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Societatea Institutul de Cercetari in TransporturiINCERTRANS S.A.

RAPORT ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor, în cursul anului financiar 2021
(Intocmit in baza O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice)
APROBAT
In sedinta Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A.
Prin decizia CA nr………../23.03.2022
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Flavius CLADOVEANU
Miron ZAPCIU
Nicusor Marian BUICA
Bogdan Catalin STERIOPOL
Vasile RENTEA
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RAPORT
privind activitatea Societății Institutul de Cercetări ȋn Transporturi
– INCERTRANS S.A. ȋn anul 2021
1. INTRODUCERE
Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii
Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., a fost infiintat conform art. 34, alin.(1)
si (2) din O.U.G. nr.l09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Prin decizia nr. 65/17.03.2021 a Consiliului de Administratie, se infiinteaza Comitetul de
Nominalizare si Remunerare al societatii INCERTRANS S.A. De asemenea, prin decizia nr.
65/17.03.2021 a Consiliului de Administratie, au fost numiti doi administratori in cadrul Comitetului
de Nominalizare si Remunerare, ca urmare a renuntarii la mandat a doi administrator.
Astfel, Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din urmatorii membri:
-Nicusor Marian BUICA
- Bogdan Catalin STERIOPOL
- Vasile RENTEA
Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuţii:
1. formulează propuneri pentru funcţiile de administratori;
2. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru
funcţiile de director;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor şi directorilor;
4. în procesul de evaluare şi selecţie a administratorilor şi directorilor, Comitetul de
Nominalizare si Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a remunerației
administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţii propuşi pentru ocuparea posturilor vacante
de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor
şi directorilor în cursul anului financiar.
Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G.
nr.l09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
În conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.l09/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:,,Comitetul de
nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport anual cu
privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului
financiar’’.
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Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale
și va cuprinde cel puțin următoarele informații:
a)structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b)criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul
dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e)informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelorinterese pentru revocare fără justă cauză.
2. DATE GENERALE
Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o ȋntreprindere
publica în sensul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate pe acțiuni
supusă prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările
ulterioare și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) adoptate în aplicarea legii.
Domeniul principal de activitate este „cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” cod
CAEN 7219.
Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS S.A. funcționeză sub
autoritatea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizării ca societate pe acțiuni.
Conducerea și gestionarea activității societății Institutul de Cercetări în TransporturiINCERTRANS S.A. a fost incredintata Directorului General de catre Consiliul de Administratie al
societatii, prin contractul de mandat, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de parti,
acesta reprezentand societatea in raporturile cu tertii si purtand raspunderea pentru modul in care
infaptuieste actele de administrare ale societatii.
3. ISTORIC
Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. constituita in
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, la care actionar majoritar este statul
roman, se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice. De asemenea, societatea este emitent de valori mobiliare, acţiuni, negociate
pe piaţa de capital. Acţiunile INCERTRANS sunt tranzacţionate începând cu data de 27.11.1997 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare INCT.
Societatea Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. este o ȋntreprindere
publica in sensul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind o societate pe actiuni supusa prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu
modificarile si completarile ulterioare si reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara
(ASF) adoptate in aplicarea legii. Domeniul principal de activitate este „cercetare - dezvoltare in alte
stiinte naturale si inginerie” cod CAEN 7219.
Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS a fost înfiinţat în anul 1993, în baza
HG 162/22.04.1993, în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutul de
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Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi București - I.C.P.T.T., înființat în 8 ianuarie 1929
(Foaia Oficiala CFR nr.369 din 14 ianuarie 1929).
Incepand cu data de 08.07.2015, actiunile societatii sunt tranzacţionate pe sistemul alternativ
de tranzactionare (ATS)-AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A, conform Legii nr. 151
din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe
Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate;
Componenta de management a Directorului General aferent perioadei 2018-2022 aprobata în
ședința Consiliului de Administrație din data de 12.06.2018 a fost stabilita în corelare cu Scrisoarea
de așteptări a Consiliului de Administratie si a Ministerului Cercetării și Inovării în calitate de
Autoritate Publică Tutelară, precum și cu componenta de administrare aprobata în ședința Consiliului
de Administrație în data de 16.01.2018.
In anul 2021, al IV-lea an de mandat în urma selecției conform OUG 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administratie, Directorul General si
Directorul Stiintific au desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile si obligatiile prevazute in
Contractul de mandat si Planul de administrare, avand ca scop realizarea obiectivelor si criteriilor de
performanta stabilite.
Obiectivele urmărite de Autoritatea Publică Tutelară, în implementarea politicii de acționar a
statului român, vizează:
 implementarea corespunzătoare a principiilor de guvernanță corporativă;
 creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului;
 asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a societății.
4. ORGANIZARE
Comitetul de Nominalizare si Remunerare este compus din 3 membri desemnati din cadrul
Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A, membrii neexecutivi si un membru
independent. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au calitatea
de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A.
5. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
PENTRU ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI
- Art.37 alin. (l) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
" Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului
de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la
alin. (2) şi (4)
- Art. 37 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
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" Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de
supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia
fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru
activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de
clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică anterior numirii".
- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
"Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor
şi directorilor în cadrul sistemului unitar, (...) vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în
raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau
consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate
şi de către filialele sale.”
-Art.39 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:
„Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu
face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi
menţionate şi alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna,
dar fără ca cele enunţate să fie limitative. "
-Art.142 alin. (2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prin care se prevede printre competențele de bază ale Consiliul de
administrație, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea
remunerației lor.
-Art.143 alin.(l) coroborat cu art.143 alin.(4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, care prevede competența Consiliul de administratie de a
delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,
care nu este președinte al Consiliului de administrație.
-Art. 15318 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prevede: „Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai
consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale
a acţionarilor.”
-Art. 15318 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prevede: „Adunarea generală, respectiv consiliul de administraţie sau
consiliul de supraveghere şi, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea
remuneraţiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale
persoanelor respective şi cu situaţia economică a societăţii.”
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6. CADRUL LEGAL PRIVIND POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
PENTRU ADMINISTRATORII EXECUTIVI
-Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede competența
Comitetului de nominalizare și remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor;
-Art.37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
" Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de
supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei
activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii,
şi dintr-o componentă variabilă. "
-Art.38 alin.(l),(2) si (3) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind
guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
(1) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi
nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica
formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.
(2)Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la
art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al
societăţii, acordarea de acţiunii, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o
altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.
(3)Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de
care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii.
- Art.39 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede:
„(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică,
nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat. În contractul de mandat
vor fi menţionate şi alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul,
diurna, dar fără ca cele enunţate să fie limitative.”
7. STRUCTURA
REMUNERAȚIEI,
CU
COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE

EXPLICAREA

PONDERII

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor acordate în anul 2020, acestea sau încadrat în limitele stabilite la art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Remuneratia administratorilor
neexecutivi si executive, formata din indemnizatia fixa lunara, este stabilita de Adunarea Generala a
Actionarilor.
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Limitele generale ale remuneratiei directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administratie,
care fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.
A. Pentru administratorii neexecutivi
Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de administratori neexecutivi au fost aleși
prin Hotărârea Adunarii Generale a Acționarilor nr. 168/ 30.12.2017 pentru un mandat de 4 ani, în
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvemanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr .169/30.12.2017 a fost stabilita
indemnizația fixă lunară.
Membrii Consiliului de Administrație au contracte de mandat care prevăd o remunerație după
cum urrnează:
Indemnizația fixă Iunară
Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară pentru executarea mandatului
încredințat, care nu poate depăși de două ori media pe ultimele l2 luni a câștigului salarial mediu brut
lunar pentru activitatea desășurată conform obiectului principal de activitate al societății, comunicat
de Institutul Național de Statistică.
Componenta variabilă
Administratorii nu au beneficiat de plata unei componente variabile.
B. Pentru administratorul executiv -director general și director științific
a) Director General
În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 415/28.03.2018 a
Consiliului de Administrație dl. Flavius Valeriu Cladoveanu a fost numit director general, fiindu-i
delegate atribuțiile de conducere a societății, conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990 și
actului constitutiv al societății.
Indemnizația fixă lunară pentru Directorul General a fost stabilită în limita legala, conform
prevederilor art. 38 din OUG 109/2011-privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu
modificările și completările ulterioare.
Între societate și dl. Flavius Valeriu Cladoveanu s-a încheiat un contract de mandat pentru o
perioadă de 4 ani, care prevede o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în
conformitate cu prevderile Deciziei Consiliului de Administrație nr.422/03.05.2018.
In conformitate cu prevederile art. 37 alin.(3) din Ordonanța de urgenta nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, remuneratia membrilor executivi ai consiliului de
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administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform
obiectului principal de activitate înregistrat de societate.
Directorul General nu beneficiază de plata unei componente variabile.
În conformitate cu prevederile art.38 alin. (1) din Ordonanța de urgenta nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul
de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai
consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi
calitatea de administratori.’’.
În anul 2021, gradul de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de
mandat a fost de 100%.
b) Director Științific
Având în vedere că domnul Miron Zapciu a fost desemnat membru în Consiliul de
Administrație al societății INCERTRANS S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
prin Decizia nr. 417/28.03.2018 a Consiliului de Administrație dl. Miron Zapciu a fost numit director
stiintific.
Între societate și dl. Miron Zapciu s-a încheiat un contract de mandat pentru o perioadă de 4
ani, care prevede o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, în conformitate cu
prevderile Deciziei Consiliului de Administrație nr.423/03.05.2018, după cum urmează:
In conformitate cu prevederile art. 37 alin.(3) din Ordonanța de urgenta nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, remuneratia membrilor executivi ai consiliului de
administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform
obiectului principal de activitate înregistrat de societate.
Directorul Științific nu beneficiaza de plata unei componente variabile.
În anul 2021, gradul de realizare al indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de
mandat a fost de 100%.
8. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEAZĂ COMPONENTA
VARIABILIĂ A REMUNERAȚIEI, RAPORTUL DINTRE PERFORMANȚA REALIZATĂ
ȘI REMUNERAȚIE
Administratorii neexecutivi si executivi nu au beneficiat de plata unei componente variabile.
În ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanță în anul 2021, conform contractelor
de mandat, s-au înregistrat următoarele rezultate:
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Gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi și executivi
a fost de 100% calculat pe baza datelor finaciare și a informațiilor raportate de direcțiile din cadrul
Societății.
9. CONSIDERENTELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI
ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI
Membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.
10. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE
Pentru niciunul din membrii Consiliului de Administrație nu au fost stabilite scheme de pensii
suplimentare sau anticipate.
11. INFORMAȚII PRIVIND DURATA
PREAVIZ
NEGOCIATĂ,
CUANTUMUL
REVOCAREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

CONTRACTULUI, PERIOADA DE
DAUNELOR-INTERESE
PENTRU

 Durata contractului.
La data de 30.12.2017 au fost numiți membrii Consiliului de Administrație în baza Hotărârii
Adunării Generale a Acționarilor nr.168/30.12.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 109/ 2011 privind guvemanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Raportul curent publicat la data de 17.12.2020, societatea INCERTRANS a informat
actionarii cu privire la decizia Consiliul de Administratie prin care s-a luat act de vacantarea a
doua posturi de administrator, ca urmare a cererilor de renuntare la mandat formulate de doi
administratori numiti pentru un mandat de 4 ani prin derularea unei proceduri de selectie in
conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, conform Hotararii AGOA nr. 168/30.12.2017.
Astfel, in conformitate cu prevederile art. 1372 alin.1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie a procedat la
numirea a doi administratori provizorii, incepand cu data de 17.12.2020 pentru o perioada de
4(patru) luni de la data numirii, sau pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
daca aceasta va avea loc mai devreme de data expirarii mandatului administratorului provizoriu.
STRUCTURA ACTUALA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL INCERTRANS S.A.
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Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. este o societate pe actiuni,
administrata in sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri, dupa cum
urmeaza:
3(trei) ADMINISTRATORI
CLADOVEAU FLAVIUS VALERIU, ADMINISTRATOR
Data numirii: 30.12.2021,
Data expirarii mandatului 30.12.2025;
BUICA NICUSOR MARIAN, ADMINISTRATOR
Data numirii: 30.12.2021,

Data expirarii mandatului 30.12.2025;

ZAPCIU MIRON, ADMINISTRATOR
Data numirii: 30.12.2021,

Data expirarii mandatului 30.12.2025;

Administratorii sus-mentionati(definitivi), membri in consiliul de administratie, au fost
numiti in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, ale caror mandate au fost reinnoite de catre Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor in data de 30.12.2021, conform Hotararii AGOA 288/30.12.2021 pentru o durata de
4 ani, respectiv pana la data de 30.12.2025; reinnoirea mandatelor s-a facut ca urmare a aprobarii de
catre AGOA din 30.12.2021 a evaluarii de catre autoritatea publica tutelara a administratorilor in
functie, selectati si numiti conform OUG 109/2011;
2(doi) ADMINISTRATORI PROVIZORII
STERIOPOL BOGDAN CATALIN, ADMINISTRATOR PROVIZORIU
-

Data numirii: 30.12.2021,
mandatului:22.06.2022

Data

ultimei

prelungiri:

22.02.2022,

Data

expirarii

22.02.2022,

Data

expirarii

RENTEA VASILE, ADMINISTRATOR PROVIZORIU
-

Data numirii: 30.12.2021,
mandatului:22.06.2022

Data

ultimei

prelungiri:

Administratorii PROVIZORII sus-mentionati, membri in consiliul de administratie, au fost
numiti de catre Consiliul de administratie, in data de 30.12.2021, in temeiul art. 1372 alin.1 din Legea
nr. 31/1990 a societatilor, ca urmare a expirarii la data de 30.12.2021 a mandatelor de
administrator ale domnilor Steriopol Bogdan Catalin si Rentea Vasile.
Avand in vedere faptul ca:
- aceste doua persoane au detinut anterior un mandat de administrator, de 9 luni, in cadrul
Consiliului de administratie al INCERTRANS, mandat care urma sa expire la data de 30.12.2021;
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- faptul ca aceste doua persoane nu au putut beneficia de procedura reinnoirii mandatelor
aplicabila celorlalti trei administratori mentionati mai sus, deoarece acestia nu fusesera selectati si
numiti conform OUG 109/2011;
Consiliul de administratie al INCERTRANS, conform Deciziilor CA nr. 122/30.12.2021 si nr.
123/30.12.2021, a completat cele doua locuri vacante cu aceleasi nominalizari, numindu-i pe domnii
Steriopol Bogdan Catalin si Rentea Vasile ADMINISTRATORI PROVIZORII, pentru o perioada de
4 (patru) luni sau pana la intrunirea adunarii generale ordinare a acționarilor;
Avand in vederea Hotararea AGOA INCERTRANS S.A. nr. 294/22.02.2022 prin care s-a
aprobat durata mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform
prevederilor art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, durata mandatului administratorilor provizorii, in urma prelungirii mandatului prin Hotararea
AGOA nr. 294/22.02.2022, este cea mentionata mai sus, respectiv pana la data de 22.06.2022.
Prin urmare, mandatele administratorilor provizorii sunt valabile pana la data de 22.06.2022, iar
la data prezentei NU se inregistreaza mandate incetate de administratori provizorii.
Prin Decizia nr. 415 din data de 28.09.2018 a Consiliului de Administrație dl. Flavius Valeriu
Cladoveanu a fost numit director general, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere a societății, în
conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 3l/ 1990 și cu actul constitutiv al
societății, pentru o perioada de 4 ani. Contractul de mandat a fost încheiat în data de 28 martie 2018,
pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire prin decizie a Consiliului de Administrație.
Prin Decizia nr. 417 din data de 28.09.2018 a Consiliului de Administrație dl. Miron Zapciu
a fost numit director științific, pentru o perioada de 4 ani. Contractul de mandat a fost încheiat în data
de 28 martie 2018, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire prin decizie a Consiliului de
Administrație.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societății Institutul de Cercetări în Transporturi
- INCERTRANS S.A, intrunit in sedinta din data de 21.02.2022, a aprobat urmatoarele:
-Prelungirea mandatului Directorului General in functie, domnul Cladoveanu Flavius
Valeriu, cu 4 (patru) luni, incepand cu data de 28.03.2022 si pana la data de 28.07.2022, cu
posibilitatea prelungirii sau pana la implementarea pentru directorul general a OUG nr. 109/ 2011
privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completări
ulterioare prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării
mandatului directorului general; aprobarea incheierii actului aditional la contractul de mandat nr.
16-CM/28.03.2018 al Directorului General Cladoveanu Flavius Valeriu.
-Prelungirea mandatului Directorului Stiintific in functie, domnul Zapciu Miron, cu 4 (patru)
luni, incepand cu data de 28.03.2022 si pana la data de 28.07.2022, cu posibilitatea prelungirii sau
pana la implementarea pentru directorul stiintific a OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța
corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completări ulterioare prin Legea
nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului directorului
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stiintific; aprobarea incheierii actului aditional la contractul de mandat nr. 17-CM/28.03.2018 al
Directorului Stiintific Zapciu Miron.
 Termene de preaviz.
Pentru contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și executivi nu s-a stabilit un
termen de preaviz.
 Cuantumul daunelor interese:
i. Pentru contractele de mandat ale administratorilor:
- în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit
la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. În cazul revocării intempestive sau
nejustificate a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru
perioada neexecutată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu
mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:
a) în situatia in care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat,
administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
b) în situația în care revocarea intervine in ultimul an de contract, se va plăti o compensație
corespunzătoare numarului de luni ramase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de
6 indemnizații lunare fixe.
ii. Pentru contractul de mandat al directorului general:
-să beneficieze de daune interese în condițiile legii, dar nu mai putin de 6 (șase) indemnizații
fixe lunare, în cazul revocării fără justă cauza.
În conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului
de Administraţie înaintează prezentul raport Adunării Generale a Acționarilor Societății
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

12. REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2021
Indicatorii de performanță stabiliți – anexa la Contractul de Mandat al administratorilor
ICP FINANCIARI- neexecutivi

20%

ICP FINANCIARI- executivi

50%
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ICP operationali- neexecutivi

20%

ICP operationali- executivi

25%

ICP resonsabilitatI specifice activitatii
de guvernanta corporative (neexecutivi)

65%

ICP resonsabilitatI specifice activitatii
de guvernanta corporative (executivi)

25%

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță operaţionali ai Consiliului de
Administratie al societatii Institutul de Cercetări ȋn Transporturi – INCERTRANS S.A

Denumire indicator
operaţional
Îmbunătățirea parteneriatelor în
cercetare-dezvoltare-inovare la
nivel
național
și/sau
internațional
Optimizarea
implementării
principiilor de bună guvernanță
corporativă
Urmărirea contextului legislativ
european
și
a
politicilor/oportunităților
de
finanțare
a
cercetăriidezvoltării-inovării la nivelul
Uniunii Europene în vederea
construirii unui mixt adecvat de
politici interne la nivelul
societății
Creșterea
nivelului
de
satisfacție a clienților și
partenerilor de afaceri și a
calității lucrărilor și serviciilor
oferite

Nivel impus/AN
(neexecutivi)

5 proiecte

Nivel impus/AN
(executivi)

Pondere
de
evaluare
10%

Grad de
realizare

100%

5 proiecte
25%

85%

100%

85%

20%
85%

85%
-

100%

85%

25%
100%
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55%

Instruirea
permanenta
a
personalului pentru cresterea
gradului de profesionalism

20%

-

100%

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță financiari ai Consiliului de
Administratie al societatii Institutul de Cercetări ȋn Transporturi – INCERTRANS S.A:

COD

Nivel
impus/AN
(neexecutivi)

Nivel
impus/AN
(executivi)

Pondere de
evaluare

Grad de
realizare

Rentabilitatea financiară

Rf

1,5%

1,5%

30%

100%

2.

Cresterea productivitatii
muncii

CPm

103%

103%

15%

100%

3.

Creșterea cifrei de afaceri
*

Cca

103%

103%

15%

100%

4.

Investitii, profitabilitate,
venituri

Ipv

1,5%

1,5%

5%

100%

5.

Încadrarea în fondul de
salarii

Ifs

-

98%

20%

100%

6.

Cresterea cheltuielilor
pentru activitatea de CDI

CC CDI

-

5%

10%

100%

7.

Datorii restante

DR

-

5%

5%

100%

Nr.
crt.

Denumire indicator

1.

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
aferenți execuției BVC la data de 31.12.2021 realizat de Directorul General este de 100%.
Sursele de finanțare pentru activitatea desfașurată de INCERTRANS SA provin din
valorificarea resurselor economice deținute în raport cu piața liberă, astfel:
-contracte de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul infrastructurii de transport rutier, aerian și
naval;
-contracte de de agremente tehnice in constructii1
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-contracte de certificare de produse supuse certificării de către OEVCP – INCERTRANS – OC2
-contracte de prestări servicii de laborator, dezvoltate în Laboratorul INCERTRANS, destinate
efectuării de încercări fizice și mecanice pe materiale de construcții și in situ la autostrăzi, poduri,
suprafețe de mișcare aeroportuare, piste de aviație și porturi;
-contract cercetare inovare pentru realizarea produsului de cercetare 100% românesc, aparat de
dezinfecție AETHER cu lampă UV-C cu ozon, ce oferă o soluţie simplă şi dinamică la problema
dezinfecţiei încăperilor in spații publice și private.

În cadrul INCERTRANS SA, exista următoarele categorii de venituri:
Nr.crt.

Tipuri de venit

An 2021
(preliminat)
0
702.700
1.467.082
606.502
346.549
16.900

1
2
3
4
5
6

VANZ.PROD.REZIDUALE
SERV.AGREMENT TEHNIC.
PREST.SERV.INOVARE,DEZV.
PREST.SERV.CERTIFICARE
PREST.SERV.LABORATOR
PREST.SERV.DIVERSE

7

VENITURI DIN ALTE STUDII SI CERCETARI

8
9

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII
VEN. DIN VANZARI DE MARFURI
VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI
PENALITATI

4.852.285
1.235

11

VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII

6.500

12

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE
CURS VALUTAR
VEN. DIN DOBINZI
VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE

6.676

10

13
14
15
16

VEN. DIN AJUSTARI PT.DEPRECIEREA
ACTIVELOR CIRCULANTE
TOTAL:

215.000

43.020

31.681
1.160
10
37.474

8.334.774
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Categoriile de cheltuieli pentru activitățile INCERTRANS SA include cheltuielile de
exploatare pentru serviciile de bază (agremente tehnice, servicii de laborator, servicii certificare,
prestări servicii inovare, dezvoltare), salarii și asimilatele acestora, cheltuieli aferente contractelor de
mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, amortizări, penalități, cheltuieli
financiare.
Nr. crt.

Denumire cheltuiala

An 2021
(preliminat)

I.1
1.1.
1.2.

Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli cu impozite, taxe si
varsaminte
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli aferente
contractelor de mandat si a
altor organe de conducere si
control, comisii si comitete
Cheltuieli cu contributiile
datorate de angajator
Alte cheltuieli de exploatare
(amortizare, penalitati etc.)
Cheltuieli financiare
TOTAL:

8.247.615
3.792.102
150.435

1.3.
2.
2.1.

2.2.

II.

4.004.269
3.074.161
842.520

87.588
300.809
44.982
8.292.597

1. Situatia veniturilor bugetate (prognozate) in comparatie cu veniturile realizate
in perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021

An
2021

Bugetat (lei)
5.766.200

Realizat (lei)
8.320.183

Grad de realizare
144%

13. SCHIMBARI SEMNIFICATIVE ÎN SITUAŢIA AFACERILOR ŞI ÎN ASPECTELE
EXTERNE CARE AR PUTEA AFECTA PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII
PUBLICE SAU PERSPECTIVELE SALE STRATEGICE
Aspectele externe reprezinta acele imprejurari care pot afecta îndeplinirea misiunii şi a
obiectivelor strategice şi care pot afecta capabilitatea INCERTRANS de a realiza rezultatele dorite
ale sistemului său de management.
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In acest sens, raspandirea epidemiei de coronavirus si declararea pandemiei si ulterior a starii
de urgenta la nivel national in legatura cu infectarea cu coronavirus COVID-19, a crescut riscul
înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate pe fondul deteriorarii condiţiilor
economice globale.
Avand in vedere ca sectoarele importante ale economiei si pietelor globale sunt afectate, faptul
ca domeniile economice in sfera carora activeaza principalii clienti ai societatii(transporturi,
constructii, cercetare) inregistreaza scaderi puternice, inclusiv la nivel european, ca urmare a modului
de actiune pentru stoparea raspândirii infectarii, a avut un impact asupra desfasurarii activitatii
societatii.
Exemplificam in acest sens situatia contractelor pe care societatea le-a adjudecat si incheiat in
primul trimestru al anului 2020, cu o serie de Muncipii din tara, respectiv Braila, Bacau, Cluj etc.,
avand ca obiect recensaminte de trafic rutier, contracte care au fost suspendate in contextul pandemiei
si restrictionarii circulatiei si care aveau termen de finalizare in primul trimestru al anului 2020, toate
acestea având un impact direct asupra realizării veniturilor societății.
Astfel, in anul 2020 au fost incheiate 9 contracte cu Consiliile Judetene, avand ca obiect
de activitate” Servicii de inregistrare a circulatiei rutiere “ (Recensaminte 2020), contracte ce
au fost amanate pentru anul 2021si ulterior pe anul 2022. Motivul amanarii acestora a fost
determinat de situatia impusa de starea de alerta cauzata de aparitia infectarii cu virusul
SARS-CoV-2. Valoarea contractelor a fost de 3.360.610 lei.
Globalizarea infectiei cu noul coronavirus COVID 19 a determinat efecte negative precum :
- Amanarea/renuntarea la anumite achizitii publice in domeniul de activitate al societatii;
- Scaderea cererii de lucrari executate de catre societatea noastra ;
- posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. In
acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii.
14. ASPECTE PRIVIND RISCURILE PROVOCATE DE PANDEMIA DE
CORONAVIRUS (COVID-19)
Încă de la debutul acestei situații, societatea a adoptat măsuri speciale de protecție a angajaților
și de limitare a unei potențiale extinderi a bolii COVID-19. Astfel, au fost implementate măsuri de
prevenție și protecție pentru angajati.
INCERTRANS a implementat rapid și eficient toate măsurile de urgență care s-au impus pentru
protejarea sănătății salariaților precum și pentru menținerea în condiții de siguranță a administrării
societatii. În contextul pandemiei de coronaviroză (Covid-19), este asigurată continuitatea activității
societății.
În scopul protejării sănătății angajaților în contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19),
acolo unde a fost posibil, activitatea salariaților s-a desfășurat în regim de munca la domiciliu si
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telemunca. De asemenea, în condițiile restricțiilor de circulație și închiderii unor activități în perioada
stării de urgență și de alertă, au fost suspendate achiziile privind recensamintele, castigate de societate.

PREVEDERI FINALE
Prezentul raport a fost intocmit de membrii Comitetul de Nominalizare si Remunerare
al societatii INCERTRANS S.A., in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr.109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Prezentul raport se supune prezentarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
societatii INCERTRANS S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nicusor Marian BUICA
Bogdan Catalin STERIOPOL
Vasile RENTEA
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