administrație al S. Institutul de Cercetări în Transporturi 

INCERTRANS S.A.”, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârii Guvernului 

nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 

solicitările de reînnoire a mandatelor celor trei administratori au fost respinse, numirea 

acestora fiind dispusă în Adunarea Generală a Acționarilor în baza votului exprimat de 

ceilalți acționari. 

 

 

2. S. Romfilatelia S.A. (filială a Compania Națională „Poșta Română” S.A.) 

În cazul acestei societăți, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice au fost implementate 

încă din anul 2012.  

Pe parcursul anului 2021, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârii 

Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

111/2016, în calitate de unic acționar, C.N. Poșta Română S.A. a prelungit cu 4 ani mandatele 
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a trei administratori numiți anterior: 1 administrator executiv și 2 administratori 

neexecutivi. 

 La data de 31.12.2021, situația administratorilor S. Romfilatelia  S.A. era următoarea:  

 1 administrator executiv definitiv - cu mandat de 4 ani, începând cu data de 

12.12.2020, 

 2 administratori neexecutivi definitivi - cu mandat de 4 ani, începând cu data de 

22.04.2019, respectiv 12.12.2020, 

 2 administratori neexecutivi provizorii - cu mandat până la data de 01.01.2022, 

respectiv 09.01.2022. 

 

 

3. Compania Naţională Poşta Română S.A. 

În cazul acestei societăți procedura de selecţie a candidaților pentru cele 7 poziții ale 

Consiliului de Administraţie nu a fost demarată. 

Referitor la această situație este important de precizat faptul că aprobarea Bugetului 

de Venituri și Cheltuieli al Ministerului  Cercetării, Inovării şi Digitalizării a avut loc 

înaintea aprobării H.G. nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului, astfel 

încât nu au putut fi prevăzute și alocate fondurile necesare contractării unui expert extern 

care să asiste autoritatea publică tutelară în  derularea procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administraţie. 

De asemenea, precizăm faptul că nivelul implementării prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice în instituțiile și unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului  Cercetării, 

Inovării şi Digitalizării se datorează și schimbărilor survenite în administrația publică din 

punct de vedere legislativ și instituțional care au îngreunat întreg procesul, coroborat cu 

faptul că până la fârșitul trimestrului trei al anului 2021, în cadrul „Compartimentul 

Guvernanță Corporatistă” nu a fost încadrată nici-o persoană. Ulterior, la nivelul structurii 

de guvernanță corporativă existentă a fost încadrată o persoană (pe postul de Consilier IA.) 

La data de 31.12.2021, situația mandatelor celor 7 administratori neexecutivi 

provizorii ai Companiei Naţională Poşta Română S.A. era următoarea:  

 1 administrator neexecutiv cu mandat până la data de 12.01.2022,  

 1 administrator neexecutiv cu mandat până la data de 15.01.2022,  

 4 administratori neexecutivi cu mandat până la data de 18.02.2022, 

 1 administrator neexecutiv cu mandat până la data de 21.02.2022. 

 

 

4. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. 

Demararea procedurii de selecție a fost decisă prin Hotărârea Adunării Generale nr. 

12/12.11.2021, urmare căreia societatea a procedat la contractarea serviciilor unui expert 
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extern, dar fără a informa Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării cu privire la 

demararea, desfășurarea și finalizarea procesului. 

În data de 19.01.2022 prin Ordinul Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 

20036 a fost constituită Comisia de selecție, cu rolul de a asistata expertul independent 

contractat în desfășurarea procedurii de selecție și de a exercita atribuțiile ministerului în 

procesul de selecție și evaluare a candidaților. 

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a fost anulată 

conform Hotărârea Adunării Generale nr. 9 / 08.03.2022, având în vedere următoarele 

aspecte: 

- În perioada noiembrie – ianuarie 2021 conducerea Ministerului  Cercetării, Inovării 

şi Digitalizării a fost asigurată de mai multe persoane, perioada de interimat fiind de 

scurtă durată pentru fiecare dintre aceștia. 

- Dat fiind termenul deja scurs între hotărârea de demarare a procedurii (data de 

12.11.2021) și data de 07.03.2022, a fost constatat faptul că prin continuarea acestei 

proceduri termenul de încheiere al acesteia ar depăși cu mult cele 150 de zile 

prevăzute în OUG 109/2011,Art. 64 - Maxim 12.04.2022. 

La data de 31.12.2021, situația mandatelor celor 5 administratori neexecutivi 

provizorii ai Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. era următoarea: 

 4 administratori neexecutivi cu mandat până la data de 14.02.2022, 

 1 administrator neexecutiv cu mandat până la data de 28.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 17 din 19 
 

 

CAPITOLUL IV 

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari  realizați  

de societățile aflate sub autoritatea  

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Având în vedere spectrul larg și specificul activităţilor desfășurate de către cele  3 

societăți care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

diferă iar acestea raportează prin situațiile financiare anuale o structură diferită a 

indicatorilor economico-financiari realizați, în cele ce urmează, datele vor fi prezentate 

nominal.  

În continuare prezentăm evoluția principalilor indicatori economico financiari realizați în 

perioada 2020-2021 de către societățile care funcționează sub autoritatea Ministerului 

Cercetării, Inovării şi Digitalizării , conform situațiilor financiare anuale raportate de către 

acestea aferente anului 2021; 

 

 

Indicatori U.M. An Societățile care funcționează sub autoritatea Ministerului 

Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

 

S. Incertrans S.A. 

C.N.  

Poșta Româna 

S.A. 

S.N.  

Radiocomunicații  

S.A. 

Nr. efectiv 

salariați 

nr pers 2020 53 24.996 1.255 

2021 52 24.206 1.235 

Venituri totale lei 2020 6.565.051 1.376.611.000 266.319.947 

2021 8.297.299 1.437.357.000 278.926.001 

Cheltuieli totale lei 2020 6.483.899 1.343.670.000 252.907.695 

2021 8.230.412 1.391.839.000 253.058.259 

Rezultat brut lei 2020 81.152 32.941.000 13.412.252 

2021 66.887 45.518.000 25.867.742 

Profit net lei 2019 6.247,83 29.361.000 10.303.227 

2021 42.176,31 42.510.000 19.687.503 
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CAPITOLUL V 

Concluzii și propuneri privind implementarea 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 

la nivelul societăților aflate sub autoritatea 

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Ținând cont de: 

- „Decizia Prim-Ministrului nr. 366/2022 din 16 iunie 2022 privind înființarea, organizarea şi 

funcționarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 - 

Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat din Componenta 14 - Buna guvernare din Planul naţional de redresare şi 

reziliență (PNRR)”,  care stabilește ca obiectiv al Comitetul interministerial îmbunătățirea 

cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat din România prin aplicarea standardelor Organizației pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) prin: 

a) Revizuirea şi îmbunătățirea cadrului legal cu privire la întreprinderile publice; 

b) Constituirea şi operaționalizarea grupului operativ permanent pentru coordonarea 

şi monitorizarea politicii de guvernanță corporativă; 

c) Îmbunătățirea reglementărilor privind evaluarea şi selecția administratorilor 

întreprinderilor publice, în vederea reducerii numirilor interimare sau temporare ale 

acestora. 

- Modificările legislative care pot apărea ca urmare a activității pe care Comitetul 

interministerial o va desfășura în perioada imediat următoare și care pot influența o 

eventuală procedură de selecție demarată,  

- Organizarea structurii de guvernanță corporativă a Ministerului  Cercetării, Inovării 

şi Digitalizării (un singur angajat încadrat în Compartimentul Guvernanță Corporativă), 

În vederea stabilirii unui cadru cuprinzător și complex de implementare a principiilor 

de guvernanță corporativă, care să poată fi realizat în concordanță și cu eventualele viitoare 

modificări legislative care pot surveni, în perioada următoare, ca prim pas important în 

implementarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în instituțiile și unitățile care funcționează 

sub autoritatea Ministerului  Cercetării, Inovării şi Digitalizării, activitatea structurii de 

guvernanță corporativă existentă la nivelul ministerului se va desfășura pe următoarele 

două direcții: 

a) Operaționalizarea Serviciului Guvernanță Corporativă prin încadrarea de personal 

conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului  Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării 2022; 
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b) Centralizarea și analizarea tutor informațiilor de natură economică, financiară și 

juridică pentru toate întreprinderile publice care-și desfășoară activitatea sub autoritatea 

ministerului. Toate aceste informații vor fi folosite în implementarea prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 (întocmirea scrisorilor de așteptări, 

componentei integrale a planurilor de selecție, matricei profilului pentru fiecare nou 

consiliu de administrație și criteriile de selecție). 

 


