Anexa
ACT CONSTITUTIV
al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
(aprobat in Sedinta AGEA din 24-25 Aprilie 2018)
CAPITOLUL I - Denumirea, forma juridică, sediul social, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea şi emblema
1.1 Denumirea societăţii este Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS” S.A.
1.2 În desfăşurarea activităţii societăţii, prin grija consiliului de administraţie, pe orice fel de document
emanând de la societate se va înscrie în mod obligatoriu: denumirea societăţii, forma juridică, emblema,
sediul social, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social subscris şi
vărsat potrivit ultimei situaţii financiare anuale aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Orice
modificare adusă acestor elemente de identificare ale societăţii se va reflecta, prin grija consiliului de
administraţie şi în antetul documentelor societăţii.
Informaţiile menţionate vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.
1.3 Emblema societăţii este cea aprobată de acţionari.
ARTICOLUL 2
Forma juridică
2.1 Societatea este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Statul
român este acţionar majoritar şi Ministerul Educaţiei Naţionale exercită drepturile şi obligaţiile statului
ca acţionar al societăţii. Statul Roman este actionar majoritar si Ministerul Cercetarii si Inovarii
exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar al societatii
2.2 Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv şi dispoziţiilor
legilor române.
ARTICOLUL 3
Tipul societăţii
Societatea este emitent de valori mobiliare, acţiuni, negociate pe piaţa de capital şi tranzacţionate pe o
piaţă reglementată. Societatea se supune normelor juridice instituite de dispoziţiile Legii nr. 297/2004
privind piaţa de capital şi reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) adoptate în
aplicarea legii.
ARTICOLUL 4
Sediul societăţii
Sediul societăţii este în Bucureşti, Sector 1, Calea Griviţei nr. 391-393.
Societatea poate infiinţa filiale, reprezentanţe sau puncte de lucru fără personalitate juridică şi în alte
localităţi din ţară şi străinătate, în condiţiile legii.
ARTICOLUL 5
Durata societăţii
Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.
CAPITOLUL II - Scopul societăţii
ARTICOLUL 6
Scopul societăţii
Scopul societăţii este de a realiza beneficii din executarea de lucrări şi prestarea de servicii ȋn condiţii
de eficienţă şi eficacitate, care rezultă din desfăşurarea activităţii principale şi activităţilor secundare
conform obiectului de activitate şi autorizate potrivit legii.
CAPITOLUL III - Obiectul de activitate
ARTICOLUL 7
Obiectul de activitate
Cod CAEN 7219 - Cercetare – dezvoltare în alte stiinţe naturale şi inginerie
Alte obiecte de activitate:
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
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.
Obiectul de activitate al societăţii va putea fi realizat în ţara şi în străinătate, independent, în cooperare
sau prin asociere cu parteneri din ţară sau din străinătate, inclusiv prin exportul sau importul rezultatelor
cercetării.
CAPITOLUL IV - Capitalul social, acţiunile
ARTICOLUL 8
Capitalul social
Capitalul social este fixat la suma de 2.970.195,00 lei, împărţit în 1.188.078 acţiuni în valoare nominală
de 2,50 lei fiecare. Structura acţionariatului este următoarea:
a) Statul Român reprezentat prin MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE – M.E.N. deţine un număr
de 766.372 acţiuni/cota de participare 64,505%
a) Statul Român prin MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII, cod fiscal 36904048, deţine un
număr de 766.372 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei,
reprezentând 64,5052% din capitalul social;
b) SIF MUNTENIA S.A.deţine un numar de 270.392 acţiuni/cota de participare 22,759%
c) Alti acţionari (persoane fizice) detin un număr de 151.314 acţiuni/cota de participare 12,736% din
capitalul social.
ARTICOLUL 9
Acţiunile societăţii sunt emise în formă dematerializată, sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată şi evidenţiate în conturi electronice în sistemul depozitarului central, S.C. DEPOZITARUL

CENTRAL SA, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J40/5890/1997, cod unic de identificare
9638020, autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu decizia nr. 3567/2006, conform
prevederilor legale.
ARTICOLUL 10
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat în condiţiile legii.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide reducerea sau majorarea capitalului
social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data operaţiunii.
ARTICOLUL 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a
acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, de a participa la distribuirea
dividendelor, precum şi alte drepturi prevăzute de lege.
Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul societăţii.
Drepturile şi obligaţiile decurgând din deţinerea de acţiuni urmează de drept acţiunile în cazul trecerii
lor în proprietatea altor persoane.
Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social, iar acţionarii răspund numai în limita valorii
acţiunilor pe care le-au subscris.
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.
ARTICOLUL 12
Cesiunea acţiunilor
Acţiunile societăţii sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaşte un singur proprietar pentru
fiecare acţiune. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite potrivit prevederilor legislaţiei
pieţei de capital.
CAPITOLUL V - Adunarea Generală a Acţionarilor
ARTICOLUL 13
Atribuţii
13.1 Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra
strategiei, politicii şi activităţii acesteia.
13.2 Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
13.3 Adunarea generală ordinară a societăţii se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la
încheierea exerciţiului financiar.
În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară a societăţii
este obligată:
a) să examineze, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate
de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar;
b) să aprobe repartizarea profitului şi să fixeze dividendele;
c) să aprobe strategia globală, planul de afaceri, programul de activitate şi bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;
d) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie şi să stabilească remuneraţia cuvenită
pentru exerciţiul în curs;
e) să evalueze performanţele consiliului de administraţie, să se pronunţe asupra gestiunii inclusiv
privind descărcarea de gestiune;
f) să hotărască acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie sau auditorului financiar,
după caz, pentru daunele produse societăţii ȋn exercitarea mandatului/funcţiei;
g) să aleagă şi să revoce auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit;
h) să hotărască dobândirea de bunuri, înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori să constituie în garanţie
bunuri aflate în patrimoniul societăţii a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a
activelor societăţii la data încheierii actului juridic;
i) să hotărască în orice alte probleme privind societatea pentru care este cerută aprobarea adunării
generale ordinare a acţionarilor;
j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi
externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:

a)
b)
c)
d)

schimbarea formei juridice;
mutarea sediului;
schimbarea obiectului de activitate;
înfiinţarea sau desfiinţarea subunităţilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi
persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţară sau din străinătate;
e) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în
condiţiile legii;
f) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;
g) dizolvarea anticipată;
h) emisiunea de obligaţiuni;
i) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile
legii;
j) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora;
k) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea
adunării generale extraordinare a acţionarilor;
l) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau
fizice
ARTICOLUL 14
Convocarea adunării generale
14.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie ori de câte ori este necesar.
14.2 Consiliul de administraţie convoacă de îndată adunarea generală a acţionarilor, la cererea
acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social dacă cererea
cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel
mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
14.3 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a şi în unul din ziarele de
largă circulaţie din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
14.4 Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu arătarea
explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării.
14.5 In convocator se vor inscrie şi locul, data şi ora ţinerii celei de a doua adunări când cea dintâi nu sar putea ţine.
14.6 Când pe ordinea de zi figurează şi modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul
integral al propunerilor de modificare.
14.7 Consiliul de administraţie va stabili data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi
să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală
este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referinţă va fi ulterioară publicării
convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru
prima oară.
14.8 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va
trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
14.9 În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau auditorului financiar în
convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de aceştia.
14.10 Termenul de întrunire al adunării generale a acţionarilor va fi de cel puţin 30 de zile de la
publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
14.11 Convocarea se supune normelor juridice instituite de legislaţia pieţei de capital şi reglementările
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM). „Convocarea se supune normelor juridice
instituite de legislaţia care reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente
financiare şi pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzacţionare acţiunile societăţii, şi de
reglementările emise ȋn aplicarea legii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta
Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare).”
ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot ȋn adunarea generală a acţionarilor
15.1 Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.
15.2 Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie,
pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar şi pentru luarea hotărârilor referitoare la
răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.

15.3 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală se face proporţional cu numărul acţiunilor
deţinute sau reprezentate cu respectarea dispoziţiilor instituite de legislaţia pieţei de capital şi
reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM).
15.4 Membrii consiliului de administraţie nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal,
nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în
discuţie. Ei pot vota însă situaţia financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de
actul constitutiv, fără votul lor.
15.5 Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane,
un interes contrar aceluia al Societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.
Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără
votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
15.6 Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la
oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al
României.
15.7 Hotărârile luate în cadrul adunării generale şi rezultatele votului se vor publica cu respectarea
dispoziţiilor instituite de legislaţia pieţei de capital şi reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare (CNVM).
15.8 Hotărârile nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor
prevăzute mai sus.
ARTICOLUL 16
Organizarea şedinţelor adunării generale a acţionarilor
16.1 În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se deschide de către preşedintele de şedinţă
care este preşedintele consiliului de administraţie sau un alt membru al consiliului de administraţie care
îi ţine locul.
16.2 Preşedintele de şedinţă va supune aprobării adunării generale alegerea dintre acţionarii prezenţi, a
unu până la trei secretari, care vor verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor şi formalităţilor cerute de lege
şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale şi vor redacta procesul verbal al acesteia.
Preşedintele de şedinţă va desemna, dintre funcţionarii sau angajaţii societăţii, unul până la trei secretari
tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor menţionate anterior.
16.3 Preşedintele de şedinţă poate supune aprobării adunării generale ca operaţiunile prevăzute în
alineatul precedent să fie supravegheate, pe cheltuiala societăţii, de un notar public ori avocat desemnaţi
de consiliul de administraţie.
16.4 Dacă într-un termen rezonabil de timp de la ora stabilită în convocator pentru ţinerea adunării
generale nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile cerute de lege şi de actul constitutiv, şedinţa se va
întruni la cea de-a doua convocare.
16.5 Preşedintele de şedinţă poate intra în ordinea de zi numai după prezentarea în şedinţa adunării
generale a procesului verbal de constatare a îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor cerute de lege şi de
actul constitutiv pentru ţinerea şedinţei.
16.6 La şedinţa adunării vor fi invitaţi să participe şi auditorii şi directorii societăţii. „La sedinta
adunarii pot fi invitati sa participe auditorii si directorii societatii.”
16.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în
conformitate cu dispoziţiile cerute de lege şi de actul constitutiv, cu excepţia cazului în care toţi
acţionarii au fost prezenţi sau reprezentaţi şi niciunul dintre aceştia nu s-a opus sau nu a contestat această
hotărâre.
16.8 Procesul verbal al şedintei adunării generale, semnat de preşedintele de şedinţă şi secretar, va
constata îndeplinirea cerinţelor legale pentru ţinerea adunării generale, acţionarii prezenţi şi reprezentaţi,
numărul acţiunilor din adunare, dezbaterile în rezumat, hotărârile şi cvorumul cu care au fost adoptate,
iar la cererea acţionarilor, orice declaraţii făcute de aceştia în şedinţă. La procesul-verbal al şedintei
adunării generale se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi procesul verbal de constatare a
îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea şedinţei.
Procesul-verbal al şedintei adunării generale şi documentele anexate vor fi înscrise în registrul
adunărilor generale.
ARTICOLUL 17
Condiţii de cvorum şi vot
17.1 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale ordinare a
acţionarilor, este necesară prezenţa acţionarilor, personal sau prin reprezentanţi, care să deţină cel puţin
1/2 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale ordinare vor fi adoptate cu cel puţin 1/2 din numărul voturilor exprimate.
La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale ordinare a
acţionarilor, nu este necesară întrunirea unui cvorum, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea
voturilor exprimate.
17.2 La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a
acţionarilor, este necesară prezenţa acţionarilor, personal sau prin reprezentanţi, care să deţină cel puţin
1/2 din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile adunării generale extraordinare vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi.
La cea de-a doua convocare, pentru validitatea deliberărilor în cadrul adunării generale extraordinare a
acţionarilor, este necesară prezenţa acţionarilor, personal sau prin reprezentanţi, care să reprezinte cel
puţin 2/5 din drepturile de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor deţinute de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, mai puţin cele care privesc modificarea obiectului principal de
activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii, pentru care este necesară o majoritate de cel puţin 2/3 din
drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
ARTICOLUL 18
Reprezentanţii statului în adunarea generală
In perioada în care statul este acţionar majoritar, atribuţiile sale în adunarea generală a acţionarilor vor fi
exercitate de împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat.
CAPITOLUL VI - Consiliul de administraţie
Articolul 19
Administraţia societăţii
19.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un consiliu de administraţie compus din 5 membri,
persoane fizice române, acţionari sau neacţionari.
19.2 Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la
propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. Nominalizarea şi alegerea acestora
se va face numai dacă informaţiile legate de competenţele profesionale, competenţele manageriale,
integritatea morală şi profesională sunt adecvate pentru îndeplinirea mandatului.
19.3 Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi.
„Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi
independenţi, în sensul art. 138^1 şi art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Se introduce art. 19.31, cu următorul cuprins:
„Numirea administratorilor pentru pozitiile devenite vacante pentru orice cauza de incetare a
mandatului administratorului se face potrivit procedurii prevazute de OUG 109/2011 privind
guvernanta corporative a intreprinderilor publice.”
19.4 Membrii consiliului de administraţie vor trebui să îndeplinească obligatoriu cerinţele pentru
fondatori şi condiţiile prevăzute de lege.
19.5 Membrii consiliului de administraţie nu vor putea să deţină calitatea de acţionari/asociaţi,
administratori, directori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau auditori
în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau
altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune.
19.6 Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă calificarea şi experienţa
profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare, în transporturi, învăţământ ca autoritate, precum şi în
relaţiile cu societăţi comerciale; „Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să
aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit
sau financiar de cel puţin 5 ani.”
19.7 Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru
un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
19.8 Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate şi onestitate, pe baza
unei informări complete şi adecvate, cu bună credinţă, cu efortul şi atenţia cuvenită şi într-un mod
prudent, în interesul cel mai bun al societăţii, acţionarilor şi investitorilor săi şi cu respectarea drepturilor
şi intereselor legitime ale acestora.
19.9 Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a adopta orice decizie, a lua orice măsură şi a
desfăşura orice acţiune conform prevederilor legale şi ale actului constitutiv pentru îndeplinirea cu
loialitate a mandatului încredinţat, pentru buna funcţionare şi realizarea obiectului de activitate al

societăţii, pentru asigurarea unei administrări şi conduceri sănătoase şi prudente a societăţii, pentru
respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia.
19.10 Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a
acţionarilor dacă se dovedeşte că au încălcat, individual sau solidar, legea sau actul constitutiv.
„Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre adunarea generala ordinara a
actionarilor , conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat. In cazul in care revocarea
survine fara justa cauza, administratorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese,
potrivit contractului de mandat.”
19.11 Drepturile, obligaţiile şi răspunderea membrilor consiliului de administraţie sunt reglementate de
dispoziţiile referitoare la mandat, precum şi de cele special prevăzute de lege şi actul constitutiv.
19.12 Consiliul de administraţie poate înfiinţa comitete consultative ȋn domenii precum dezvoltarea
societăţii, guvernarea corporativă, remunerare, managementul riscului şi audit, formate din cel puţin 2
membri ai consiliului şi un expert extern independent.
Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai
consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru
consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor si directorilor.
Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor şi recomandări pentru
consiliu asupra activităţii societăţii.
19.13 Membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele
comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi
după încetarea mandatului de administrator.
19.14 Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte. Preşedintele este ales dintre membrii
consiliul de administraţie cu votul majorităţii membrilor şi poate fi revocat oricând de către consiliul de
administratie dacă se dovedeşte că a încălcat legea sau actul constitutiv.
“Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales dintre membrii
consiliului de administratie cu votul majoritatii mambrilor si poate fi revocat oricand.”
19.15 Preşedintele va supraveghea, coordona şi conduce şedinţele consiliului de administraţie şi
şedinţele adunării generale a acţionarilor.
19.16 Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al societăţii. „Presedintele
consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general.”
ARTICOLUL 20
Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie
20.1 Consiliul de Administraţie are obligaţia de a lua toate măsurile, a iniţia toate acţiunile şi a îndeplini
toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, conform prevederilor
legale şi actului constitutiv.
20.2 Consiliul de administraţie are ȋn principal următoarele atribuţii şi competenţe:
a) stabilirea şi aprobarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) pregătirea raportului anual, stabilirea şi aprobarea strategiei, planului de afaceri, programului de
activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli şi supunerea lor aprobării adunării generale a
acţionarilor;
c) stabilirea şi aprobarea modului de organizare şi conducere a contabilităţii societăţii, politicilor
contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
d) numirea şi revocarea directorilor, stabilirea remuneraţiei sau altor avantaje acordate directorilor şi
persoanelor care asigură conducerea activităţii curente; „d) numirea si revocarea directorilor
cărora le-au fost delegate(din partea Consiliului de administraţie) atribuţii de conducere a
societăţii, stabilirea remuneratiei si a altor avantaje acordate acestora;”
e) supravegherea şi controlarea activităţii directorilor şi persoanelor care asigură conducerea activităţii
curente;
f) organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
g) aprobarea rapoartelor, notelor de fundamentare şi a oricăror documente care fac obiectul ordinii de
zi, dezbaterii şi hotărârii adunării generale a acţionarilor;
h) aprobarea organigramei, regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului de ordine
interioară, alte norme, regulamente şi instrucţiuni cu caracter intern societăţii;
i) stabilirea şi aprobarea reglementărilor cu privire la conducerea societăţii şi atribuţiile şi competenţele
directorilor şi persoanelor care asigură conducerea activităţii curente;
j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei;

k) întocmirea situaţiilor financiare anuale ȋnsoţite de anexe, supunerea lor auditului financiar şi
aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit legii;
l) stabilirea şi aprobarea cu privire la orice plan de dezvoltare sau restructurare a societăţii;
m) aprobarea politicii de personal în raport cu situaţia economică a societăţii, prevederile contractului
colectiv de muncă şi legislaţiei muncii;
n) aprobarea atribuţiilor, competenţelor, responsabilităţilor, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor
directorilor şi personalului angajat al societăţii;
o) aprobarea participării cu capital la constituirea unor alte societăţi comerciale, precum şi dobândirea
şi deţinerea de investiţii în instrumente financiare în condiţiile legii;
p) aprobarea încheierii de acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri
pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate
în patrimoniul societăţii, în condiţiile legii şi hotărârii adunării generale a acţionarilor;
q) negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă în condiţiile legii;
r) stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă care urmează a fi ȋndeplinite de directorul general
şi directorii societăţii; “r) stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului
general si ale celorlalti directori cărora le-au fost delegate din partea Consiliului de administraţie
atribuţii de conducere a societăţii;
s) aprobarea încheierii contractului de mandat cu directorul general; “s) aprobarea incheierii
contractului de mandat cu directorul general sau cu ceilalti directori cărora le-au fost delegate
din partea Consiliului de administraţie atribuţii de conducere a societăţii;
“ss) aprobarea componentei de management si a planului de administrare pe durata mandatului, in
vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care constituie anexa la la
contractul de mandat incheiat cu directorul general si, dupa caz, cu ceilalti directori cu atributii de
conducere delegate din partea Consiliului de Administratie.”
t) evaluarea activităţii directorului general şi directorilor privind execuţia contractului de mandat şi a
obiectivelor şi criteriilor de performanţă şi aprobarea formelor de remunerare pe baza
performanţelor; “t) evaluarea activitatii directorului general, precum si a celorlalti directori cărora
le-au fost delegate din partea Consiliului de administraţie atribuţii de conducere a societăţii
privind executia contracteior de mandate si a obiectivelor si criteriilor de performanta si
aprobarea formelor de remunerare pe baza performantelor;
u) ȋndeplinirea obligaţiilor de transparenţă, raportare, protecţia acţionarilor minoritari, performanţă
economică şi disciplină economico-financiară prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital sau
normele juridice speciale;
v) îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de adunarea generală a acţionarilor.
20.3 Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru ȋndeplinirea mandatului şi a
obligaţiilor prevăzute de lege şi actul constitutiv.
ARTICOLUL 21
Şedinţele consiliului de administraţie
21.1 Şedintele consiliului de administraţie au loc cel putin odata la 3 luni, la sediul social sau în alt loc
comunicat de preşedinte. Şedintele consiliului de administraţie se pot ţine şi prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distanţă (videoconferinţă, teleconferinţă).
21.2 Şedintele consiliului de administraţie vor fi convocate de preşedinte cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înainte prin fax, scrisoare recomandată, curier, e-mail sau notă telefonică. Convocarea va cuprinde data,
locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. La şedinţe vor putea fi invitaţi şi directorii, persoanele care
asigură conducerea activităţii curente şi auditorii societăţii, şedinţe la care aceştia sunt obligaţi să
participe. Ei nu au drept de vot.
21.3 Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre
membrii săi sau a directorului general, situaţie în care ordinea de zi propusă este stabilită de către
aceştia. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
21.4 Doar în situaţii excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei sau interesele societăţii, consiliul de
administraţie poate adopta de asemenea decizii fără a mai fi necesară întrunirea ȋn şedinţă. Propunerea în
cauză trebuie să fie trimisă spre aprobare ȋn scris tuturor membrilor consiliului de administraţie iar
decizia să fie adoptată prin votul unanim exprimat în scris al membrilor.
21.5 Preşedintele prezidează şedinţele şi este obligat să asigure informarea corectă, cuprinzătoare şi
adecvată a membrilor consiliului de administraţie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.
21.6 Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin
jumătate din numărul administratorilor iar votul va fi luat cu majoritatea absolută a administratorilor

prezenţi sau reprezentaţi.
21.7 Un administrator poate împuternici expres un alt administrator să îl reprezinte în cadrul şedinţei. Un
administrator care este prezent poate reprezenta cel mult un membru absent al consiliului de
administraţie.
21.8 Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor
societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi auditorii interni şi să nu ia
parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Excepţiile sunt cele expres prevăzute de lege.
Nerespectarea interdicţiei atrage răspunderea administratorului.
21.9 Pentru pregătirea şedinţelor şi întocmirea proceselor-verbale consiliul de administraţie va desemna
un secretar al consiliului de administraţie. Secretarul consiliului de administraţie va semna înainte de
preluarea funcţiei un acord de confidenţialitate.
21.10 La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea
deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat
de către preşedintele de şedinţă, de către cel puţin un alt administrator şi de secretarul consiliului de
administraţie. Procesul verbal va fi înscris în registrul deciziilor consiliului de administraţie.
CAPITOLUL VII - Conducerea societăţii
ARTICOLUL 22
Directorul general
22.1 Conducerea executivă a societăţii este asigurată de directorul general căruia ȋi sunt delegate atribuţii
de conducere a societăţii de către consiliul de administraţie.
22.2 Directorul general este desemnat de membrii consiliului de administraţie. Nominalizarea şi
desemnarea acestuia se va face numai dacă informaţiile legate de competenţele profesionale,
competenţele manageriale, integritatea morală şi profesională sunt adecvate pentru îndeplinirea
mandatului. Directorul general, indiferent daca este selectat din cadrul consiliului de administratie
sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de
nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva.
22.3 Directorul general poate fi administrator al societăţii.
Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administratie sau dintre administratori,
situatie in care acesta devine administrator executiv.
22.4 Directorul general va trebui să îndeplinească obligatoriu cerinţele şi condiţiile prevăzute de lege
pentru administratori.
22.5 Directorul general trebuie să aibă calificarea şi experienţa profesională în activitatea ce formează
obiectul principal de activitate al societăţii.
22.6 Pentru ca numirea directorului general să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana
desemnată trebuie să o accepte în mod expres.
22.7 Directorul general ȋncheie un contract de mandat cu societatea care este reprezentată de consiliul de
administraţie. În cazul ȋn care directorul general este desemnat dintre salariaţii societăţii, contractul
individual de muncă este suspendat pe perioada contractului de mandat.
22.8 Directorul general trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.
22.9 Prin grija consiliului de administraţie, directorul general este ȋnregistrat la registrul comerţului şi
depune specimen de semnătură, potrivit legii.
22.10 Directorul general nu va putea să deţină calitatea de acţionar/asociat, administrator, director,
membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau auditor în alte societăţi
concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent,
pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune.
ARTICOLUL 23
Atribuţiile directorului general
23.1 Directorul general reprezintă deplin societatea în raport cu terţii şi în justiţie, având dreptul de a lua
toate măsurile aferente conducerii societăţii, conform prevederilor legale şi ale actului constitutiv, pentru
realizarea obiectului de activitate al societăţii.
23.2 Directorul general îşi va exercita mandatul cu loialitate şi cu prudenţa şi diligenţa unui bun
administrator, în interesul societăţii.
23.3 Directorul general are în principal următoarele atribuţii şi competenţe:
a) urmăreşte aplicarea şi respectarea deciziilor consiliului de administraţie;
b) adoptă orice măsură necesară şi utilă ȋn conducerea operativă pentru derularea în bune condiţii a
activităţii societăţii;
c) încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii împreună cu directorul economic, potrivit

competenţelor legale şi ale actului constitutiv;
d) aprobă şi semnează operaţiunile economico-financiare potrivit competenţelor legale şi ale actului
constitutiv, având drept de semnătură asupra conturilor bancare ale societăţii;
e) stabileşte şi revocă persoanele autorizate cu drept de semnătura asupra conturilor bancare ale
societăţii şi limitele de competenţă;
f) adoptă şi aplică orice măsură pentru respectarea disciplinei economico–financiare, pentru încasarea
creanţelor şi plata obligaţiilor restante şi curente;
g) asigură realizarea obiectului de activitate al societăţii, ȋndeplinirea indicatorilor din bugetul de
venituri şi cheltuieli şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă din contractul de mandat;
h) coordonează şi asigură elaborarea şi implementarea strategiei, planului de afaceri, programului de
activitate, bugetului de venituri şi cheltuieli şi programelor privind activitatea de investiţii, de
exploatare şi de finanţare a societăţii;
i) propune modul de organizare şi conducere a contabilităţii societăţii, politicilor contabile şi a
sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
j) propune numirea şi revocarea directorilor, stabilirea remuneraţiei sau altor avantaje acordate
directorilor şi persoanelor care asigură conducerea activităţii curente; “j) angajeaza, numeste,
destituie, promoveaza, suspenda, concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii,
inclusiv directorii executivi si le stabileste drepturile si obligatiile; negociaza contractele
individuale de munca ale salariatilor;
k) coordonează şi asigură elaborarea rapoartelor, notelor de fundamentare şi a oricăror documente care
fac obiectul ordinii de zi, dezbaterii şi deciziei consiliului de administraţie şi adunării generale a
acţionarilor, după caz;
l) coordonează şi asigură elaborarea şi propune organigrama, regulamentul de organizare şi
funcţionare, regulamentul de ordine interioară, alte norme, regulamente şi instrucţiuni cu caracter
intern societăţii;
m) coordonează elaborarea, propune spre aprobare şi asigură respectarea reglementărilor cu privire la
conducerea societăţii şi atribuţiile şi competenţele directorilor şi persoanelor care asigură conducerea
activităţii curente;
n) coordonează şi asigură întocmirea situaţiilor financiare anuale ȋnsoţite de anexe şi supunerea lor
aprobării consiliului de administraţie, potrivit legii;
o) coordonează şi asigură elaborarea şi propune orice plan de dezvoltare sau restructurare a societăţii;
p) coordonează şi asigură elaborarea şi propune politica de personal în raport cu situaţia economică a
societăţii, prevederile contractului colectiv de muncă şi legislaţiei muncii;
q) coordonează şi asigură elaborarea şi respectarea atribuţiilor, competenţelor, responsabilităţilor şi
obligaţiilor directorilor şi personalului angajat al societăţii ȋnscrise ȋn contractele individuale de
muncă, fişele de post şi angajamentele de confidenţialitate; “q)coordoneaza si asigura elaborarea si
respectarea atributiilor, competentelor, responsabilitatilor si obligatiile directorilor executivi si
personalului angajat al societatii inscrise in contractele individuale de munca, fisele de post si
angajamentele de confidentialitate;
“qq) solicita directorilor executivi, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care
urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie;
r) propune participarea cu capital la constituirea unor alte societăţi comerciale, precum şi dobândirea şi
deţinerea de investiţii în instrumente financiare în condiţiile legii;
s) propune consiliului de administraţie efectuarea de expertize independente asupra operaţiunilor
întreprinse cu privire la conducerea operativă a societăţii;
t) coordonează şi asigură ȋntocmirea şi propune actele pentru ȋndeplinirea obligaţiilor de transparenţă,
raportare, protecţia acţionarilor minoritari, performanţă economică şi disciplină economicofinanciară prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital sau normele juridice speciale;
u) coordonează şi asigură elaborarea notelor de fundamentare, rapoartelor, precum şi a oricăror alte
documente care urmează a fi supuse în condiţiile legii şi ale actului constitutiv, dezbaterii şi deciziei
consiliului de administraţie;
v) coordonează şi asigură elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi respectarea normelor, normativelor,
procedurilor şi metodologiilor cu aplicabilitate internă;
w) supraveghează şi asigură buna funcţionare şi utilizarea corespunzătoare a activelor şi resurselor
societăţii pentru realizarea obiectului de activitate şi respectarea drepturilor şi intereselor acesteia;
x) coordonează şi asigură selectarea personalului, negociază şi încheie contractele individuale de muncă
şi concediază personalul angajat cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului
colectiv de muncă;

y) coordonează şi asigură elaborarea şi respectarea sistemului informaţional al societăţii;
z) coordonează şi asigură menţinerea disciplinei, ordinii şi a unui climat normal de muncă în societate;
aa) iniţiază contacte şi relaţii cu persoane, instituţii şi autorităţi române şi străine în scopul realizării
obiectului de activitate al societăţii;
bb) întocmeşte şi înaintează în mod regulat consiliului de administraţie informări şi rapoarte asupra
operaţiunilor întreprinse cu privire la conducerea operativă a societăţii;
cc) asigură cadrul organizatoric şi metodologic pentru desfăşurarea şedinţelor consiliului de
administraţie;
dd) sesizează consiliului de administraţie orice nereguli sau situaţii care ar putea perturba sau ar dăuna
activităţii şi relaţiilor de afaceri ale societăţii;
ee) asigură îndeplinirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau date de consiliul de administraţie.
23.4 Directorul general poate împuternici în formă scrisă, sub condiţia aprobării de către consiliul de
administraţie, alţi directori sau persoane care asigură conducerea activităţii curente, să semneze în
numele şi pe seama acestora acte juridice/operaţiuni economico-financiare.
“23.4 Directorul general poate imputernici in forma scrisa, sub conditia aprobarii de catre consiliul
de administratie, directorii executivi sau orice alt angajat sa exercite orice atributii din sfera sa de
competenta, atat in ceea ce priveste activitatea societatii cat si referitor la reprezentarea in relatia cu
diverse autoritati, institutii publice, persoane fizice sau juridice, in justitie, etc., dupa caz;”
CAPITOLUL VIII - Auditul financiar şi auditul intern
ARTICOLUL 24
Auditul financiar
24.1 Situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse obligaţiei legale de auditare de un auditor financiar
activ, persoană fizică sau persoană juridică, ȋnscrisă ȋn Registrul public al auditorilor financiari ţinut de
Camera Auditorilor Financiari din România.
24.2 Auditorul financiar este ales şi revocat de adunarea generală ordinară a societăţii pe baza selecţiei şi
a propunerii consiliului de administraţie.
24.3 Contractul de audit financiar se ȋncheie pe o durată de 2 ani cu posibilitatea prelungirii o singură
dată pentru o nouă perioadă de 2 ani. “Contractul de audit financiar se incheie pe o durata de 3 ani cu
posibilitatea prelungirii o singura data pentru o noua perioada de 3 ani;”
Contractul ȋncetează imediat ȋn următoarele cazuri:
a) la data pierderii calităţii de auditor financiar activ, a suspendării sau retragerii;
b) existenţa unor datorii ale auditorului financiar faţă de Camera Auditorilor Financiari din România.
c) existenţa unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare,
potrivit legii;
d) existenţa unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calităţii serviciilor de audit
financiar;
e) ȋn situaţia ȋn care auditorul nu mai ȋndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;
f) abateri sau ȋncălcări ale prevederilor legale ȋn vigoare.
24.4 Auditorul financiar ȋşi exercită drepturile şi obligaţiile profesiei ȋn conformitate cu prevederile
legale şi normele, reglementările şi standardele adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.
ARTICOLUL 25
Auditul intern
25.1 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de
audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente.
25.2 Auditorul intern trebuie să raporteze periodic directorului general şi consiliului de administraţie cu
privire la scopul, autoritatea, responsabilitatea şi funcţionarea activităţii de audit intern, în raport cu
planul stabilit. Rapoartele trebuie să includă aspecte legate de expunerile la riscurile semnificative şi
controlul acestora, de guvernanţa corporativă, precum şi alte aspecte necesare conducerii executive şi
consiliului de administraţie sau solicitate de aceste organe.
CAPITOLUL IX - Exerciţiul economico-financiar. Registrele societăţii
ARTICOLUL 26
Exerciţiul economico-financiar
26.1 Exerciţiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
26.2 Situaţiile financiare anuale ale societăţii se vor întocmi, verifica, audita, aproba, publica şi depune

în condiţiile prevăzute de lege.
26.3 Repartizarea profitului şi suportarea pierderilor se va stabili potrivit prevederilor legii şi hotărârii
adunării generale ordinare a acţionarilor.
ARTICOLUL 27
Calculul şi repartizarea profitului
Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor realizate şi suma cheltuielilor
din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor
potrivit normelor de aplicare ale Codului Fiscal.
Pentru determinarea profitului impozabil se va constitui un fond de rezervă în limita a 5% din profitul
contabil anual, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.
Dividendele ce urmează a se acorda acţionarilor se determină conform prevederilor legale.
Dividendele vor fi plătite acţionarilor în termenele legale.
Suportarea pierderilor de catre acţionari se va face proporţional cu aportul de capital şi în limitele
capitalului subscris.
ARTICOLUL 28
Registrele societăţii
28.1 Societatea va ţine toate registrele şi evidenţele prevăzute de lege, acte normative speciale sau pe
care le consideră necesare bunei funcţionări.
28.2 Registrele şi evidenţele se pot ţine manual sau în sistem computerizat potrivit deciziei consiliului de
administraţie.
CAPITOLUL X - Transformarea, dizolvarea, lichidarea, divizarea, fuziunea
ARTICOLUL 29
Transformarea, dizolvarea, lichidarea, divizarea şi fuziunea societăţii
29.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, în baza hotărării adunării generale
extraordinare a acţionarilor.
29.2 Cu excepţia cazurilor de lichidare şi dizolvare judiciară prevăzute de lege, dizolvarea va putea
interveni în urma hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.
29.3 Dizolvarea şi lichidarea societăţii are loc pentru motivele, în condiţiile şi cu respectarea
procedurilor prevăzute de lege.
29.4 Divizarea societăţii sau fuziunea cu altă societate comercială se va face în condiţiile prevăzute de
lege şi de hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
ARTICOLUL 30
Dizolvarea societăţii
Următoarele situaţii conduc la dizolvarea societăţii:
1) imposibilitatea realizarii obiectului social;
2) hotărârea adunării generale;
3) falimentul;
4) pierderea unei jumătăţi din valoarea capitalului, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă
adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
5) numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
6) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările o cer, dacă forţă majoră şi consecinţele acesteia
durează mai mult de 8 luni, iar dacă adunarea generală a acţionarilor constată că funcţionarea
acesteia nu mai este posibilă;
7) în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, luată cu majoritatea cerută de
lege pentru adunarea generală extraordinară.
Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul
Oficial al României.
ARTICOLUL 31
Lichidarea societăţii
In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute
de lege.
CAPITOLUL XI - DISPOZIŢII FINALE

ARTICOLUL 32
Dispoziţii finale
32.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale privind societăţile
comerciale şi cele ale actelor normative sub incidenţa cărora intră activitatea Societăţii.
32.2 În măsura în care o anumită prevedere a prezentului act constitutiv va fi contrară unei dispoziţii
legale imperative, urmează a fi aplicabilă respectiva dispoziţie legală.
32.3 Toate comunicările şi notificările individuale către acţionari, administratori, directori, auditori,
angajaţi vor fi făcute la adresele indicate în scris de aceştia, cu respectarea legii.
32.4 În cazurile prevăzute de lege şi ori de câte ori se va impune, anumite notificări şi comunicări vor
fi aduse la cunoştinţa publică.
Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat în sedinta Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor S.C. Institutul de Cercetari în Transporturi INCERTRANS S.A. din data de
24/25 Aprilie 2018
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