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Hotărâre
privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A.

în temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul
general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
(1) Prezenta hotărâre reglementează condițiile de organizare și funcționare a Fondului
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., denumit în continuare FSDI.
(2) FSDI este persoană juridică română organizată ca societate pe acţiuni, în conformitate
cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea
unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii,
denumită în continuare ordonanța de urgență, precum şi ale actului său constitutiv.
(3) FSDI este deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către
statul român. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al FSDI sunt
exercitate, în numele statului român, de către Ministerul Finanțelor Publice.
(4) Durata de functionare a FSDI este nelimitata.
(5) Sediul social al FSDI este în România, municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16,
sector 5, și poate fi mutat cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 2.
FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de
proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin
participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de
investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin
participarea în parteneriate public – private, denumite în continuare PPP, cât şi
administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Art. 3.
(1) Obiectul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 6499 „Alte intermedieri
financiare n.c.a.”, iar activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare în nume
şi în cont propriu, pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor.
(2) În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI este autorizat în condițiile
legii să:
a) participe la înfiinţarea de societăţi/fonduri ca asociat unic sau împreună cu alți acționari;
b) finanțeze activitatea societăţilor din al căror acționariat face parte prin participarea la
majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare, precum și să
garanteze împrumuturile societăților din al căror acționariat face parte, direct sau indirect;
c) tranzacționeze acţiuni din portofoliul propriu prin operațiuni de vanzare - cumparare;
d) dispună asupra instrumentelor financiare aflate în propriul portofoliu în conformitate cu
politicile investiţionale proprii.
(3) FSDI nu investește în capitalul social al societății de proiect in cazul  proiectelor de tip
PPP, putand participa doar la finantarea proiectelor de tip PPP prin societatile de proiect, in
limita a maxim 49% din valoarea proiectului.
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Art. 4.
(1) Capitalul social inițial, subscris al FSDI este în valoare totală de 19.111.850.332 lei și
este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei, precum și din aport în natură
reprezentat de pachetele de acţiuni nominative deținute de stat la operatorii economici
prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, în valoare de 10.111.850.332 lei, stabilită la
valoarea nominală a acțiunilor aportate.
(2) Capitalul social inițial al FSDI se împarte într-un număr de 1.470.142.333 acțiuni
nominative cu valoare nominală de 13 lei per acțiune.
(3) Ministerul Finanțelor Publice solicită, în termen de cinci zile de la data intrarii în vigoare
a prezentei hotărâri, Oficiului Național al Registrului Comerțului, numirea unui expert
autorizat în vederea evaluării aportului în natură, reprezentat de pachetele de acţiuni
nominative deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în anexa la prezenta
hotărâre.
(4) În termen de maxim 45 zile, de la data numirii expertului autorizat  prevăzut la alin (3),
acesta finalizează raportul de expertiză, efectuat, după caz, prin următoarele metode:
a) prin metoda preţului de piaţă determinat ca medie ponderată a preţurilor de
tranzacţionare înregistrate în ultimele 120 de şedinţe de tranzacţionare consecutive,
anterioare datei de 31  decembrie 2018, în cazul pachetelor de acţiuni emise de societăţile
ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem
alternativ de tranzacţionare, în cazul cărora în perioada de referinţă menţionată s-au
înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,5% din totalul
capitalului social al societăţii;
b) prin metoda activului net contabil corespunzător valorii capitalurilor proprii evidenţiate în
situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2018, aprobate potrivit legii, în cazul celorlalte
pachete de acţiuni aduse ca aport în natură la capitalul social al FSDI.
(5) După stabilirea, în condițiile alin. (4), a valorii pachetelor de acțiuni ce se aduc ca aport
în natură la capitalul social subscris al FSDI, Ministerul Finanțelor Publice întreprinde
demersurile necesare înregistrării FSDI la registrul comerțului competent teritorial.
(6) Actul constitutiv al FSDI prevede valoarea capitalului social subscris și vărsat
determinată prin însumarea valorii aportului în numerar prevăzută la alin. (1) cu valoarea
aportului în natură stabilită în condițiile alin. (4). Numărul de acțiuni se stabilește prin
raportare la capitalul social al FSDI astfel rezultat.
(7) Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar 9 miliarde lei se
asigură de către Ministerul Finanțelor Publice din veniturile din privatizare în lei și/sau
valută disponibile în soldul contului trezoreriei statului, astfel:
a) 0,5 miliarde lei din veniturile din privatizare in lei la momentul constituirii FSDI.
b) diferența de capital social în numerar se varsă în termen de cel mult 12 luni de la data
înmatricularii FSDI, din veniturile din privatizare în valută.
(8) Fondurile necesare acoperirii vărsămintelor în numerar prevăzute la alin. (7) lit. b) se
alocă de către Ministerul Finanţelor Publice din veniturile din privatizare în valută
disponibile în contul în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională
a României. Vărsămintele din veniturile în valută se efectuează în tranşe, în lei, la cursul
de schimb valabil în data vărsării fiecărei tranşe, comunicat de către Banca Naţională a
României. Tranşele se  vărsă de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile
lucrătoare de la primirea cererii FSDI, formulată în conformitate cu strategia FSDI
aprobată de  adunarea generală a acționarilor, elaborată în baza unor linii directoare
aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.
(9) Pachetele de acțiuni aduse aport la capitalul social al FSDI în condițiile prezentei
hotărâri, se transferă din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a
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FSDI, acesta putând dispune liber de respectivele acțiuni, în calitate de bunuri proprii, în
condițiile legii.
(10) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor aduse aport la capitalul social al
FSDI, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un
sistem multilateral de tranzacționare, sunt considerate transferuri directe în sensul
legislației pieței de capital conform prevederilor art. 5 alin. (5) din ordonanța de urgență.

Art. 5
(1) Strategia FSDI se elaborează de către Directorat, se avizeaza de Consiliul de
Supraveghere și  se aproba de către adunarea generală a acționarilor, în baza liniilor
directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.
(2) Strategia  FSDI este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și
lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor, anterior elaborării strategiei de către
conducerea  FSDI și are în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare:
a) finanțarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate,
indiferent de structura acționariatului, dacă aceste întreprinderi  sunt relevante pentru un
anumit sector economic/industrial;
b) finanțarea companiilor românești de importanță strategică, respectiv dezvoltarea
sectoarelor cheie, în care companiile românești au șansa de a obține un avantaj
competitiv la nivel global;
c) investiții în industrie, agricultură, servicii, comerț, construcții;
d) investiții în proiecte de infrastructură;
e) finanțarea start-up-urilor și a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare
f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare
mai puțin avansată și prioritar economic în sectoarele cu potențial ridicat de creștere
economică;
g) stimularea inovației și a noilor tehnologii;
h) dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung;
i) creșterea competitivității economiei românești;
j) urmărirea strategiei energetice;
k) piețele de capital;
l) societăți din afara țării;
m) alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională.
(3) Strategia  este  însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico-financiară care
să o fundamenteze, prezentate ca anexe la aceasta.
(4) Strategia se elaborează pe o perioadă de 3 ani și se revizuiește ori de câte ori condițiile
de piață și/sau necesitățile de finanțare ale FSDI o impune. Până la aprobarea strategiei,
FSDI derulează activitățile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare/
produselor financiare aflate în portofoliu.
(5) Se interzice acordarea în favoarea FSDI a oricăror garanții guvernamentale, precum și
a oricăror alte forme de sprijin din partea Statului.
(6) În administrarea societăţilor la care FSDI este acţionar majoritar, FSDI aplică principiile
prevazute în strategiile sectoriale guvernamentale.
(7) Activitatea şi modul de îndeplinire a obiectivelor FSDI se evaluează anual de către
Ministerul Finanțelor Publice şi se prezintă Guvernului prin raportare la indicatorii de
performanţă pe termen mediu şi lung şi la obiectivele specifice de rentabilitate şi risc
aferente strategiei, inclusiv valoarea activului net al FSDI.
(8) Revizuirea indicatorilor de performanţă pe termen mediu şi lung se poate face cu o
frecvenţă cel mult anuală.
(9) FSDI elaborează un raport de activitate pe care îl prezintă spre avizare Ministerului
Finanțelor Publice, ulterior urmând să fie transmis spre informare Guvernului şi



4

Parlamentului României, până la 30 iunie a fiecărui an pentru anul precedent.

Art. 6.
(1) FSDI este autorizat sa contracteze imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni.
(2) Operaţiunile FSDI sunt finanţate din următoarele surse:
a) venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile la care deţine acţiuni;
b) venituri din tranzacţionarea de instrumente financiare emise de alte entităţi;
c) operaţiuni cu instrumente financiare proprii;
d) venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu;
e) împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni;
f) alte surse prevăzute de lege.
(3) Deciziile privind managementul activelor şi pasivelor FSDI se iau de către organele de
conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv, fără
implicarea sau acordul Ministerului Finanțelor Publice sau al oricărei alte autorităţi sau
instituţii publice.
(4) Managementul FSDI se realizează de o manieră independentă în conformitate cu
politica sa investiţională, în vederea obţinerii de profit, în condiţii de piaţă, prin dobândirea
în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de
activităţi comerciale.
(5) Societăţile din portofoliul FSDI nu se vor angaja în practici anticoncurenţiale interzise
de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Societăţile din portofoliul FSDI îşi stabilesc în mod independent strategiile comerciale şi
comportamentul concurenţial pe piaţă. FSDI, în calitatea sa de acţionar, nu va stabili şi/sau
nu va influenţa, direct sau indirect, strategiile comerciale şi comportamentul concurenţial
pe piaţă al societăţilor pe care le deţine în portofoliu, şi nu se va implica în activitatea de zi
cu zi a companiilor pentru care are acţiuni în portofoliu.
(7) Este interzisă numirea aceloraşi persoane în organele de conducere, consiliu de

administraţie, consiliu de supraveghere sau directorat, la două sau mai multe societăţi
aflate în portofoliul FSDI.
(8) Persoanele care sunt în conducerea unei societăţi care își desfășoară activitatea în
același sector economic cu una sau mai multe din societățile aflate în portofoliul FSDI nu
pot face parte din organele de conducere ale unei societăți din portofoliul acestuia.

Art. 7.
(1) FSDI este administrat în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un

directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de adunarea generală a
acţionarilor, în urma procesului de selecție derulat  în conformitate cu Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările
ulterioare, proces ce cuprinde, fără a se limita la, și următoarele criterii de selecţie pe care
membrii Consiliului de Supraveghere, trebuie să le îndeplinească cumulativ:

1. să dețină experiență de minim 5 ani în administrarea sau conducerea executivă a
uneia dintre următoarele tipuri de societăți:

i. instituții de credit,
ii. instituții financiare nebancare,
iii. companii de asigurări,
iv. fonduri de investiții sau alte instituții de administrare a activelor ce activează pe

piețele financiare,
v. instituții financiare,
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vi. societăți cu capital privat sau de stat, sau
să fie profesor universitar cu expertiză de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar,
sau să fi deținut o funcție de conducere în cadrul autorității publice tutelare care a
avut în coordonare societăți ale căror acțiuni constituie aport în natură la capitalul
social al FSDI.

2. să dețină o diplomă de licență sau de studii postuniversitare în domeniile:
economic, tehnic, bănci, finanțe, managementul afacerilor, contabilitate sau drept;

3. să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal;
4. să aibă un istoric de integritate profesională dovedită prin scrisoare de

recomandare;
5. să dețină o bună reputație profesională;
6. să nu fi suferit nicio condamnare care sa-i restrângă drepturile pentru ocuparea

funcției;
7. să nu se afle în conflict de interese cu privire la activitățile FSDI.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se aplică și de Consiliul de Supraveghere la selecția
membrilor Directoratului.
(4) Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de
reînnoire.
(5) Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar prin ordin al
ministrului finanțelor publice, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la
numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă
care să nu depăşească optsprezece luni.
(6) Mandatul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului are ca
obiectiv principal organizarea activităţii FSDI.
(7) Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se realizează în baza unui
proces de selecție organizat de către Ministerul Finanțelor Publice pe baza criteriilor
prevăzute la alin. (2).
(8) După numirea primilor membrii ai Consiliului de Supraveghere, aceștia numesc primii
membrii ai Directoratului pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2) .
(9) FSDI întocmește şi publică rapoarte în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 63,
65 şi 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă.
(10) Rapoartele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina
web a FSDI şi a Ministerului Finanțelor Publice.
(11) FSDI raportează trimestrial Ministerului Finanțelor Publice situaţia privind valoarea
activelor şi pasivelor, precum şi a investiţiilor aprobate.
(12) Conducerea FSDI este responsabilă de îndeplinirea mandatului acordat în faţa

Ministerului Finanțelor Publice, care monitorizează permanent modul de îndeplinire al
mandatului, iar în cazul neîndeplinirii obiectivelor din mandatul acordat iau măsurile
corespunzătoare, în condiţiile legii.

Art. 8.
Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării FSDI în valoare de 600.000 lei se
suportă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate
cu această destinație.

Art. 9
(1) Înstrăinarea sau achizitia de către FSDI  a unor acţiuni sau alte active se realizează în
condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Decizia de înstrăinare de active și de acțiuni care au constituit aport la capitalul social
initial al FSDI se ia în conformitate cu strategia  FSDI și pe baza unei analize
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cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanțare din înstrăinarea de active/acțiuni
în vederea implementării strategiei, după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de
finanțare prevăzute de lege, cu mentinerea valorii activului net al FSDI la  nivelurile
stabilite prin strategia FSDI și respectarea pragurilor de îndatorare și a obiectivelor de
rentabilitate și de risc din strategie.
(3) Înstrăinarea sau achiziția de către  FSDI a unor acţiuni sau alte active nu se supune
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu
prevederile prezentului articol.

Art. 10
Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (7) și (8) de către organele de conducere ale FSDI sau
ale societăților din portofoliul acestuia se sancționează conform prevederilor contractelor
de mandat.

Art. 11
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

Hotărâre  privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții -
S.A.

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2018pentru
reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil
fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se
reglementează cadrul general privind condițiile pe care o
societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990,
republicată cu modificările și completările ulterioare, trebuie
să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de
dezvoltare și investiții.

Prin înființarea fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
se are în vedere crearea unor vehicule de investiții
financiare/intermediere financiară în acțiuni/participații în
proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent
pe piața financiară din România, care, pe de o parte, să
aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare
sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze
resurse financiare disponibile către sectorul real și proiecte
profitabile.

Fondurile suverane de dezvoltare și investiții sunt persoane
juridice române ale căror condiţii de organizare şi
funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care
se înfiinţează şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 100/2018, precum şi ale actelor
constitutive ale Fondurilor.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
100/2018, prin hotărârea de Guvern se stabilesc obiectul de
activitate şi sediul social, autoritatea publică centrală care
exercită, în numele statului român, drepturile şi obligaţiile
izvorâte din calitatea de acţionar unic al fiecărui Fond,
valoarea iniţială a capitalului social şi numărul acţiunilor,
pachetele de acţiuni care se transferă cu titlu de aport în
natură de statul român la capitalul social, metodele de
evaluare a aportului în natură, durata de funcţionare
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determinată sau nedeterminată, precum și alte aspecte
prevăzute de lege şi care vizează organizarea şi
funcţionarea fiecărui Fond.

11 În cazul proiectelor de acte
normative care transpun legislaţie
comunitară sau creează cadrul
pentru aplicarea directă a acesteia,
se vor specifica doar actele
comunitare în cauză, însoţite de
elementele de identificare ale
acestora.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Schimbări preconizate Prezenta hotărâre de Guvern reglementează condiţiile de
organizare şi funcţionare ale Fondului Suveran de
Dezvoltare şi Investiţii – S.A., denumit în continuare
FSDI,organizat ca societate pe acţiuni, în conformitate cu
prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea
unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor
suverane de dezvoltare şi investiţii, precum şi ale actului
său constitutiv, care este deţinut în întregime, în mod direct
pe toată durata de funcționare, de către statul român prin
Ministerul Finanțelor Publice. Durata de funcționare a FSDI
este nelimitată.

Funcționarea și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu
privire la deficitul bugetar și datoria publică conform
metodologiei Uniunii Europene pentru a menține clasificarea
FSDI în afara sectorului administrației publice, pe toată
durata existenței sale.

Înfiinţarea FSDI are ca beneficii: a) crearea de surse de
finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din
domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate
economică şi sustenabilitate financiară; b) rol de catalizator
eficient pentru atragerea de fonduri private (bănci, fonduri
de pensii, fonduri de investiții) care, alături de fondurile
proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a
căror implementare va antrena un efect de multiplicare
economică atât pe orizontală, cât și pe verticală. În funcție
de condițiile de piață precum și de caracteristicile proiectului
finanțat, FSDI va putea atinge factori de multiplicare
atractivi, efectul de multiplicare financiară fiind obţinut prin
atragerea de capital de la investitori instituționali și privați,
atât sub formă de participare la capital, cât și sub formă de
capital împrumutat; c) susținerea eforturilor României de a
obține statutul de piață emergentă pentru piața de capital
autohtonă prin creșterea lichidității, ca urmare a listării la
Bursa de Valori București și AeRO a companiilor din
portofoliul FSDI; d) creșterea gradului de absorbție a
fondurilor europene nerambursabile prin participarea la
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cofinanțarea unor proiecte de investiții.

FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri
proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile
și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin
participare directă ori prin intermediul altor fonduri de
investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau
împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv
prin participarea în parteneriate public – private, denumite în
continuare PPP, cât și administrarea activelor financiare
proprii, în vederea obținerii de profit.

Activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare
în nume şi pe cont propriu, pentru care îşi asumă riscul
tranzacţiilor.

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI
este autorizat în condițiile legii săparticipe la înfiinţarea de
societăţi/fonduri ca asociat unic sau împreună cu alţi
acţionari, să finanţeze activitatea societăților din al căror
acţionariat face parte prin participarea la majorarea
capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de
finanțare, și să garanteze împrumuturi pentru aceste
societăți,să tranzacţioneze acţiuni din portofoliu propriu prin
operaţiuni de vânzare - cumpărare,să dispună asupra
instrumentelor financiare aflate în propriul portofoliuîn
conformitate cu politicile investiționale proprii.
În cazul proiectelor de tip PPP, pentru a evita clasificarea în
sectorul administrației publice, conform metodologiei Uniunii
Europene, FSDI nu investește în capitalul social al societății
de proiect, putând participa doar la finanţarea acestor
proiecte, prin societaţile de proiect, în limita a maxim 49%
din valoarea proiectului.

Capitalul social inițial al FSDI, este stabilit la valoarea
de19.111.850.332lei și este format din aport în numerar în
valoare de 9 miliarde lei și din aport în natură reprezentat de
pachetele de acţiuni nominative în valoare 10.111.850.332
lei, deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în
anexa la hotărâre, stabilită la valoarea nominală a acestor
acțiuni.
Valoarea aferenă aportului în natură la capitalul social
subscris și varsat se va stabili în baza raportului de evaluare
a acțiunilor întocmit de către un expert evaluator desemnat
de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, la
solicitarea Ministerului Finanțelor Publice.

Capitalul social inițial al FSDI se împarte într-un număr de
1.470.142.333actiuni nominative cu valoare nominală de 13
lei per acțiune, stabilită având ca referintă media  valorilor
nominale a actiunilor aduse aport în natură la capitalul
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social inițial al FSDI.
Valoarea aportului în natură la capitalul social subscris al
FSDI se determină anterior înființării FSDI în termen de
maxim 45 zile de la data numirii expertului autorizat de către
Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin metodele de
evaluare stabilite prin hotărârea de Guvern, luând în
considerare faptul că valoarea aportului în natură adus la
capitalul social initial al FSDI este calculată la valoarea
nominală a acțiunilor, aceasta putând să difere fată de
valoarea aportului în natură determinată de expertul
evaluator.

Resursele financiare necesare acoperirii varsamintelor în
numerar, în sumă de 9 miliarde lei  se vor asigura de către
Ministerul Finanțelor Publice din veniturile din privatizare în
lei si/sau valută disponibile în soldul contului trezoreriei
statului, astfel: 0,5 miliarde lei din veniturile din privatizare în
lei la momentul constituirii FSDI, şi diferenţa de capital
social va fi varsată în termen de cel mult 12 luni de la data
înmatricularii FSDI, din veniturile din privatizare în valută.

Pachetele de acțiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar
acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri
proprii, în condițiile legii. Decizia de înstrăinare de active și
de acțiuni care constituie capitalul social initial al FSDI seia
în conformitate cu strategia  FSDI și are la bază o analiză
cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanțare
din înstrăinarea de active/acțiuni în vederea implementării
strategiei, după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de
finanțare prevăzute de lege, cu mentinerea valorii activului
net al FSDI la nivelurile stabilite prin strategia FSDI și
respectarea pragurilor de îndatorare și a obiectivelor de
rentabilitate și de risc din strategie. Respectarea acestor
cerințe privind înstrăinarea acțiunilor și activelor, inclusiv a
celor ce constituie contribuție la capitalul  social al FSDI, a
avut în vedere pe de o parte limitarea riscurilor economice
ce decurg din înstrăinarea fără justificare a acțiunilor la
societățile  strategice, iar pe de alta parte asigurarea
independenței și automoniei de decizie a FSDI asupra
activelor deținute, condiție ce trebuie îndeplinită pentru
clasificare în afara sectorului administrației publice. Cerinte
specifice pentru înstrăinarea activelor detinute de către
FSDI sunt prevazute doar pentru cele care au constituit
aport la capitalul social initial, întrucât celelalte active
dobândite prin activitatea FSDI sunt active proprii pentru
care fondul trebuie sa aibă autonomie deplina de decizie.

În actul constitutiv al FSDI se prevede valoarea capitalului
social determinată prin însumarea valorii aportului în
numerar cu valoarea aportului în natură stabilite conform
prevederilor hotărârii de Guvern. Numărul de acțiuni se
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stabilește prin raportare la capitalul social al FSDI astfel
rezultat.

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din
dividende încasate de la societățile aflate în portofoliul
acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente
financiare proprii şi din cele emise de alte entități, din
venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu,
din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi
din alte surse prevăzute de lege.

Strategia FSDI se elaborează de către Directorat, se
avizează de Consiliul de Supraveghere și  se aprobă de
către adunarea generală a acționarilor, în baza unor linii
directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern și
este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză
economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate
ca anexe la strategie.Strategia este corelată cu un set de
indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de
adunarea generală a acționarilor, anterior elaborării
strategiei de către conducerea FSDI și are în vedere
următoarele domenii și activități de dezvoltare:
a) finanțarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării,

indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura
acționariatului, dacă aceste întreprinderi  sunt relevante
pentru un anumit sector economic/industrial;
b) finanțarea companiilor romanești de importanță
strategică, respectiv dezvoltarea sectoarelor cheie, in care
companiile românesti au șansa de a obține un avantaj
competitiv la nivel global;
c) investiții în industrie, agricultură, servicii, comerț,
construcții
d) investiții în proiecte de infrastructură;
e) finanțarea start-up-urilor și a întreprinderilor într-un stadiu
incipient de dezvoltare;
f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar
geografic în zonele cu dezvoltare mai puțin avansată și
prioritar economic în sectoarele cu potențial ridicat de
creștere economică;
g) stimularea inovatiei și a noilor tehnologii;
h) dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung;
i) creșterea competitivității economiei românești;
j) urmărirea strategiei energetice;
k) piețele de capital;
l) societăți din afara țării;
m) alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de
interes pentru economia națională.

Până la aprobarea strategiei, FSDI derulează activitățile
curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare și
a produselor financiare aflate în portofoliu. Ordinea
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cronologică în care se stabilesc/aprobă documentele legate
de strategia FSDI este următoarea:
- adunarea generală a acționarilor stabilește un set de
indicatori de performanță pe termen mediu și lung pentru
domeniile și activitățile de dezvoltare;
- Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice,
aprobă prin hotărâre de Guvern liniile directoarepentru
elaborarea Strategiei FSDI;
- Directoratul elaborează Strategia FSDI care are în anexă,
ca fundamentare, planul de afaceri și analiza economico-
financiară, iar Consiliul de Supraveghere o avizează și o
supune aprobării adunării generale a acționarilor.
- adunarea generală a acționarilor aprobă Strategia propusă
de conducerea FSDI;
- dupa aprobarea strategiei, acesta se comunică
Guvernului.
Strategia FSDI va prezenta activitățile de investiții, de
asigurare a surselor de finanțare în condițiile respectării
anumitor obiective de rentabilitate și de risc.

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un
Consiliu de supraveghere și un Directorat, în conformitate
cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.Consiliul de Supraveghere este
format din 9 membri, în vederea respectării celor mai bune
practici din domeniul guvernanței corporatiste și evitării
clasificării FSDI în sectorul administrației publice.

Adunarea generală a acționarilor desemenează membrii
Consiliului de supraveghre în urma unui proces de selecție,
având la bază criteriile stabilite prin OUG nr .100/2018
pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general
aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții,
potrivit acestui act normativ criteriile sunt detaliate prin
hotărârea de Guvern.

Membrii consiliului de supraveghere trebuie să dispună în
orice moment de o bună reputaţie profesională, de
cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii,
extinderii şi complexităţii activităţii FSDI şi responsabilităţilor
încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în
conformitate cu regulile unei practici de guvernanţă
corporativă a întreprinderilor publice prudente şi sănătoase.
Componenţa Consiliului de supraveghere trebuie să reflecte
în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe
profesionale relevante.

Fiecare membru al consiliului de supraveghere  trebuie să
îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi
obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în
mod eficient deciziile luate de către directorat , atunci când
este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod
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eficace procesul de luare a respectivelor decizii.

Tinand cont de activitatea, obiectivele si scopul FSDI,
corborat cu criteriile generale de selecţie, prevăzute in OUG
nr. 100/2018 se impun conditii superioare de exigenta ce tin
atat de pregatirea profesionala a administratorilor cat si de
experienţa pe care aceştia au înregistrat-o in domenii
similare sau conexe activitatii desfaurate fondurilor
suverane de investitii.

Astfel data fiind importanta si complexitatea activitătii
FSDIcat si a proiectelor ce urmeaza a fi dezvoltatede catre
acesta, raportata si la valoarea capitalului social și a
activelor aflate in administrare, prin acest proiectse au în
vedere atât criteriile generale prevazute în cadrul OUG nr.
100/2018, cât și OUG nr. 109/2011, cât și criterii
suplimentare cum ar fi experienta de minim 5 ani în
managementul societaților financiar bancare/nebancare,
companii de asigurari, fonduri de investitii sau alte instituţii
de administrare a activelor ce activează pe pieţele
financiare.

Având în vedere faptul că membrii consiliului de
supraveghere trebuie să dispună şi la nivel colectiv de
experienţa adecvată atribuţiilor de supraveghere pe care
urmează să le îndeplinească,  este oportun ca, în cadrul
Consiliului de supraveghere să activeze persoane cu
experienţă în domenii variate de activitate. În acest sens,
este oportun ca, în cadrul Consiliului de administraţie al
FSDI, să activeze şi persoane cu experienţă în
administrarea de societăţi cu capital de stat sau privat şi în
alte domenii de activitate compatibile cu domeniile care
urmează să facă parte din portofoliul FSDI: energie,
telecomunicaţii, transporturi etc

De asemenea, participarea în cadrul Consiliului de
supraveghere al FSDI a unor cadre universitare cu expertiză
de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar ar putea fi un
plus pentru nivelul de pregătire al CS al FSDI întrucât s-ar
putea îmbina armonios cunoştinţele teoretice ale cadrelor
universitare cu experienţa practică dobândită de ceilalţi
membri care au activat în posturi de conducere şi/sau
administrare a unor companii relevante pentru portofoliul
Fondului.

Având în vedere contextul curent și viitoarea direcție a
FSDI, este imperativ ca acest consiliu de supraveghere să
posede capabilitatea pentru a conduce la realizarea
obiectivelor economice şi strategice ale FSDI, lucru ce
include luarea de decizii în conformitate cu asteptarile
actionarului. Așadar, consiliul necesită persoane cu
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capabilități importante de conducere a consiliului și o
puternică înțelegere a guvernanței corporative precum şi a
mecanismelor de funcţionare  şi a rolului pieţei de capital.
De asemenea, membrii Consiliului de supraveghere trebuie
să aibă o înțelegere tehnică complexa si competente
diverse pentru a putea gestiona echipa executivă cu buna
intelegere a tuturor domeniilor cheie care fac obiectul
portofoliului FSDI. Toți membrii trebuie să respecte cele mai
înalte standarde de etică și integritate.

Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o
durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în vedere
complexitatea şi specificul activităţii desfaşurate de FSDI, în
vederea asigurării continuităţii managementului.

Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc
temporar de către Ministerul Finanțelor Publice, iar Consiliul
de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea
noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai
Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească
optsprezece luni. Mandatul primilor membri ai Consiliului de
supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv principal
organizarea activităţii FSDI.

Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (consiliul de
supraveghere), cât și executiv (directoratul) se va realiza de
o manieră independentă în conformitate cu politica sa
investițională, în vederea obținerii de profit, în condiții de
piață, prin dobândirea în nume propriu de active și pasive și
cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități
comerciale. Deciziile privind managementul activelor și
pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale
FSDI, pe baze comerciale, în condițiile legii și ale actului
constitutiv, fără implicarea sau acordul Ministerul Finanțelor
Publice sau al oricărei alte autorități sau instituții publice în
limitele strategiei aprobată de Ministerul Finanțelor Publice.

Este necesar ca organele de conducere ale FSDI să aibă
autonomie de decizie în administrarea activelor și pasivelor
FSDI. Astfel, FSDI ar trebui să poată administra fără nicio
constrângere pachetele de acțiuni care vor constitui aport în
natură la capitalul social inițial, în acest mod FSDI
asigurând administrarea acțiunilor ce vor fi transferate la
FSDI provenind de la companiile majoritare de stat, precum
și întreaga activitate a acestor companii, inclusiv în ceea ce
privește politica de acordare de dividende, precum și cea de
listare și tranzacționare ulterioară a pachetelor de acțiuni la
bursă. Acest aspect are o relevanță foarte mare din
perspectiva clasificării FSDI în sau în afara sectorului
administrației publice, în special la momentul creării FSDI și
organizării acestuia, și chiar în prima parte a funcționării,
însă pe masura creșterii activității investiționale a FSDI ,
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relevanța acestui aspect se diminuează.
Activitateaşimodul de îndeplinire a obiectivelor FSDI se
evalueazăanual de cătreMinisterulFinanțelorPubliceşi se
prezintăGuvernuluiprinraportare la indicatorii de
performanţăpetermenmediuşi lung şi la obiectivelespecifice
de rentabilitateşiriscaferentestrategiei,
inclusivvaloareaactivului net al FSDI.
Încalcareaprevederilor de la art. 6 alin. (7) și (8) de către
organele de conducere ale FSDI sau din portofoliul acestuia
se sancționează conform prevederilor contractelor de
mandat.

3.Alte informaţii Nu este cazul

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al actului normativ

1. Impactul macroeconomic Fondul Suveran pentru Dezvoltare și Investiții- S.A. își
propune ca obiectiv direct susținerea dezvoltării economice
prin investiții în sectoare competitive,care antrenează un
efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de
capital și surse din piața financiară.

11
. Impactul asupra mediului

concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Prin înființarea FSDI se are în vedere crearea unui vehicul
public de investiții financiare/intermediere financiară în
acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment
neacoperit în prezent pe piața financiară din Romania, care,
pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie
pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să
catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către
economie și proiecte rentabile.

21. Impactul asupra sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

22. Impactul asupra întreprinderilor
mici si mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
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scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

Indictori Anul curent Urmatorii Media

4 ani pe 5 ani

1 2            3 4        5 6                      7

1) Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugetele locale:
i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări

Proiectul de act normativ va avea impact asupra veniturilor
bugetului de stat începând cu anul 2019 în sensul reducerii
veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor
încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în
portofoliul FSDI, estimată la 4,7 miliarde lei. Această
influență va fi recuperată în anii următori primului an de
funcționare prin încasarea dividendelor pe care FSDI le va
plăti statului, în calitate de acționar unic potrivit hotărârii
Adunării Generale a Acționarilor de repartizare a profitului și
stabilire a dividendelor.

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare,plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

Cheltuielile cu taxele și tarifele necesare înființării FSDI se
suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Finanțelor Publice, pentru anul 2019 estimându-se un
impact de 600 mii lei.

La stabilirea acestor cheltuieli s-au avut în vedere tarifele
aplicabile pentru operațiunile de transfer ale dreptului de
administrare asupra instrumentelor financiare între instituții
ale statului român prevăzute în Lista de tarife si comisioane
aplicate de Depozitarul Central, valabile începand cu data
de 01 iunie 2018.

3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5.Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6.Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7.Alte informații Proiectul de act normativ prevede și asigurarea unui capital
vărsat în numerar din veniturile din privatizare în sumă de 9
miliarde lei, la constituire în funcție de necesitățile FSDI prin
mecanismului descris în prezentul proiect de hotărâre de
Guvern.

Transferul acestor sume nu va influența deficitul bugetar și
datoria publică  în condițiile în care FSDI nu va fi clasificat în

sectorul administratiei publice și ținând cont că aceste sume
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reprezintă o contribuție a statului la capitalul social al FSDI,
care se estimează că va genera profit.

Secţiunea a 5-a - Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
actului normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a actului
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.

a) În actele normative ce guvernează activitatea companiilor
ale căror pachete de acțiuni vor constitui aport în natură la
capitalul social inițial al FSDI se va modifica acționarul ca
urmare a preluarii acestora.

11.Compatibilitatea actului normativ
cu legislatia în domeniul achizițiilor
publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Conformitatea actului normativ
cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ

1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului
în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
actului normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care actul
normativ are ca obiect activităţi ale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice
locale la elaborarea proiectelor de
acte normative

4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor interministeriale,
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea către:
a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Urmează să se obțină avizul Consiliului Concurenței,
Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ.

În funcție de eventuala încadrare de către autoritățile
publice tutelare a unor societăți prevăzute în anexala
prezentul proiect, în categoria societăților strategice de către
autoritățile publice tutelare, se va solicita avizul Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării.

6. Alte informații Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
actului normativ

1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
actului normativ

Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, prin
afișarea proiectului pe site-ul MFP în data de 28 decembrie
2018 și republicat cu modificări în data de 8 martie 2019.

2. Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
actului normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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2. Alte informaţii Nu este cazul.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre de Guvern privind
organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A.

Ministrul Finanțelor Publice
Eugen - Orlando TEODOROVICI

Ministrul Economiei Ministrul Energiei
Nicolae BĂDĂLĂU Anton ANTON

Ministrul TransporturilorMinistrul comunicaţiilor și societăţii informaţionale
Alexandru Razvan CUC Alexandru PETRESCU

Ministrul Sănătății Ministrul Muncii și Justiției Sociale
Sorina PINTEA Marius – Constantin BUDĂI

Avizat favorabil

Ministrul Justiției Președintele Comisiei Naționale
Tudorel TOADER de Strategie și Prognoză

Ion GHIZDEANU

AVIZE MFP

Secretar de



Anexa

LISTA

Nr.
Crt. Denumire operator economic

1 ENGIE ROMANIA S.A.

2 SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI
ELECTRICE - "ELECTRICA" S.A.

3 DELGAZ GRID S.A.
4 E.ON ENERGIE ROMANIA SA
5 CHIMCOMPLEX SA
6 OMV PETROM SA
7 Telekom Romania Communications S.A.
8 CN "LOTERIA ROMANA" SA
9 IAR SA

10 OIL TERMINAL SA

11 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR
DUNARII MARITIME SA

12 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ "
SA

13 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN
HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.

14 COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA

15 SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA
16 COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA
17 CONPET SA

18 SN "AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN
VUIA-" SA

19 SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A
CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M" S.A.

20 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR
DUNARII FLUVIALE S.A.

21
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE - (CNCIR) SA

22 CUPRU MIN SA ABRUD
23 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA
24 ROMAERO

25 COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR
MARITIME" - S.A.CONSTANTA

26 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR
NAVIGABILE SA

27 ANTIBIOTICE SA
28 COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.

societatilor ale caror pachete de acțiuni constituie aport in natură la
capitalul social initial al FSDI
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