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Raportul Administratorilor 

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. 

privind activitatea aferenta anului financiar 2019  

 

 

 S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 

1, Calea Grivitei nr. 391-393, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Municipiului Bucuresti sub nr. J40/17093/1993, avand cod unic de inregistrare RO 4282451 a 

desfăşurat in anul 2019 activitate de prestari servicii realizand următorii indicatori : 

 

 venituri totale   -    5.806.144 lei; 

 cheltuieli totale  -    5.801.593 lei; 

 profit brut                                -        80.217 lei; 

 impozit pe profit  -         75.666 lei; 

 profit net                       -           4.551 lei. 

  

Profitul net in suma de 4.551 lei s-a propus sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:  

 rezerve legale                        -        227,53 lei; 

 dividende brute cuvenite actionarilorilor (90%)   -     3.890,73 lei; 

 constituire sursa proprie de finantare                    –       432,30 lei. 
 

 

 La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor 

contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările 

ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de 
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întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

  

Societatea Comerciala ,,Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA’’, infiintata 

prin HG 162/20.04.1993, functioneaza ca societate deschisa, tranzactionata pe sistemul alternativ 

de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti - AeRO si intra sub incidenta 

prevederilor Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind piata de capital si a 

reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Imobiliare si Autoritatii de Supr eveghere Financiara 

emise in aplicarea acestei legi privind societatile listate pe pietele de valori mobiliare. 

 SC INCERTRANS SA are ca obiect principal de activitate ,,Cercetare dezvoltare in alte stiinte 

naturale si inginerie’’ cod CAEN 7219 potrivit Ordinului 337/2007 al presedintelui Institutului 

National de Statistica, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN 

publicat in MO partea intâi nr. 293/03.05.2007. 

Principalele activitati cuprinse in obiectul de activitate al societatii sunt: 

 cercetare, dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

 cercetari stiintifice tehnologice in transporturi  

 proiectare, consulting, enginering 

 realizarea de baze de date privind transporturile 

 consultanta in eficienta energetica in Transporturi 

 activitati de consultanta in protectia mediului la nivel regional, urban, rural  

 activitati de testari si analize tehnice, etc.  

 

 Pe parcursul exercitiului financiar 2019 societatea a fost administrata de un Consiliu de 

Administratie format din cinci membri, care si-au realizat atributiile conform actului constitutiv. 

Componenta Consiliului de Administratie a fost selectionat si ales, ca urmare a finalizarii 

demersurilor de implementare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, pe un mandat de 4 ani – 30.12.2017 – 29.12.2021. 
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ALTE INFORMATII: 

   a) dezvoltarea previzibilă a entităţii 

 pentru anul 2020 Societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca si in anii 

precedenti, din considerentul ca domeniile care au generat veniturile (respectiv 
certificarea si agrementarea produselor pentru constructii, incercari de laborator 
pentru produse si materiale utilizate in infrastructura transporturilor, servicii de 
proiectare şi consultanţă pentru infrastructura de transport) sunt domenii autorizate si 
societatea are clienti traditionali fata de care se va asigura continuitate;  

 se va urmari participarea la competitiile de proiecte de cercetare, pentru toate 
activitatile din zona de competenta a societatii; 

 se va urmari cresterea ratei profitului ;   

  

  b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării 

CONTRACTE DE CERCETARE derulate în anul 2019 și PROIECTE DEPUSE în anul 2019:  

1. CONTRACT 6PS/13.09.2019, din planul sectorial MCI: Soluții inovative de protecție a 

infrastructurii de transport utilizând materiale de construcții cu proprietăți speciale de auto-

întreținere și auto-reparare 

Etapa Termen Valoarea totala / 2019 

[lei] 

Buget INCERTRANS 

[lei] 

Etapa I / 2019 05.12.2019 1.400.000 910.000 

 

2. Proiect Tehnologic Inovativ în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 

(POC) 

Denumirea proiectului: Compozitie ecologica pentru stabilizarea drumurilor neasfaltate și procedeu 

de aplicare. Solicitant: SC AMERICAN ROADS SRL; Partener: SC INCERTRANS SA 

Deviz Valoarea totala 

contract [lei] 

Cofinantare [lei] 

INCERTRANS 

Valoarea [lei] 

INCERTRANS 

Total 1.201.734 73.499 218.009 

Proiectul a fost propus spre finanțare în anul 2019 și contractul urmează a fi încheiat in cursul 

anului 2020. 
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3. Programul Regio ADR Sud-Muntenia, POR/165/2/1 Consolidarea poziției pe piață a 

IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri/1 Consolidarea poziției pe piața a 

IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri: Proiectul “Promovarea Spiritului 

Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB 

– PROSANT” (Incubator de afaceri, solicitat de Primăria Orașului Pitești).  

SC INCERTRANS SA este parte contractuală în calitate de administrator al  Incubatorului de afaceri. 

Deviz 

Finanțare 

nerambursabilă 

INCERTRANS [lei] 

Cofinantare INCERTRANS 

[lei] 

Cheltuieli totale 

eligibile 

[lei]  

Total 530.082 238.334 768.416 

Administratorul Incubatorului (SC INCERTRANS SA) este responsabil de: 

- Formularea strategiei de dezvoltare a Incubatorului 

- Monitorizarea derulării activităţilor 

- Evaluarea internă (semestrială) a activităţilor derulate 

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

membru) 

- Identificarea potenţialilor beneficiari ai infrastructurii, din mediul economic 

- Planificarea, în mod corespunzător, a accesului la resurse 

- Asigurarea monitorizării stării de funcţionare şi mentenanţă infrastructurii  

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

colaborări pentru accesul terţelor părţi la infrastructură. 

Centrul de business de tip “incubator de afaceri” este destinat companiilor beneficiare din 

categoria IMM-urilor, care activează în domenii competitive identificate în Strategia Naţională de 

competitivitate şi anume (preponderent fără a fi exclusiv): cercetare/dezvoltare.  

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

- management si marketing; 

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

cercetare; 

- cercetare directă; 

- încercări de laborator. 
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4. Proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman - POCU 6.12. 

Cod apel: POCU/726/6/12/Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, 

cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din 

zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învățării dobândite 

în contexte non-formale și informale 

Denumirea proiectului: Măsuri active pe piața muncii – calificare inteligentă. Durata proiectului= 24 

luni. 

SC INCERTRANS SA – este solicitant și lider al proiectului. 

Partener 1: BOCASOFT SRL, furnizor de FPC și autorizat pentru cursul de GDPR 

Partener 2: ACOM – furnizor autorizat de consiliere și orientare profesională 

Documentația proiectului a fost elaborată în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020.  

Deviz 
Valoarea totala 

INCERTRANS [lei] 

Cofinantare INCERTRANS 

[lei] 

Cheltuieli totale 

eligibile 

[lei]  

Total 1.672.796 88.041 1.760.837 

Evaluarea proiectului va fi efectuată în anul 2020. 

 

5. În cadrul Programului de finanțare europeană HORIZON 2020, în anul 2019 a fost 

depus și se află în evaluare, proiectul: “Ecological Stabilization and Compaction of Forest Roads”. 

Partenerii din România sunt: Institutul de Petrol și Gaze Ploiești și ICECHIM București.  

6. PNCDI III - Programul 2.1– Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – 

Proiect experimental – demonstrativ. 

Denumirea proiectului: Cercetări inovative în domeniul materialelor de sinteză „eco” eficiente 

aplicate în execuţia infrastructurii rutiere; PN-III-P2-2.1-PED-2019-3802. 

Coordonator al proiectului: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie 

Nucleara , „Horia Hulubei " - IFIN -HH 

Partener 1: SC INCERTRANS SA 
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Partener 2: INCD pentru Protecția Mediului București. 

Deviz 

Finantare 

nerambursabila 

INCERTRANS [lei] 

Cofinantare INCERTRANS 

[lei] 

Cheltuieli totale 

INCERTRANS 

[lei]  

2020 57.187 12.500 69.687 

2021 90.312 20.500 110.812 

 

Proiectul are un buget total, pentru toti cei 3 parteneri, de 630.000 lei si fost depus la data de 

11.10.2019. 

 

   c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni  

 nu este cazul;  

 

   d) existenţa de sucursale ale entităţii 

  - nu este cazul;   

  

   e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 

semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau 

pierderii:   

    - obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este 

cazul; 

    - expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului 

de numerar – nu este cazul. 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. INCERTRANS S.A.  

STEFANOIU ADRIAN 
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