MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETARE ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A. pe AeRO – piaţa de acţiuni a Bursei de Valori
Bucureşti

( Document de Prezentare a Societăţii)

Consultant Autorizat:

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu
privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la
tranzactionare pe o piata reglementata.
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea
Institutul de Cercetări în Transporturi - Incertrans S.A., în vederea listării pe ATS în
Secţiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acţiuni din cadrul
Sectorului Titluri de Capital conform hotãrârii A.G.E.A. din data de 20.02.2015 care a
fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1237/9.III.2015. Emitentul este o
societate

pe

acţiuni

înmatriculată

la

Registrul

Comerţului

sub

numărul

J40/17093/1993, CUI RO 4282451, având un capital social de 3.297.325 Ron împărţit
în 1.318.930 acţiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 2,5 Ron fiecare,
evidenţiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru
a se asigura că informaţiile conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi
nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative.
După verificarea acestui Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru
conţinutul său şi confirmă realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute
în acesta.
Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în
conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent,
informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin
omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul
Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale
Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o
recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei
Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.
Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare
independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest
Memorandum. Emitentul şi Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori
consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale,
comerciale sau financiare.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul
Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia
celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau
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aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind
făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că
situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări
după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui
Memorandum.
1.

PERSOANE RESPONSABILE
Acest Document de Prezentare a societăţii Institutul de Cercetări în

Transporturi - Incertrans S.A.,în vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente
Financiare listate pe ATS, categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a
fost realizat de către S.S.I.F. BT SECURITIES S.A., în calitate de Consultant
Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la dispoziţia sa de către Emitent –
SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. şi/sau
a unor informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.
Persoanele responsabile de întocmirea Documentului de Prezentare sunt aşadar
Emitentul şi Consultantul Autorizat. Emitentul este societatea Institutul de
Cercetări în Transporturi - Incertrans S.A. (denumit în continuare “Emitent”),
persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J40/17093/1993, cod unic de înregistrare RO 4282451 , cu sediul social în Bucureşti ,
Sectorul 1, Calea Griviţei, nr. 391-393, reprezentată prin Dl. Daniel George Costache,
în calitate de Director General. Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES
S.A. (denumită în continuare “Consultant Autorizat”), societate de

servicii de

investiţii financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul
Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994,
cod unic de înregistrare RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în
calitate de Director General – Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în
prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu
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realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.
Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare
sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi
prezumţii de bună credinţă şi rezonabile.
În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de
prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile
acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea,
Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi
că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document
de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă.
2.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALA INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI
– INCERTRANS S.A.
Domeniul de activitate : "Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie"
Cod CAEN : 7219
Codul fiscal: RO 4282451
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J40/17093/1993
Adresa: Bucureşti, Sector 1, Calea Griviţei, nr. 391-393
Date contact: Tel: 0213.162.337 Fax: 0213.161.370
Adresa de e-mail: incertrans@incertrans.ro
Pagina de internet: www.incertrans.ro
Numele persoanei de legătură cu BVB: Consilier Juridic Ionel Calin
Simbol de tranzacţionare: INCT
Codul ISIN: ROINCTACNOR0
2.1. Scurt istoric al societăţii
Institutul de Cercetări în Transporturi - Incertrans este cel mai vechi institut de
cercetări din România în domeniul transporturilor cu o tradiţie de peste 80 de ani.
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Incertrans este organizată ca societate pe acţiuni sub sigla Ministerului Educaţiei
Naţionale, dispune de specialişti de înaltă calificare şi cercetători ştiinţifici
specializaţi în diferite universităţi naţionale
Institutul de Cercetări în Transporturi- Incertrans, a fost infiinţat în anul 1929,
conform Foaia Oficială CFR nr. 369 din 14 ianuarie, sub denumirea de Institutul
Tehnologic CFR, denumirea actuală fiind obţinută în baza HG 162/22.04.1993, ca
urmare a unor transformări succesive şi schimbări de denumire.
În prezent Ministerul Educaţiei şi Cercetarii Stiintifice este acţionar majoritar
deţinând 68% din capitalul social, SIF Muntenia 20,5% iar restul de 11,5% este deţinut
de persoane fizice.
2.2. Descrierea activităţii
Obiectul principal de activitate al societăţii este "Cercetare – dezvoltare în alte
ştiinţe naturale şi inginerie".
Societatea Institutul de cercetări în transporturi - Incertrans S.A. prin Direcţia
Cercetare dezvoltare Inovare desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi cu
precădere cercetare aplicativă, studii şi servicii de proiectare şi consultanţă în
domeniul infrastructurilor de transport, domeniul mediului încojurător etc., activităţi
ce pot fi clasificate astfel:
Proiecte cu finanţare prin Programele Naţionale de Cercetare, cu Finanţare
externă şi Accesare Fonduri Europene
 Lucrări finanţate prin Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare;
 Lucrări de consultanţă pentru accesare fonduri europene (cererei
de finanţare, analize cost-beneficiu);
 Lucrări cu finanţare externă .
Servicii de proiectare şi consultanţă pentru infrastructură de transport
(drumuri,

străzi,

poduri,

aeroporturi,

porturi

cale

ferată,

terminale

intermodale)
 Expertize tehnice;
 DALI (documentaţii pentru avizarea lucrărilor de intervenţii);
 Studii de fezabilitate (SF);
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 Proiectare tehnica şi Detalii de execuţie (PT, DE);
 Asistenţă tehnică (AT);
 DTAC ( documentaţia pentru autorizaţia de construcţie);
 Studii de teren.
Mediu, hărţi zgomot, energii neconveţionale


Studii de impact şi bilanţuri de mediu;



Evaluări strategice de mediu;



Evaluări adecvate;



Hărţi de zgomot (aglomerări urbane, infrastructură transport,
porturi, aeroporturi);



Planuri de acţiune;



Proiecte şi evaluări de mediu pentru implementarea energiilor
neconvenţionale.

Trafic, mobilitate, circulaţie, accidentologie


Studii de trafic şi organizarea circulaţiei;



Planuri de mobilitate durabilă;



Prognoze parc autovehicule şi trafic, coeficienţi de evoluţie a traficului;



Anchete O-D (origine-destinaţie) rutier.

Strategii şi politici în domeniul transporturilor pentru toate modurile de
transport
În cadrul Societăţii Incertrans S.A. funcţionează Laboratorul Incertrans atestat RENAR
pentru un număr de 62 încercări cu certificatul de Acreditare nr. LI 567/2012.
Profile de încercări acreditate sunt:
BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat;
MTZ – materiale pentru tencuieli şi zidării ;
D- drumuri ;
MD – materiale pentru drumuri;
GTF – geotehnică şi fundaţii;
ANCFD – agregate naturale pentru drumuri;
HITIF – hidroizolaţii bituminoase;
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EIC – echipamente inglobate în construcţii;
MBM – materiale pentru betoane şi mortare.
Laboratorul societăţii Incertrans este autorizat de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii ca Laborator de Grad 1 cu autorizaţia nr. 2662/28.12.2012.
În cadrul Laboratorului Incertrans S.A. se efectuează încercările pe materiale de
construcţii utilizate pentru obiectivele de infrastructură rutieră din România cât şi
studiile geotehnice utilizate la elaborarea lucrărilor de proiectare întocmite.
Societatea Incertrans este acreditată şi certificată de :
Asociaţia de Acreditare din România – RENAR
Certificatul de acreditare nr. ON 021/06.09.2010 pentru Organismul de
Certificare Produse, Familii de produse: produse pentru construcţia drumurilor,
produse aferente betonului, mortarului şi cimentului, aparate de reazem
geotextile şi altele;
Certificat de acreditare nr. LI 567 din 05.09.2011 pentru Laborator Incercări
Incertrans pentru activităţi de incercari produse şi materiale utilizate în
infrastructura transporturilor.
Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru :
Studii şi cercetări în vederea fundamentării reglementărilor tehnice pentru
sistemele rutiere rigide aeroportuare;
Elaborarea şi experimentarea de soluţii tehnice, produse

şi procedee noi

pentru construcţia şi repararea sistemului rutiere rigide aeroportuare ;
Elaborarea de agremente tehnice şi certificare de conformitate , la solicitarea
producătorilor, pentru tipurile noi de produse şi de procedee specifice
lucrărilor de construcţie şi reparare a sistemelor rutiere aeroportuare;
Asistenţa şi consultanţa la executarea, repararea şi reabilitatea sistemelor
rutiere aeroportuare;
Efectuarea de expertize privind comportarea în timp a sistemelor rutiere
aeroortuare;
Proiectare structuri rutiere aeroportuare-piste, căi de rulare, platforme;
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Studii, proiectare şi consultanţă în domeniul sistemelor rutiere aeroportuare;
Elaborarea de studii de impact şi de bilnaţ de mediu în domeniul sistemelor
rutiere aeroprtuare;
Certificat de autorizare Nr. AAP/AAS 03/2010
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru:
Proiectare, expertizare, consultanţă în domeniul infrastructurii feroviare şi de
metrou;
Studii topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului, de
monitorizare a factorilor de mediu, testări şi analize tehnice în domeniul
infrastructurii feroviare şi de metrou
Autorizaţie de Furnizare Feroviar seria AF nr. 4722 din 20.08.2010 eliberată de
Autoritatea Feroviară Română-AFER.
Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România:
Cercetare, consultanţă şi proiectare lucrări de drumuri, poduri şi construcţii
aferente în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi drumuri Naţionale
România şi a Consiliilor Judeţene şi Locale;
Certificat de atestare tehnică, nr. 000377/28.07.2010.
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru:
Elaborarea

documentaţiilor

pentru

obţinerea

avizului/autorizaţiei

de

gospodărire a apelor;
Certificat de atestare nr. 389 din 12.08.2009;
Elaborarea bilanţurilor de mediu în domeniile (5,10,12) acordate de Comisia de
Atestare cf. PV 12/22.10.2008;
Certificat de Atestare, cod numeric R-BM-03-47/22.10.2008.
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice
Certificat de recunoaştere nr. 41 din 14.02.2008, Comisia de recunoştere în
domeniul

reglementat

Produse

pentru

construcţii

pentru

atestarea
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conformităţii familiilor de produse pentru construcţia drumurilor, membrane,
plăci de ipsos, pardoseli şi altele;
Autorizaţie seria ISC L01 nr. 1597 din 17.11.2008 eliberată de Inspectoratul de
Stat în Construcţii ISC pentru Laborator de analize şi încercări în construcţii
grad I al Incertrans pentru încercări materiale şi produse utilizate în
infrastructură de transport (profile ANCFD, BBABP, CO, D, EIC, G, GTF, HITIF,
IDM, MBM, MD, MTZ, P, VNCEC) conform standardului de referinţă SR EN
ISO/CEI 17025;
Autorizaţie seria AL nr. 376/2010 eliberată de Autoritatea Feroviară RomânăAFER, pentru încercări şi verificări specifice produselor feroviare;
Notificare la Comisia Europeană de la Bruxelles pentru evaluarea conformităţii
produselor, cu nr. de identificare NB 1833, în conformitate cu Regulamentul
305/2011.
Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii-SRAC
Certificat nr. 840/1 din 23.08.2011, conform SR EN ISO 140001:2005
(ISO14001:2004);
Certificat nr. 3051/1 din 23.08.2011, conform SR EN ISO 9001:2001
(ISO9001:2008);
Certificat nr. 267/1 din 23.08.2011, conform OHSAS 18001:200
2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii este de 3.297.325 Ron, fiind format din
1.318.930 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 2,50 Ron.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 27.11.1997 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare INCT. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 01.09.2014, cu o capitalizare anticipată de
2.637.860 lei, la pretul de 2 Ron, conform datelor preluate de pe site-ul Bursei de
Valori Bucureşti.
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Structura acţionariatului la data de 16 Martie 2015 se prezintă conform
tabelului urmãtor:
Nume
Număr acţiuni
Procent (%)
Ministerul Educaţiei şi Cercetarii Stiintifice loc.
897.224
68,0267
Bucureşti. Sector 1
S.I.F. Muntenia loc. Bucureşti Sector 3
270.392
20,5009
Pers. Fizice
150.663
11,4231
Pers. Juridice
651
0,0494
TOTAL
1.318.930
100
Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare
2.4. Conducerea societăţii
Societatea este administrată în sistem unitar de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri, persoane fizice române, acţionari sau neacţionari.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Costache Daniel George
Dornean Maria
Tudor Stela Cristina
Bădescu Iulian
Teodoru Nelu

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

1. Costache Daniel George
Ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. În perioada 19831989, a urmat cursurile Institului Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia
Construcţiilor de Maşini, obţinând diploma de inginer mecanic. A participat la
următoarele cursuri din cadrul următoarelor instituţii: Colegiului Naţional de Apărare
a obţinut diploma de Control Civil al organelor de Apărare (1997); Centrul de instruire
şi perfecţionare a salariaţilor din Ministerul Transporturilor, diploma obţinută în
Management instituţional la toate nivelurile (1999); Asociaţia de Acreditare din
România – RENAR, diplomă de Cerificat de Auditor pentru organismele care aplică
sistemele de Certificare de Conformitate pentru Produse (2005), Certificat de auditor
pentru Laboratoare de Încercări, conform SR EN ISO 17025 (2006); Corpul Experţilor
Contabili şi Contabili Autorizaţi din România – CECCAR, Expert evaluator întreprinderi
(2006).
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În perioada 1982-1989 a ocupat postul de muncitor calificat la Întreprinderea
Mecanică de Material Rulant- Griviţa Roşie. În cadrul societăţii comerciale Atelierele
CFR Griviţa S.R.L. a îndeplinit funcţia de Dispecer serviciul producţie (1989-1994), în
cadrul Ministerului Transporturilor Direcţia Generală strategie, management şi resurse
umane a ocupat postul de director general adjunct (1994-1995), din 1995-1996 a fost
Deputat în Camera Deputaţilor, Palatul Parlamentului. La Ministerul TransporturilorDirecţia strategie, management şi reţea sanitară a ocupat postul de director general
adjunct în perioada 1997-1999, iar din 1999-2001 a îndeplinit funcţia de Director
general. În cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER a ocupat postul de inspector de
stat şef (2001-2002). În cadrul societăţii a mai ocupat postul de Director general în
perioada 2002-2010.
2. Dornean Maria
Este membru în Consiliul de Administraţie. În cadrul Academiei de Studii
economice , Bucureşti a urmat cursurile Facultăţi de Finanţe şi Contabilitate (19731977). Din 2000 până în anul 2003 în cadrul C.E.C.C.A.R. a obţinut certificatul de
expert contabil, în cadrul Camerei Auditorilor din România a obţinut diploma de
stagiar.

A urmat studii de scurtă durată în cadrul: Bancii Mondiale, Trezoreria

Americană şi Banca Mondială, Ministerul Administraţiei şi Internelor (2003). În cadrul
Băncii Mondiale – Torino a urmat Stagiul de perfecţionare – Management Financiar
(2005). Din 2006-2007 a obţinut diploma de master în cadrul Institutului de
Petrol/Gaze Ploieşti – Management şi strategie pentru administraţie europeană.
A ocupat următoarele funcţii: economist la I.T. Aurora (1977-1982), la Ministerul
Invăţământului - şef serviciu - economist (1982-1999) , la Centrul Naţional de
dezvoltare a Învăţământului Preuniversitar şi Tehnic a fost Contabil şef (1999-2000), la
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a fost Director economic
(2000-2001), iar din 2001 până în prezent este Director – Direcţia de Buget, Finanţe,
Patrimoniu şi Investiţii la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Are

următoarele

aptitudini

şi

compotenţe

organizatorice

Coordonează

activitatea financiar-contabilă şi de buget a M.E.C.T.; Gestionare buget M.E.C.T.;
Întocmeşte execuţia bugetară la nivelul M.E.C.T. pentru plăţile şi cheltuielile
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respective, pe capitole, titluri, articole şi alineate; Stabileşte sarcinile de serviciu
pentru angajaţii din subordine din cadrul Direcţiei Buget-Contabilitate.
3.Tudor Stela Cristina
Este membru în Consiliul de Administraţie. A urmat cursurile Facultăţii de
drept - Lucian Blaga, Sibiu (1994-1999), specializarea Drept, profilul Ştiinţe juridice,
în cadrul Universităţii Messina Italia – Facultatea de Ştiinţe Politice, a obţinut diplomă
în Ştiinţe ale Guvernului şi Administraţiei, curiculum Administraţii publice.
În perioada 01.10.2002-17.02.2003 în cadrul societăţii comerciale Inorogul
S.R.L. a ocupat postul de Consilier juridic; din 01.09.1999-01.02.2002 – avocat
definitiv la Baroul Bucureşti;

din 26.05.2008-30.12.2010 a fost Consilier juridic la

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti; în cadrul CNDIPT_OIPOSDRU ocupă
funcţia de Consilier juridic din 30.12.2010 – prezent.
4. Badescu Iulian
Este membru în Consiliul de Administraţie. În cadrul Universităţii Politehnice
din Bucureşti a urmat cursurile Facultăţii Electronica şi Telecomunicaţii, obţinând
dimploma de inginer – electronică şi telecomunicaţii (1970-1975), în perioada 19841989 a urmat Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti.
A ocupat postul de inginer, inginer proiectare – cercetare în cadrul
Intreprinderii de Semnalizări şi Automatizări Feroviare (august 1975-septembrie 1983).
La Facultatea Transporturi din cadrul Universităţi Politehnica, Bucureşti a ocupat
următoarele posturi: Asistent universitar (1983-1990); Şef lucrări (1990-1999);
Conferenţiar (1999-2004); Profesor Universitar (2004 - prezent).
5. Teodoru Nelu
Este membru în Consiliul de Administraţie. A urmat cursurile Facultăţii de Drept
din Bucureşti (1986-1990).
A participat la următoarele cursuri de specializare:
1992 – 6 luni la Pris – Tehnici de poliţie şi cooperare internaţională în poliţie +
Paris Jil sur Yvette;
13
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1992-1994 : Facultatea de Drept , Bucureşti – cursuri postuniversitare în
specialitatea Ştiinţe Juridice;
1999 – curs de specializare organizat la Bucureşti, de departamentul de Justiţie
al S.U.A. cu tema – Marea Criminalitate Economică.
A ocupat următoarele funcţii:
1982-2001: Ofiţer activ în cadrul Ministerului de Interne;
1992-2000: Şef serviciu Combatarea Criminalităţii Economico-Financiare;
2001-Prezent: Consilier Juridic SIF Muntenia S.A.
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Costache Daniel George
Petrescu Salvina Marina

Director General
Contabil Şef

Badea Victor

Director Tehnic

Gheorghe Costel

Director Tehnic

Dinu Gheorghe

Director tehnic

Mihail Ira

Director Tehnic Calitate
1. Costache Daniel George

Îndeplineşte funcţia de Director General al societăţii din 2013 şi până în
prezent.
Deţine în societate un număr de 990 de acţiuni.
Departamentul economic este asigurat de către doamna Petrescu Salvina Marina
care ocupă postul de contabil şef în cadrul societăţii Incertrans S.A. din anul 2010. A
urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe, din cadrul Universităţii de Wales (2006-2009),
specializarea marketing.
În cadrul următoarelor societăţii a îndeplinit funcţiile:
S.C. Calypso Press S.R.L. – Funcţionar financiar şi gestionar (04.1994-05.1999);
S.C. Neptun-Olimp S.A.

– Recepţioner (06-09.1999);

S.C.Babel Communications S.R.L.– Funcţionar financiar–contabilitate (06.200006.2007);
14
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S.C. Eco Sud S.R.L. – Funcţionar financiar-contabil (06.2007-09.2007);
S.C. Balper Media S.R.L. – Director economic (09.2007-02.2008);
S.C. Babel Communications S.R.L. – Şef Birou financiar–contabilitate (02.200807.2009);
Institutul de cercetări în transporturi Incertrans S.A. – Contabil Şef (08.2010Prezent).
2. Badea Victor
Ocupă postul de Director Tehnic.
3. Gheorghe Costel
Ocupă postul de Director Tehnic.
4.Dinu Gheorghe
Ocupă postul de Director Tehnic.
5. Mihail Ira
Ocupă postul de Director Tehnic.
2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
Societatea Institutul de cercetări în transporturi – Incertrans S.A. are un număr
de 47 angajaţi, din care 32 cu studii superioare. La nivelul societăţii există sindicat,
nereprezentativ în nume propriu.
2.6. Cota de piaţă / principalii competitori
Principalii competitori ai societăţii sunt: ICECON, URBAN-INCERC, CESTRIN,
Laboratorul CCCF.
Societatea acţionează pe o piaţă concurenţială, fiind unul dintre:
Organismele notificate de Comisia Europeană – elaborarea certificate
de conformitate produse şi controlul producţiei în fabrica – produse
pentru construcţii;
Organism abilitat în elaborarea de Agremente Tehnice naţionale de
MDRAP-CTPC-cu o cotă de piaţă de 60 ...100% în funcţie de grupa
tehnică specializată;
Unul dintre cele 3 organisme notificate in elaborarea de Agremente
15
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Tehnice Europene de către EOTA.
2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
La nivelul anului 2014, veniturile totale ale societăţii au fost în valoare de
4.714.797 lei, din care venituri din activitatea de bază 47%, realizate după cum
urmează:
Activităţi de studii, proiectare, măsurători de trafic - 35%
Activtăţi de laborator

- 25%

Activităţi de agrementare produse

- 20%

Activităţi de certificare produse şi sisteme

- 20%

2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative
Principalii clienţi ai societăţii sunt producători produse pentru construcţii,
constructori

infrastructură

rutieră,

autorităti

contractante

(primării,

consilii

judeţene, aeroporturi).
2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali
La nivelul anului 2014, veniturile totale ale societăţii au fost în valoare de
4.714.797 lei, din care venituri din activitatea de bază 47%, realizate după cum
urmează:
Activităţi de studii, proiectare, măsurători de trafic - 35%

3.

Activtăţi de laborator

- 25%

Activităţi de agrementare produse

- 20%

Activităţi de certificare produse şi sisteme

- 20%

Informaţii financiare
Situaţiile financiare ale Societăţii Institutul de Cercerări în Transporturi -

Incertrans S.A. pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2012, 2013 şi 2014 au fost
întocmite în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aprobat prin
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările
ulterioare. Situaţiile financiare anuale ale anilor 2013 şi 2014 au fost auditate de
16
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către S.C. Fincons Audit S.R.L. autorizaţia nr. 327/2003, reprezentată de Jenică
Săvescu- certificat CAFR nr. 1254/2001 iar pentru anul 2012 de catre S.C. General
Audit S.R.L. reprezentata de Anton Camelia.
Elemente de bilanţ
Exerciţiu financiar (Lei)
2012
2013
2014
5.996.030
5.981.482
5.635.172
1.774.891
1.655.515
1.923.584
1.217.862
1.134.782
817.595

Denumire
Active imobilizate – Total
Active circulante – Total
Datorii- sume care trebuie plătite
într-o perioadă de până la un an
Capital subscris şi vărsat
3.297.325
3.297.325
3.297.325
Rezerve
1.694.598
1.903.301
2.222.802
Rezerve din reevaluare
2.897.731
3.349.298
3.044.818
Profitul/pierderea
exerciţiului
(1.043.110)
274.586
300.420
financiar
Capitaluri proprii – total
6.033.245
6.523.976
6.760.621
Sursă: Raport anual de gestiune al consiliului de administraţie 2012,2013 şi 2014

Capitalurile proprii ale societăţii înregistrate în bilanţ la 31 decembrie 2013 în
valoare de 6.523.976 lei, sunt în creştere cu 490.731 lei, faţă de capitalurile proprii
înregistrate la 31 decembrie 2012, ca urmare a :
Rezultatului financiar pozitiv aferent anului 2013 în valoare de
274.586 lei;
Rezultatului net privind reevaluarea construcţiilor, în valoare de
646.541 lei;
Pierderilor transferate anilor respectivi ca urmare a punerii în
executare a unor hotărâri judecătoreşti, în valoare totala de (430.396 lei).
Datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au avut o creştere
cu 83.080 lei în anul 2013 faţă de anul precedent.
În bilanţ la 31 decembrie 2014 capitalurile proprii ale societăţii au înregistrat
o valoare de 6.760.621 lei, fiind în creştere cu 236.645 lei, faţă de capitalurile proprii
înregistrate la 31 decembrie 2013, ca urmare a:
17
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Menţinerii rezultatului financiar pozitiv aferent anului 2014 în
valoare de 300.420 lei ;
Diminuării pierderilor transferate din anii precedenţi ca urmare a
înregistrării profitului aferent anului 2013 după constituirea rezervei
legale (197.082 lei).
De menţionat că plăţile restante ale societăţii au scăzut cu 252.467 lei faţă
de perioada precedentă (31.12.2013), iar datoriile totale sunt mai mici cu sumă de
274.834 lei.
Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor
Exerciţiu financiar (Lei )
2012
2013

Denumire indicator
Cifra de afaceri netă
Venituri totale din care:
Venituri din exploatare
care
Venituri din chirii:

din

2014

4.289.031
4.471.017
4.405.933

4.146.412
4.282.895
4.247.661

4.714.797
4.773.105
4.752.185

1.570.347

2.273.606

2.453.012

Cheltuieli totale, din care:
5.514.127
4.008.309
4.432.886
Cheltuieli din exploatare
5.484.976
3.985.272
4.420.028
Rezultatul
brut(1.043.110)
274.586
340.219
profit/pierdere
Profit net/pierderea netă
(1.043.110)
274.586
300.420
Sursă: Raport anual de gestiune al consiliului de administraţie 2012,2013 şi 2014
În cursul anul 2013, societatea a realizat venituri totale de 4.282.895 lei cu
următoarea structură:
4.247.661 lei venituri din contracte încheiate cu beneficiari interni şi
externi pentru executarea de lucrări de cercetare, proiectare, consultanţă,
agremente şi certificări produse, chirii, etc;
101.249 lei

alte venituri din exploatare, reprezentând penalităţi de

încasat,etc;
35.234 lei venituri financiare din dobînzi şi diferenţe de curs valutar.
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Cheltuielile totale aferente veniturilor realizate sunt în valoare de 4.008.309
lei, ponderea o deţin cheltuielile din exploatare respectiv 3.985.272 lei.
Societatea a încheiat exerciţiul financiar 2013 cu un profit în sumă de
274.586 lei.
În cursul anul 2014, societatea a realizat venituri totale de 4.773.105 lei cu
următoarea structură:
4.714.797 lei venituri din contracte încheiate cu beneficiari interni şi
externi pentru executarea de lucrări de cercetare, proiectare,
consultanţă, agremente şi certificări produse, chirii etc;
37.388 lei alte venituri din explotare, reprezentând penalităţi
încasate, etc;
20.920 lei venituri financiare din dobânzi şi diferenţe de curs valutar.
Cheltuielile totale aferente veniturilor realizate sunt în valoare de 4.432.886 lei,
ponderea o deţin cheltuielile din exploatare respectiv 4.420.028 lei. Societatea a
incheiat exercitiul financiar 2014 cu un profit in suma de 300.420 lei.
Situaţiile financiare semestriale ale anului 2013, respectiv 2014, sunt dupa cum
urmeaza:
Contul de profit şi pierdere
Evoluţia potenţialului financiar

Exerciţiu financiar (Lei)
30 Iunie 2013
30 Iunie 2014
Venituri totale ,din care
2.097.047
2.240.828
Cifra de afaceri
2.026.694
2.231.439
Venituri din exploatare
2.075.433
2.233.095
Venituri financiare
21.614
7.733
Cheltuieli totale, din care
1.847.669
2.262.352
Cheltuieli exploatare
1.831.278
2.251.317
Cheltuieli financiare
16.391
11.035
Cheltuieli extraordinare
0
0
Profit brut
249.378
(21.524)
Profit net
249.378
(21.524)
Sursă: Bilanţ contul de profit şi pierdere la 30 iunie 2013, respectiv 2014
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Conform tabelului de mai sus , în perioada 30 iunie 2014 faţă aceeaşi perioada
a anului precedent se constată următoarele :
Cifra de afaceri a crescut cu 204.745 lei;
Veniturile totale ale societăţii au înregistrat o creştere cu 6,86%,
cheltuielile totale înregistrând şi ele o creştere cu 414.683 lei;
Profitul net al perioadei este în scădere, cu sumă de 21.524 lei.
3.1. Politica şi practica privind prognozele
Societatea are prevăzut în proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat
pentru anul 2015 şi o estimare a veniturilor pentru anii 2016-2017, care reprezintă în
fapt o prognoză de evoluţie a principalilor indicatori: cifra de afaceri, cheltuieli de
exploatare, rezultatul financiar.
Prognoza prezentată reflectă viziunea curentă a societăţii asupra evoluţiei
indicatorilor prezentanţi, având în vedere condiţiile de piaţă existente la momentul
formării lor.
Nu există însă, nici o asigurare ca indicatorii prezentaţi vor evalua conform
previziunilor conducerii societăţii.
3.2. Politica şi practica privind dividendele
Societatea acordă dividende în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi în
conformitate

cu

actul

constitutiv.

Dividendele

sunt

distribuite

acţionarilor

proporţional cu participarea lor la capitalul social.
Adunarea Generală a Acţionarilor stabileşte cuantumul dividendelor care vor fi
distribuite, în baza profitului obţinut în anul financiar precedent.
Societatea nu a acordat dividende acţionarilor pentru exerciţiile financiare
aferente anilor 2010-2014 ca urmare a pierderilor înregistrate la nivelul anilor 2010 şi
2012. Societatea va supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor acordarea de
dividende, doar după ce va fi recuperată pierderea din anii anteriori.
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4. Plan de dezvoltare
Societatea îşi propune ca în următoarea perioadă să continue activitatea de
ofertare în domeniile în care este acreditat/autorizat şi să întreprindă demersuri
pentru:
-

Dotarea Laboratorului de încercări INCERTRANS

-

Elaborarea de Agremente Tehnice Europene, activitate autorizată recent

-

Dezvoltarea continuă şi constituirea de parteneriate strategice în vederea
participării, în colaborare, la proiectele majore (studii de fezabilitate, master
planuri, studii de trafic, hărţi de zgomot)

5. Factori de risc
Riscuri legate de mediul economic din România
România - piaţă emergentã
România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie
să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în
comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la
reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de
incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea
costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.
Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a
procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui
echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a
acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România
poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic,
social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante
sau

amendamente

legislative,

creşteri

ale

ratei

inflaţiei,

instabilitate

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în
zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate
de Guvern).

21

Document de Prezentare a Societăţii Incertrans S.A. Bucureşti
Generalităţi – Pieţe Emergente
Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, iar
mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã riscuri
mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente
politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte
pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii
Acţiunilor.
Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România
Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele
constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ
asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic
românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a
unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã
ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul
contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.
Legislaţie
Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se
modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare,
concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru
a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.
Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a
pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România.

Protecţia legalã

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România
într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate.

6. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de
12 luni anterioare listării
Nu este cazul.
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7. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital
Societatea, nu are în acest moment, planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa
de capital.
8.

Numele auditorilor
Situaţiile financiare anuale pentru perioadele supuse

analizei, ale societăţii

Institutul de Cercetări în Transporturi – Incertrans S.A. ale aniilor 2013 - 2014 au fost
auditate de către S.C. Fincons Audit S.R.L. autorizaţia cu nr. 327/2003, reprezentată
prin Jenica Săvescu – certificat C.A.F.R. nr. 1254/2001, iar pentru anul 2012 au fost
auditate de S.C. General Audit S.R.L., reprezentata prin Anton Camelia
9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute
Nu sunt societăţi afiliate.
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Anexe
1. Sinteza rezultatelor financiare

pentru ultimii 3 ani anual şi ultimul

Semestrial, cele semestriale nu au fost auditate
Exerciţiul finaciar (lei)
Contul de profit si
pierdere
Cifra de afaceri neta
Cheltuieli din exploatare
Rezultat operational
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
(Lei)

financiar
brut
net
net pe actiune

2012

2013

2014

4.289.031
5.484.976
(1.079.043)

4.146.412
3.985.272
262.389

4.714.797
4.420.028
332.157

35.933
(1.043.110)
(1.043.110)
(0,7909)

12.197
274.586
274.586
0,2082

8.062
340.219
300.420
0,2278

S1 2013

S1 2014

2.026.694 2.231.439
1.831.278 2.251.317
244.155
(18.222)
5.223
249.378
249.378
0,1891

(3.302)
(21.524)
(21.524)
(0,0163)

2. Sinteza poziţiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi
ultimul semestrial, cel semestrial nu au fost auditate
(lei)
2012
Elemente de activ
Active imobilizate
5.996.030
Active circulante
1.774.891
Cheltuieli in avans
15.686
Total activ
7.786.607
Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
6.033.245
Datorii, total din 1.217.862
care:
- Sub 1 an
1.217.862
- Peste 1 an
0
Provizioane
522.561
Venituri in avans
12.939
Total pasiv
7.786.607

2013

2014

30.06.2014

5.981.482
1.655.515
21.761
7.658.758

5.635.172
1.923.584
19.460
7.578.216

5.805.842
1.658.710
48.356
7.512.908

6.523.976
1.134.782

6.760.621
817.595

6.502.421
1.010.487

1.134.782
0
0
0
7.658.758

817.595
0
0
0
7.578.216

1.010.487
0
0
0
7.512.908
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3. Bugete pentru anul în curs, şi pentru o perioada de 2 ani
Indicatori

I. VENITURI TOTALE
1.Venituri totale din exploatare, din
care:
a)
Subvenţii conform
prevederilor legale în vigoare
b)
Transferuri conform
prevederilor legale în vigoare
2.Venituri financiare
3.Venituri extraordinare
II. CHELTUIELI TOTALE
1.Cheltuieli de exploatare, din care:
a)
Cheltuieli cu bunuri şi
servicii
b)
Cheltuieli cu impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate
c)
Cheltuieli cu personalul,
din care:
Cheltuieli de natură
salarială
Cheltuieli cu salariile
Bonusuri
Alte cheltuieli cu
personalul, din care:
Cheltuieli cu plăţi
compensatorii aferente
disponibilizărilor de personl
Cheltuieli aferente
contractului de mandat şi a
altor organe de conducere şi
control, comisii şi comitete
Cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială, fondurile
speciale şi alte obligaţii legale
d)
Alte cheltuieli de
exploatare
2.Cheltuieli financiare

An curent
2015

Estimări
an
2016

Estimări an
2017

2016/2015
%

2017/2016
%

4.676,45
4.655,63

4.863,51
4.841,86

5.009,41
4.987,11

104,00
104,00

103,00
103,00

20,82

21,65

22,30

104,00

103,00

4.544,19
4.526,19
1.005,20

4.705,96
4.687,24
1.045,41

4.811,75
4.792,46
1.035,36

103,56
103,56
104,00

102,25
102,24
99,04

135,00

120,40

130,03

89,19

108,00

3.039,65

3.161,24

3.256,08

104,00

103,00

2.084,00

2.167,36

2.232,38

104,00

103,00

2.064,00
20,00

2.146,56
20,80

2.210,96
21,42

104,00
104,00

103,00
103,00

397,02

412,90

425,29

104,00

103,00

558,63

580,98

598,41

104,00

103,00

346,34

360,19

371,00

104,00

103,00

18,00

18,72

19,28

104,00

103,00
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3.Cheltuieli extraordinare
III. REZULTATUL BRUT
IV. IMPOZIT PE PROFIT
V. Profitul rămas după deducerea
impozitului pe profit, din care:
1.Rezerve legale
2.Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
3.Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
4.Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi
5.Alte repartizări prevăzute de lege
6.Profitul contabil rămas după
deducerea sumelor
7.Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net
8.Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende cuvenite
acţionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor
cu capital integral sau majoritar de
stat, din care:
a)
Dividende cuvenite
bugetului de stat
b)
Dividende cuvenite
bugetului local
c)
Dividende cuvenite altor
acţionari
9.Profitul nerepartizat
VI.VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
VII.CHELTUIELI ELIGIBILE DIN
FONDURI EUROPENE, din care:
a)
Cheltuieli materiale
b)
Cheltuieli cu salariile

132,26
23,56
108,70

157,56
25,20
132,36

197,66
31,63
166,03

119,13
106,95
121,77

125,45
125,50
125,44

6,61

7,87

9,88

118,98

125,61

20,23

1,68

20,04

8,30

1192,80

105,41

148,01

167,74

140,41

113,33

52,71

74,01

84,00

140,40

113,50

35,86

50,34

57,14

140,38

113,51

16,85

23,67

26,86

140,46

113,48

52,70

74,00

83,99

140,42

113,50
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4. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO
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5. Actul constitutiv al societăţii
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