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SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI1 

privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie  

al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. 

 

Introducere 

Întreprinderile publice sunt recunoscute prin Ghidul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice2, ediţia 2015, ca entităţi 

care se confruntă cu provocări unice de guvernanţă ce derivă din faptul că deţinerea lor se exercită de 

reprezentanţi guvernamentali în numele societăţii/al interesului public3. 

Cadrul de guvernanţă corporativă ar trebui să asigure ghidarea strategică a întreprinderilor publice, 

monitorizarea efectivă a managementului de către structura de administrare a întreprinderii şi răspunderea 

acestei structuri în faţa companiei şi a acţionarilor4.  

Statul român îşi poate îmbunătăţi considerabil rolul de acţionar printr-o politică raţională de 

administrare a participaţiilor sale în economie, direcţionată spre rezultate şi printr-un cadru adecvat de 

guvernanţă corporativă. Managementul profesionist al întreprinderilor publice prin aplicarea 

corespunzătoare a legislaţiei din domeniul guvernanţei corporative şi a celor mai bune practici 

internaţionale în domeniu ar trebui sa reprezinte în consecinţă unul dintre obiectivele strategice ale tuturor 

autorităţilor publice tutelare. 

 Obiectivele urmărite de Ministerul Cercetării şi Inovării ca autoritate publică tutelară, în 

implementarea politicii de acţionar a statului român, în acord cu legislaţia în vigoare şi bunele practici 

existente, vizează: 

                                                           
1 Elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a îndreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare şi cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

722/2016. 

2 Principiile de guvernanţă corporativă dezvoltate de OCDE sunt indicate ca referinţe de bază în al 8-lea considerent din 

Preambulul la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

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

3 „Recognising that state-owned enterprises face some distinct governance challenges arising from the fact that their ownership 

is exercised by government officials on behalf of the general public” (OECD GUIDELINES ON CORPORATE 

GOVERNANCE OF STATE- OWNED ENTERPRISES, 2015 EDITION – pg. 9). 

4 Conform  Principiilor de guvernanţă corporativă G20/OCDE în forma actualizată aprobată la Ankara, în septembrie 2015 

(“The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the company, the effective monitoring of 

management by the board, and the board’s accountability to the company and the shareholders” - G20/OECD PRINCIPLES 

OF CORPORATE GOVERNANCE, 2015, pg. 51). 
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- Implementarea corespunzătoare a principiilor de guvernanţă corporativă; 

- Creşterea nivelului de profesionalism şi performanţă a managementului întreprinderii publice; 

- Asigurarea unei performanţe financiare şi operaţionale sustenabile a întreprinderii publice. 

În acest context, în calitate de autoritate publică tutelară (APT) a S.C. Institutul de Cercetări în 

Transporturi INCERTRANS S.A., cu sediul social în Bucureşti, Calea Grivitei nr.391-393,sector 1, cod 

unic de înregistrare 4282451, deţinător a 766.372 acţiuni, reprezentând 64,505% din capitalul social, 

Ministerul Cercetării şi Inovării a elaborat prezenta scrisoare de aşteptări în care stabileşte aşteptările 

acţionarilor privind performanţele S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. şi ale 

organelor de administrare şi conducere ale acestei societăţi pentru o perioadă de 4 ani (2017-2021), 

urmărind crearea unei relaţii de cooperare reciprocă, cu respectarea principiilor transparenţei, 

responsabilităţii, eficienţei economice şi profitabilităţii S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi 

INCERTRANS S.A. 

În conformitate cu art. 6 din Anexa nr. 1c la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, scrisoarea de aşteptări reprezintă 

„o sinteză a aşteptărilor financiare şi nonfinanciare ale autorităţii publice tutelare, întocmite în 

consultare cu acţionarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul 

social al întreprinderii publice, şi a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acţionează 

întreprinderea publică, precum şi a politicilor fiscal-bugetare, cu evidenţierea legăturii dintre acestea şi 

aşteptările generale ale autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, de la organele de 

administrare şi conducere ale întreprinderii publice.”  

I. Rezumatul Strategiei guvernamentale şi al contextului strategic actual în care 

acţionează societatea 

Conform documentului Comisiei Europene „Science, Research and Innovation performance of the 

EU. A contribution to the Open Innovation, Open Science, Open to the World agenda”, 2016, reducerea 

decalajului de PIB între Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite ale Americii şi refacerea în consecinţă a 

competitivităţii europene pe termen lung depinde în ultimă instanţă de creşterea productivităţii muncii. 

Acest lucru depinde la rândul său de creşterea productivităţii multifactor (MFP) care se referă la 

inovare şi investiţii precum C&D, ICT5. Statisticile Comisiei Europene referitoare la inovarea la nivel 

UE relevă că România şi Bulgaria sunt inovatori modeşti, aflaţi sub media Uniunii Europene6. 

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. activează în calitate de furnizor pe 

piaţa serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare într-un moment în care Europa şi-a propus prin politicile 

sale armonizate recuperarea decalajului de pe piaţa competitivă mondială, iar România se confruntă la 

rândul său cu provocările unei insuficiente dezvoltări a acestui sector şi implicit cu dificultăţi majore 

privind finanţarea unei dezvoltări tehnologice corespunzătoare care să garanteze menţinerea 

competitivităţii pe piaţă. 

                                                           
5 “Addressing the GDP gap between the EU and the US and thereby restoring the EU’s long term competitiveness will 

therefore ultimately require raising labour productivity. This depends in turn on increasing multifactor productivity (MFP) 

which relates to innovation and investments such as R&D, ICT and skills development.” (European Commission, „Science, 

Research and Innovation performance of the EU. A contribution to the Open Innovation, Open Science, Open to the World 

agenda”, 2016, pg. 8). 
6 European Commission, „Scoreboard of Innovation”, 2017 – pg. 7. 
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Astfel, contextul strategic în care activează în prezent societatea la nivel naţional şi european se 

suprapune din perspectiva soluţiilor pe termen lung peste obiectivele şi priorităţile descrise în Hotărârea 

Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-

2020 (SNCDI 2020): 

 Prioritatea dezvoltării capacităţii sectorului public de a supraveghea spaţiul tehnologiilor 

emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi; 

 Obiectivul general şi prioritatea strategică de a asigura creşterea competitivităţii 

economiei româneşti prin inovare şi susţinerea performanţei operatorilor economici pe 

lanţurile globale de valoare; 

 Obiectivul general al creşterii rolului ştiinţei în societate – „cercetarea şi inovarea 

răspund nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de 

creştere a calităţii serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor)”, obiectiv 

care poate fi atins prin derularea în continuare a unor proiecte care vizează îmbunăţăţirea 

directă a infrastructurii de transport7; 

 Obiectivul specific al susţinerii specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în 

domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CD demonstrat;  

 Obiectivul specific al concentrării unei părţi importante a activităţilor CDI pe 

probleme societale, pentru dezvoltarea capacităţii sectorului CDI public de a solicita şi 

adopta rezultatele cercetării şi de a răspunde unor teme legate de provocările globale de 

importanţă pentru România, unde specificul problemei societale vizate îl reprezintă 

tematica infrastructurii de transport; 

 Obiectivul transversal al atingerii până în 2020 a masei critice de cercetători necesare 

pentru transformarea CDI într-un factor al creşterii economice; 

 Obiectivul transversal al dezvoltării unor organizaţii de cercetare performante, 

capabile să devină operatori regionali şi globali, […], încurajarea parteneriatelor public-

public şi public-privat, finanţarea ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de 

finanţare pentru a facilita inovarea. 

Programul de guvernare 2017-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 

pentru acordarea încrederii Guvernului  precizează clar că „Etapa de dezvoltare prezentă a României 

impune dezvoltarea unui capital uman înalt calificat, precum şi investiţia în cercetare - inovare - 

dezvoltare (CDI), astfel încât, în toate domeniile industriale, să fie asigurată eficienţa proceselor şi 

realizarea unor produse de înaltă calitate, transformând România într-un pol de competitivitate în zonă.” 

 

                                                           
7 Luând în considerare experienţa S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. în: 

- MASTER-planul transporturilor din Romania ; 

- Studii de circulație cum ar fi: fluxurile de călători, proiectarea şi implementarea bazei de date tehnico-

stradale,amplasare parcări etc.Aceste studii cuprind anchete de trafic pe baza cărora se construiesc matricile de 

origine-destinație și se determină fluxurile de vehicule de toate tipurile de marfă și călători, inclusiv pentru 

transportul în comun. Cunoscându-se aceste fluxuri se poate trece ulterior la planificarea lucrărilor stradale și a 

sistemelor de management al traficului și al parcului de vehicule; 

- Elaborarea planurilor de acțiune ale hărților strategice de zgomot, pentru traficul feroviar 

(http://www.incertrans.ro/)  

 

http://www.incertrans.ro/
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II.   Viziunea generală a acţionarilor cu privire la misiunea şi obiectivele societăţii 

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. reprezintă singura întreprindere 

publică solvabilă aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării, din cele două întreprinderi 

publice cuprinse în Anexa nr. 5 la Hotărărea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Cercetării şi Inovării şi un model strategic de dezvoltare pe piaţa serviciilor de cercetare-

dezvoltare-inovare. 

Având în vedere statutul său de întreprindere publică în sectorul de cercetare-dezvoltare, sector 

care constituie prioritate naţională în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu angajamentele asumate prin Programul de 

guvernare, precum şi dificultăţile multiple întâmpinate de acest sector datorită riscurilor inerente specifice 

activităţii de CDI şi presiunii concurenţiale de pe piaţa internaţională, managementul profesionist al 

acesteia reprezintă o miză deosebită pentru APT. 

Direcţiile principale de activitate ale societăţii, dezvoltate în baza prevederilor Hotărârii de 

Guvern nr. 162 din 22 aprilie 1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul 

Feroviar Roman - REFER" şi a Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - 

INCERTRANS" - S.A. şi în urma specializărilor realizate de societate în practica ultimilor ani vizează: 

- cercetarea în domeniul transporturilor; 

- cercetarea-proiectarea-consultanta în transporturi rutiere, feroviare, aeriene, maritime, fluviale și 

intermodale; 

- proiectarea infrastructurii rutiere; 

- studii de trafic și circulație ; 

- studii de impact și bilanțul mediului; 

- agremente tehnice; 

- certificarea conformității produselor si a sistemelor de calitate ; 

- încercări și analize de laborator de gradul I. 

Conform descrierii şi autoevaluării S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS 

S.A., societatea are potenţialul de a soluţiona practic orice problematică de CDI în domeniul 

transporturi8, fiind indicată ca specializare punctuală „infrastructurile de transport” cu următoarele 

aspecte din practica societăţii: 

•    Integrarea României în coridoarele internaţionale de transport; 

•    Inginerie de trafic-studii de circulaţie şi de trafic; 

•    Managementul transporturilor; 

•    Prognoze tehnologice; 

•    Marketing şi logistică în transporturile naţionale şi internaţionale; 

•    Plan director pentru sistemele de transport; 

                                                           
8 http://www.incertrans.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=53 (din homepage – pe „Domenii 

de activitate”). 

http://www.incertrans.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=53
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•    Cercetare-proiectare-consultanţă în transporturi şi infrastructura lor; 

•    Siguranţa traficului şi a circulaţiei; 

•    Sisteme de supraveghere a traficului; 

•    Studii de impact şi bilanţ de mediu; 

•    Studii de fezabilitate, restructurare şi privatizare în transporturi; 

•    Analiza economică şi financiară pentru întreprinderile de transport; 

•    Strategii de dezvoltare durabilă a transporturilor; 

•    Certificarea calităţii pentru infrastructura transporturilor; 

•    Agremente tehnice pentru infrastructura transporturilor; 

•    Colaborări în programe europene de cercetare. 

 Ca atare, din analiza strategiilor guvernamentale şi europene în domeniu şi respectiv a 

activităţii desfăşurate de societate pe piaţa serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare până în prezent, 

APT consideră că misiunea şi obiectivele societăţii ar trebui să graviteze în jurul următoarelor 

priorităţi: 

- 1. Creşterea competitivităţii prin realizarea cu succes a tranziţiei de la competitivitatea 

bazată pe costuri la cea bazată pe inovare şi respectiv printr-o specializare inteligentă în 

acord cu politicile şi evoluţia pieţei tehnologice la nivel european şi internaţional, în 

conformitate cu dezideratele SNCDI 2020 şi ale politicilor de CDI şi politică industrială ale 

UE; 

- 2. Continuarea demersurilor de cercetare ştiinţifică şi realizarea de proiecte 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 internaţională pe piaţa 

serviciilor de cercetare-dezvoltare în domeniul transporturilor. 

- 5. Urmărirea realizării obiectivelor SNCDI 2020 menţionate anterior, până la limita 

profitabilităţii şi eficienţei economice. 

Raţiunea pentru care statele deţin acţiuni la societăţi comerciale poate varia în funcţie de mixul de 

interese sociale, economice şi strategice urmărite. Aşa cum se constată şi în Ghidul OCDE privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice9, globalizarea pieţelor şi schimbările tehnologice au 
                                                           
9 “The rationale for state ownership of enterprises varies among countries and industries. It can typically be said to comprise a 

mix of social, economic and strategic interests. Examples include industrial policy, regional development, the supply of public 

goods, as well as the existence of so called “natural” monopolies where competition is not deemed feasible. Over the last few 

decades however, globalisation of markets, technological changes and deregulation of previously monopolistic markets have 

led to readjustment and restructuring of the state-owned sector in many countries. Moreover, SOE participation in international 

trade and investment has grown significantly.”(OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-

OWNED ENTERPRISES, 2015 EDITION, pg. 11). 
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condus la restructurarea sectorului de întreprinderi publice în multe state, iar rolul şi implicarea directă a 

acestora în comerţul şi mediul investiţional international au crescut semnificativ. 

Având în vedere rolul strategic al CDI pentru statul român în general şi pentru Ministerul Cercetării 

şi Inovării în particular, ca autoritate publică tutelară, S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi 

INCERTRANS S.A. reprezintă o întreprindere publică de interes strategic, cu un rol semnificativ pe piaţa 

serviciilor de cercetare-dezvoltare-inovare. 

 

III. Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice 

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. este întreprindere publică în 

sensul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind o 

societate comercială pe acţiuni supusă prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

(CNVM) adoptate în aplicarea legii. 

Sistemul de administrare este unitar.  

Statul român (prin Ministerul Cercetării şi Inovării, ca APT) este acţionar majoritar cu un număr 

de 766.372 acţiuni reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 64,505%. SIF MUNTENIA 

S.A. deţine un numar de 270.392 acţiuni reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 22,759%, 

iar alţi acţionari (persoane fizice) deţin un număr de 151.314 acţiuni reprezentând o cotă de participare de 

12,736% din capitalul social. 

Domeniul principal de activitate este „cercetare – dezvoltare în alte stiinţe naturale şi inginerie” - 

Cod CAEN 7219. 

Alte obiecte de activitate sunt: 

- Cod CAEN 1814 - Legătorie şi servicii conexe  

- Cod CAEN 1820 - Reproducerea înregistrărilor   

- Cod CAEN 2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor  

- Cod CAEN 2562 - Operaţiuni de mecanică generală  

- Cod CAEN 3020 - Construcţia şi repararea materialului rulant  

- Cod CAEN 3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor   

- Cod CAEN 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase  

- Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  

- Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor  

- Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti n.c.a.  

- Cod CAEN 4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii  

- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.  

- Cod CAEN 4520 - Activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor  
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- Cod CAEN 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

- Cod CAEN 5222 - Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 

- Cod CAEN 5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 

- Cod CAEN 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 

- Cod CAEN 5811 - Activităţi de editare a cărţilor 

- Cod CAEN 5819 - Alte activităţi de editare  

- Cod CAEN 5829 - Activităţi de editare a altor produse software  

- Cod CAEN 6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu  

- Cod CAEN 6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii  

- Cod CAEN 6201 - Activităţi de realizare a software-ului la comandă  

- Cod CAEN 6202 - Activităţi de consultantă în tehnologia informaţiei   

- Cod CAEN 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de 

calcul  

- Cod CAEN 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  

- Cod CAEN 6820 - Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing  

- Cod CAEN 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management  

- Cod CAEN 7111 - Activităţi de arhitectură;  

- Cod CAEN 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  

- Cod CAEN 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice  

- Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinte sociale şi umaniste  

- Cod CAEN 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice  

- Cod CAEN 7420 - Activităţi fotografice  

- Cod CAEN 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule uşoare  

- Cod CAEN 7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule grele  

- Cod CAEN 7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou, 

inclusiv a calculatoarelor  

- Cod CAEN 7830 - Alte servicii de furnizare a forţei de muncă   

- Cod CAEN 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  

- Cod CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.  
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Obiectul de activitate al societăţii, conform Actului constitutiv al societăţii, va putea fi 

realizat în ţară şi în străinătate, independent, în cooperare sau prin asociere cu parteneri din 

ţară sau din străinătate, inclusiv prin exportul sau importul rezultatelor cercetării. 

IV. Obligaţii de serviciu public îndeplinite de întreprinderea publică – nu este cazul 

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. nu îndeplineşte obligaţii 

de serviciu public. 

V.         Aşteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net 

Autoritatea publică tutelară urmăreşte maximizarea pe termen lung a valorii dividendelor, 

ca expresie a maximizării valorii societăţii şi respectiv o politică de dividende responsabilă şi 

prudentă, adaptată provocărilor de dezvoltare ale societăţii, cu asigurarea priorităţii absolute 

pentru necesităţile de investiţii şi dezvoltare. 

Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare prevede la art. 1 alin. (1) lit. f) repartizarea unei cote de minimum 50% din 

profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local din profitul contabil rămas după 

deducerea impozitului pe profit, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel. 

VI. Aşteptări privind politica de investiţii 

Implementarea guvernanţei corporative în întreprinderile publice are la bază raţiuni 

economice, întreprinderile publice fiind un vector important de redresare economică şi echilibrare 

a bugetului de stat. Ca atare, funcţionalitatea şi eficienţa pe termen lung a acestei societăţi pe piaţa 

serviciilor de cercetare-dezvoltare printr-o politică adecvată de investiţii şi adaptare la mediul 

concurenţial reprezintă o aşteptare legitimă a APT. Menţinerea unei capacităţi adecvate de 

cercetare-dezvoltare, la nivelul tehnologic optim, trebuie susţinută prin investiţiile necesare, 

atunci când este cazul. 

Guvernanţa corporativă nu trebuie sa reprezinte un scop prin ea însăşi – ea urmăreşte 

crearea pe piaţa de profil a încrederii partenerilor în capacitatea şi politicile întreprinderii publice, 

încredere esenţială pentru accesul la capitalul social al întreprinderii prin investiţiile pe termen 

lung10. 

VII. Dezideratele referitoare la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale 

întreprinderii publice 

Aşteptările APT în ceea ce priveşte comunicarea sunt în sensul unei comunicări optime şi a 

unei reacţii rapide în vederea colaborării eficiente cu acţionarii prin raportare la  specificul de 

activitate reglementat/impus de strategia naţională în domeniu şi respectiv prin raportare la 

viziunea APT asupra misiunii şi obiectivelor societăţii. 

                                                           
10 “Good corporate governance is not an end in itself. It is a means to create market confidence and business integrity, which in 

turn is essential for companies that need access to equity capital for long term investment” (OECD GUIDELINES ON 

CORPORATE GOVERNANCE OF STATE- OWNED ENTERPRISES, 2015 EDITION, pg. 3). 
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- Conform O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de administraţie supervizează sistemul de 

transparenţă şi de comunicare al societăţii, fiind deci necesară o garanţie a bunei 

comunicări din partea viitorilor membri ai Consiliului de administraţie. 

VIII. Aşteptări privind calitatea şi siguranţa serviciilor prestate de societate 

Aşteptările APT şi ale celorlalţi acţionari sunt în sensul menţinerii constante a calităţii 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate de societate atât către beneficiari publici, cât şi către 

beneficiari privaţi, atât în ceea ce priveşte activitatea strict comercială, cât şi activitatea specifică 

de cercetare-dezvoltare, cu respectarea legislaţiei incidente la nivel naţional şi european. 

IX. Aşteptări privind gestionarea riscurilor 

Consiliul de administraţie împreună cu conducerea executivă trebuie să poată identifica 

principalii indicatori de risc ce pot afecta activitatea societăţii (riscuri ale activităţii comerciale, 

economico-financiare, operaţionale şi/sau riscuri specifice activităţii de cercetare-dezvoltare etc.) 

şi are datoria de a asigura monitorizarea permanentă a acestor riscuri inerente în vederea reducerii 

gradului de expunere a societăţii la efectele acestora. 

X.  Aşteptări ale acţionarilor privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor şi alte 

aspecte ale afacerii 

Autoritatea publică tutelară şi ceilalţi acţionari urmăresc ca administratorii S.C. Institutul 

de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. să asigure o performanţă financiară sustenabilă 

în următorii 4 ani. 

XI. Aşteptări nefinanciare ale acţionarilor 

Aşteptările nefinanciare ale autorităţii publice tutelare vizează următoarele obiective, fără 

a se limita la acestea: 

- 1. Îmbunătăţirea parteneriatelor în cercetare-dezvoltare-inovare la nivel naţional şi 

internaţional; 

- 2. Optimizarea implementării principiilor de bună guvernanţă corporativă; 

- 3. Urmărirea contextului legislativ european şi a politicilor/oportunităţilor de finanţare a 

cercetării-dezvoltării-inovării la nivelul Uniunii Europene în vederea construirii unui mix 

adecvat de politici interne la nivelul societăţii; 

- 4. Creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor şi partenerilor de afaceri şi a calităţii 

lucrărilor şi serviciilor oferite. 

Aşteptările nefinanciare ale acţionarilor nu vor prejudicia îndeplinirea aşteptărilor 

financiare legate de profitabilite şi pierderi. 

XII. Aşteptări în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative 

 Etică, integritate şi guvernanţă corporativă 

 

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei 

corporative se circumscriu următoarelor valori şi principii care trebuie să guverneze 

comportamentul profesional al organelor de administrare şi conducere ale societăţii: rezolvarea 
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sarcinilor cu profesionalism, promovarea transparenţei în gestionarea guvernanţei corporative şi 

respectarea confidenţialităţii informaţiilor cu acest regim, precum şi principiile de guvernanţă 

corporativă consacrate de OCDE în versiunea actualizată la nivelul anului 2015, între care 

menţionăm în particular: 

- Obligaţia de a acţiona exclusiv în baza unei informări complete şi corecte, cu bună credinţă 

şi diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al societăţii şi al acţionarilor11; 

- Atunci când deciziile Consiliului de administraţie pot afecta în mod diferit categoriile de 

acţionari, Consiliul va trata toţi acţionarii în mod corect şi nediscriminatoriu12. 

 Aspecte specifice de etică: 

Consiliul de administraţie trebuie să aplice standarde etice înalte luând în considerare 

interesele acţionarilor. Mai mult, consiliul deţine un rol cheie în dictarea tonului etic corespunzător 

la nivelul societăţii, standardele etice având un impact semnificativ asupra realizării 

angajamentelor pe termen lung13. 

 

Ca atare, având în vedere prevederile art. 29 alin. (13) din O.U.G. nr. 109/2011 care 

consacră obligativitatea adoptării de către Consiliul de administraţie a unui cod de etică în termen 

de 90 de zile de la data numirii, aşteptările APT vizează un nivel înalt de standarde etice şi 

capacitatea Consiliului de administraţie de a elabora un document corporativ corespunzător în 

acest sens, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

 

                                                           
11 „Board members should act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of 

the company and the shareholders” (G20/OECD PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE, 2015, pg. 52). 

12 „Where board decisions may affect different shareholder groups differently, the board should treat all shareholders fairly”  

(G20/OECD PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE, 2015, pg. 52). 

13 Conform Principiilor G20/OCDE de guvernanţă corporativă: “The board should apply high ethical standards. It should take 

into account the interests of stakeholders. The board has a key role in setting the ethical tone of a company, not only by its own 

actions, but also in appointing and overseeing key executives and consequently the management in general. High ethical 

standards are in the long term interests of the company as a means to make it credible and trustworthy, not only in day-to-day 

operations but also with respect to longer term commitments.” (G20/OECD PRINCIPLES OF CORPORATE 

GOVERNANCE, 2015, pg. 55). 


