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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi desfãºurarea recensãmântului general agricol din România
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 9 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensãmântului general agricol din România,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) În perioada 2 decembrie 2002 Ñ 31 ianuarie 2003 se va efectua pe întreg teritoriul þãrii
recensãmântul general agricol, denumit în continuare
recensãmânt.
(2) Momentul de referinþã pentru informaþiile care se
înregistreazã la recensãmânt va fi stabilit prin hotãrâre a
Comisiei centrale pentru recensãmântul general agricol,
înfiinþatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 70/2002 privind efectuarea recensãmântului general agricol din România, denumitã în continuare Comisia centralã.
Art. 2. Ñ Pentru pregãtirea, organizarea, conducerea ºi
efectuarea lucrãrilor recensãmântului, la nivel teritorial se
constituie comisii de recensãmânt judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, comisii de recensãmânt municipale,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureºti, comisii de
recensãmânt orãºeneºti ºi comisii de recensãmânt comunale, în componenþa prevãzutã în anexele nr. 1 ºi 2, care
rãspund de efectuarea recensãmântului pe teritoriul în care
îºi desfãºoarã activitatea.
Art. 3. Ñ Comisiile de recensãmânt judeþene ºi a municipiului Bucureºti, constituite prin ordine ale prefecþilor, vor
organiza secretariate tehnice. Componenþa, atribuþiile ºi

perioada de funcþionare ale acestora vor fi stabilite de cãtre
Comisia centralã.
Art. 4. Ñ (1) Prefecþii ºi consiliile judeþene, pentru
judeþe ºi pentru municipiul Bucureºti, precum ºi primarii ºi
consiliile locale ale municipiilor, oraºelor, sectoarelor municipiului Bucureºti ºi comunelor vor asigura condiþiile tehnicomateriale necesare bunei desfãºurãri a activitãþilor de
pregãtire, organizare ºi efectuare a recensãmântului, potrivit
acþiunilor care vor fi stabilite de cãtre Comisia centralã.
(2) În acest scop prefecþii ºi celelalte autoritãþi ale administraþiei publice locale:
a) constituie ºi aprobã, prin ordin al prefectului sau prin
dispoziþie a primarului, dupã caz, componenþa nominalã a
comisiilor teritoriale de recensãmânt ºi a secretariatului tehnic judeþean în conformitate cu prevederile prezentei
hotãrâri ºi cu instrucþiunile Comisiei centrale;
b) asigurã spaþiile, mobilierul ºi mijloacele de telecomunicaþii necesare desfãºurãrii activitãþii comisiilor de
recensãmânt ºi secretariatelor tehnice, depozitãrii ºi pãstrãrii
în condiþii corespunzãtoare a materialelor de recensãmânt,
precum ºi alte mijloace necesare desfãºurãrii în bune
condiþii a lucrãrilor de recensãmânt;
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c) verificã ºi iau mãsuri pentru þinerea la zi a
Registrului agricol, în conformitate cu reglementãrile în
vigoare, astfel încât pânã la data de 1 august 2002
registrele agricole sã fie actualizate;
d) întocmesc materialele cartografice necesare delimitãrii
unitãþilor administrativ-teritoriale ºi împãrþirii acestora în sectoare de recensãmânt, la termenele ºi în conformitate cu
instrucþiunile Comisiei centrale;
e) efectueazã, pe baza listelor unitãþilor de recenzare ºi
a normelor stabilite de cãtre Comisia centralã, împãrþirea
localitãþilor în sectoare de recensãmânt;
f) asigurã mijloacele de transport necesare pregãtirii ºi
efectuãrii recensãmântului la termenele ºi pe duratele
prevãzute în graficele elaborate de comisiile de
recensãmânt.
(3) Pe perioada organizãrii ºi desfãºurãrii activitãþilor de
recensãmânt ºi a anchetei de control se stabileºte o cotã
de 400 litri de carburant pe lunã pentru câte un autoturism
de la instituþiile publice stabilite de Comisia centralã cu
încadrarea în sumele prevãzute în bugetul recensãmântului.
Art. 5. Ñ (1) Personalul de recensãmânt, reprezentat
de recenzori, recenzori-ºefi ºi recenzori coordonatori, va fi
selectat din rândul specialiºtilor agricoli, al specialiºtilor în
economie, informaticã ºi alte domenii, precum ºi din rândul
pensionarilor ºi al altor persoane cu pregãtire
corespunzãtoare, având cel puþin studii medii.
(2) Pentru înregistrarea cu exactitate a tuturor unitãþilor
de recenzare, în perioada iulieÐaugust 2002 primãriile vor
întocmi listele unitãþilor de recenzare la nivelul unitãþilor
administrativ-teritoriale, care vor fi înaintate comisiilor
judeþene de recensãmânt, respectiv a municipiului
Bucureºti, conform graficelor stabilite de acestea din urmã.
Întocmirea listelor se va face sub îndrumarea comisiilor
judeþene de recensãmânt, respectiv a municipiului
Bucureºti, pe baza metodologiei elaborate de Secretariatul
tehnic central ºi aprobate de Comisia centralã.
Art. 6. Ñ Persoanele menþionate la art. 5 alin. (1) ºi
specialiºtii din secretariatele tehnice, care aparþin
administraþiei publice centrale ºi locale, precum ºi
specialiºtii serviciilor publice descentralizate vor fi scutiþi de
toate atribuþiile ce le revin la instituþiile unde au funcþia de
bazã, pe perioada de activitate efectivã, stabilitã potrivit art. 7.
Art. 7. Ñ (1) Recenzorii, recenzorii-ºefi ºi recenzorii
coordonatori vor primi pentru activitatea depusã, pe lângã
drepturile salariale la unitãþile la care sunt încadraþi, o
indemnizaþie brutã pe zi de activitate, dupã cum urmeazã:
a) recenzorii coordonatori ºi recenzorii-ºefi, 300.000 lei
pe zi de activitate ºi vor lucra 31 de zile efectiv;
b) recenzorii, 250.000 lei pe zi de activitate ºi vor lucra
26 de zile efectiv.
(2) Indemnizaþia prevãzutã la alin. (1) se acordã o
singurã datã la încheierea acþiunii. Veniturile din indemnizaþiile prevãzute la alin. (1) se impoziteazã conform art. 43
din Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
(3) Asupra indemnizaþiilor încasate potrivit alin. (1) nu
se datoreazã contribuþia pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate.
Art. 8. Ñ (1) Persoanele care efectueazã înregistrarea
în formularele de recensãmânt, precum ºi cele cu sarcini
de îndrumare, control ºi prelucrare au obligaþia de a respecta întocmai prevederile prezentei hotãrâri, precum ºi
instrucþiunile specifice aprobate de Comisia centralã ºi de a
asigura pãstrarea caracterului confidenþial al datelor înscrise
în formularele de recensãmânt.
(2) Formularele de recensãmânt vor fi completate cu
majuscule, folosindu-se pix cu pastã de culoare albastrã
sau neagrã, iar corecturile se vor efectua cu pix cu pastã
de culoare roºie.
(3) În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pe durata
efectuãrii recensãmântului persoanele prevãzute la alin. (1)
se bucurã de protecþia legii, fiind asimilate cu cele care
îndeplinesc funcþii ce implicã exerciþiul autoritãþii publice.

(4) Pe toatã perioada de recenzare, în îndeplinirea
atribuþiilor ce le revin personalul de recensãmânt ºi membrii comisiilor de recensãmânt se vor identifica prin prezentarea legitimaþiei care le atestã aceastã calitate.
Art. 9. Ñ Înregistrarea datelor în formularele de
recensãmânt se face în localitatea de reºedinþã a unitãþilor
de recenzare, astfel:
a) pentru gospodãriile individuale ale populaþiei, de cãtre
recenzori, pe baza intervievãrii capului gospodãriei sau a
unui membru adult al acesteia, care dispune de capacitate
deplinã de exerciþiu;
b) pentru unitãþile de recenzare cu statut de persoanã
juridicã, prin autoînregistrare, sub îndrumarea directã a
recenzorilor-ºefi ºi/sau coordonatori, care vor asigura difuzarea, verificarea completãrii ºi colectarea formularelor;
c) pentru unitãþile de recenzare aparþinând Ministerului
Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Interne, Serviciului
Român de Informaþii, Ministerului Justiþiei ºi altor instituþii
publice, prin autoînregistrare, de cãtre aparatul propriu al
acestora, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri
ºi cu normele specifice aprobate de Comisia centralã;
d) pentru alte situaþii neprevãzute la lit. a)Ñc)
Secretariatul tehnic central va elabora instrucþiuni de
înregistrare suplimentare ºi le va supune spre aprobare
Comisiei centrale.
Art. 10. Ñ (1) În trimestrul III 2002 se efectueazã
ancheta-pilot, respectiv recensãmântul de probã, pentru testarea la scarã redusã a activitãþilor organizatorice ºi metodologice ale recensãmântului, având ca obiectiv
îmbunãtãþirea acestora.
(2) În perioada 5Ñ20 februarie 2003 se organizeazã
ancheta de control pentru verificarea volumului ºi calitãþii
informaþiilor înscrise în formularele de recensãmânt;
aceasta se va desfãºura cu recenzori special selectaþi în
acest scop, conform instrucþiunilor Secretariatului tehnic
central, aprobate de Comisia centralã.
(3) Personalul care efectueazã ancheta-pilot ºi ancheta
de control beneficiazã de aceleaºi drepturi/zi efectiv lucratã,
prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. b). Indemnizaþia se acordã
pentru fiecare tip de anchetã, o singurã datã, pentru cel
mult 15 zile efectiv lucrate.
Art. 11. Ñ Direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, cu sprijinul prefecþilor ºi al celorlalte autoritãþi ale
administraþiei publice locale ºi al direcþiilor teritoriale de statisticã, vor asigura:
a) recrutarea ºi selectarea recenzorilor, a recenzorilorºefi ºi a recenzorilor coordonatori;
b) spaþiile necesare desfãºurãrii instructajelor.
Art. 12. Ñ Comisiile de recensãmânt judeþene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureºti, orãºeneºti ºi
comunale vor valida veridicitatea înregistrãrilor.
Art. 13. Ñ Prelucrarea datelor, precum ºi publicarea
rezultatelor definitive ale recensãmântului se vor face de
cãtre Institutul Naþional de Statisticã pe baza programului
ºi la termenele aprobate de Comisia centralã.
Art. 14. Ñ (1) Informaþiile primare din formularele cu
datele furnizate de unitãþile recenzate, transformate în date
anonime, vor fi transpuse pe suport magnetic ºi vor fi
pãstrate în arhiva direcþiilor judeþene de statisticã potrivit
normelor legale în vigoare ale Arhivelor Naþionale.
(2) Dupã validarea ºi publicarea rezultatelor finale ale
recensãmântului formularele de recenzare completate vor fi
distruse potrivit normelor legale în vigoare ale Arhivelor
Naþionale.
Art. 15. Ñ (1) Fondurile totale necesare pentru
pregãtirea, organizarea, conducerea ºi efectuarea
recensãmântului, precum ºi pentru publicarea rezultatelor,
prevãzute a se utiliza în perioada 2002Ñ2004, în sumã de
616.967.866 mii lei, sunt prezentate în anexa nr. 3.
(2) Fondurile necesare în anul 2002, prevãzute în
anexa nr. 4, sunt de 167.150.990 mii lei ºi se asigurã din
bugetele Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
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Institutului Naþional de Statisticã ºi Ministerului
Administraþiei Publice.
(3) Fondurile necesare în anul 2003, prezentate în
anexa nr. 5, în sumã de 436.987.876 mii lei, vor fi
prevãzute în bugetele Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, Institutului Naþional de Statisticã ºi Ministerului
Administraþiei Publice.
(4) Fondurile pentru publicarea monografiilor pe judeþe
ºi a analizelor rezultatelor definitive ale recensãmântului, în
sumã de 12.829.000 mii lei, prezentate în anexa nr. 6, vor
fi prevãzute în bugetul pe anul 2004 al Institutului Naþional
de Statisticã.
Art. 16. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte:
a) împiedicarea în orice mod a persoanelor implicate în
acþiunea de recensãmânt de a efectua înregistrarea ºi controlul datelor ce fac obiectul recensãmântului, cu respectarea prevederilor prezentei hotãrâri, sau a desfãºurãrii
lucrãrilor recensãmântului;
b) refuzul de a furniza personalului ºi organelor de
recensãmânt informaþiile prevãzute în formularele de
înregistrare, precum ºi furnizarea de date eronate;
c) refuzul completãrii formularelor de înregistrare ºi/sau
predãrii lor organelor de recensãmânt de cãtre unitãþile de

recenzare pentru care este prevãzut procedeul autoînregistrãrii;
d) nerespectarea de cãtre personalul însãrcinat cu efectuarea recensãmântului, precum ºi de cãtre personalul care
asigurã prelucrarea datelor a dispoziþiilor legale ºi a
instrucþiunilor privind pãstrarea caracterului confidenþial al
datelor declarate ºi înscrise în formularele de recensãmânt.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b) se
sancþioneazã cu amendã de la 250.000 lei la 10.000.000 lei,
iar cele prevãzute la alin. (1) lit. c) ºi d), cu amendã de la
5.000.000 lei la 15.000.000 lei.
(3) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea sancþiunii se
fac de cãtre primar sau persoanele împuternicite de
acesta, precum ºi de persoane anume împuternicite în
acest scop de Comisia centralã sau de comisiile de
recensãmânt judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(4) Contravenþiilor prevãzute în prezentul articol le sunt
aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 180/2002.
Art. 17. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 704.

Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
ANEXA Nr. 1

Comisia judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti,
pentru recensãmântul general agricol
Preºedinte
Vicepreºedinþi:

Secretari:

Membri:

Ñ subprefectul judeþului, respectiv unul dintre subprefecþii municipiului
Bucureºti
Ñ vicepreºedintele consiliului judeþean, respectiv unul dintre viceprimarii
municipiului Bucureºti
Ñ directorul general/directorul unitãþii teritoriale a Institutului Naþional de
Statisticã
Ñ directorul general al direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
Ñ director în cadrul direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
Ñ director adjunct al unitãþii teritoriale de statisticã, respectiv director al
Direcþiei generale de statisticã regionalã a municipiului Bucureºti
Ñ secretarul general al prefecturii
Ñ secretarul general al judeþului, respectiv secretarul general al municipiului
Bucureºti
Ñ directorul oficiului judeþean de cadastru, geodezie ºi cartografie
Ñ directorul general al Oficiului de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie al
Municipiului Bucureºti
Ñ inspectorul adjunct al inspectoratului ºcolar judeþean, respectiv al municipiului
Bucureºti
Ñ inspectorul adjunct al inspectoratului judeþean de poliþie, respectiv directorul adjunct al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti
Ñ director în cadrul direcþiei generale a finanþelor publice judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti
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ANEXA Nr. 2

Comisia municipalã, respectiv a sectoarelor municipiului Bucureºti,
orãºeneascã ºi comunalã pentru recensãmântul general agricol
Preºedinte
Ñ primarul municipiului, respectiv al fiecãrui sector al municipiului Bucureºti,
al oraºului, al comunei
Vicepreºedinte
Ñ secretarul municipiului, al fiecãrui sector al muncipiului Bucureºti, al
oraºului, al comunei
Membri:
Ñ ºeful serviciului comunitar pentru cadastru ºi agriculturã (acolo unde este
înfiinþat)
Ñ agentul agricol/funcþionarul responsabil cu Registrul agricol
Ñ medicul circumscripþiei veterinare
Ñ ºeful serviciului statisticã al sectorului municipiului Bucureºti
Ñ 2Ð3 specialiºti agricoli
ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusã în facsimil.
ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 6*)

*) Anexa nr. 6 este reprodusã în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea unor filiale ale Companiei Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate
Române, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 89/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi având în
vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinþarea Companiei Naþionale de Cãi
Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. prin reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã filialele Companiei Naþionale de
Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., prevãzute în anexa nr. 1, ca
societãþi comerciale pe acþiuni, denumite în continuare
societãþi.
Art. 2. Ñ (1) Sediul ºi capitalul social iniþial al
societãþilor înfiinþate potrivit art. 1 sunt prevãzute în anexa
nr. 1, iar obiectul de activitate al acestora este prevãzut în
anexa nr. 2.
(2) Societãþile înfiinþate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române ºi se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu legislaþia în vigoare ºi cu statutele proprii, întocmite
potrivit statutului-cadru prevãzut în anexa nr. 3.
(3) Capitalul social iniþial al societãþilor se constituie prin
aporturi în naturã reprezentând active ºi aporturi în numerar de la Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ
S.A., denumitã în continuare C.F.R., corespunzãtor obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanþa de
verificare contabilã încheiatã la data de 31 decembrie
2001.
(4) Capitalul social iniþial este subscris ºi integral vãrsat
de C.F.R., în calitate de acþionar unic.

(5) Efectuarea aporturilor de cãtre C.F.R. se va face pe
bazã de protocoale care se vor încheia în termen de 90
de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(6) În cazul în care valoarea capitalului social stabilitã
prin protocoalele de predare-preluare va fi diferitã de cea
prevãzutã în anexa nr. 1, se va solicita la registrul
comerþului rectificarea cuvenitã, în termen de 30 de zile de
la semnarea documentelor prevãzute la alin. (5).
(7) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul
social iniþial al societãþilor nu este cuprinsã în capitalul
social iniþial prevãzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor
evalua pânã la data de 31 decembrie 2002, modificându-se
în mod corespunzãtor capitalul social.
(8) Pe toatã perioada în care C.F.R. este acþionar majoritar la societãþi se pot efectua transferuri de active, corporale ºi necorporale, fãrã platã, prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, între societãþi ºi
C.F.R., precum ºi cu alte societãþi comerciale rezultate din
reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
cu acordul adunãrilor generale extraordinare ale acþionarilor
societãþilor comerciale implicate, modificându-se capitalul
social în mod corespunzãtor.
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(9) Societãþile înfiinþate potrivit art. 1 se pot privatiza în
condiþiile legii, C.F.R. putând pãstra pachetul majoritar de
acþiuni.
(10) Pe perioada în care C.F.R. este acþionar majoritar,
societãþile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor
fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului
de administraþie, cu acordul Adunãrii generale a acþionarilor
a C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanþilor
sãi în adunãrile generale ale acþionarilor ale societãþilor.
Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face
în condiþiile legii.
Art. 3. Ñ Atât timp cât C.F.R. este acþionar majoritar,
în relaþiile contractuale dintre C.F.R. ºi societãþile înfiinþate
potrivit art. 1 se va practica o cotã de profit de 3%, atât
de cãtre C.F.R., cât ºi de filiale, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
Art. 4. Ñ Serviciile financiar-contabile, de control de
gestiune, juridice, de organizare a licitaþiilor, a managementului proiectelor finanþate din credite interne sau externe,
contractarea ºi gestionarea acestor credite se asigurã pe
bazã de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de
Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A.
Art. 5. Ñ (1) Personalul necesar desfãºurãrii activitãþii
societãþilor este preluat de la C.F.R. în funcþie de competenþa profesionalã ºi de disciplina în activitate ºi se considerã transferat.

(2) Pânã la încheierea contractului colectiv de muncã la
societãþi personalul transferat va beneficia de drepturile de
salarizare ºi de celelalte drepturi de personal avute la data
transferãrii, prevãzute în Contractul colectiv de muncã al
C.F.R., corespunzãtoare posturilor pe care urmeazã a le
ocupa, precum ºi de alte drepturi prevãzute de legislaþia în
vigoare.
Art. 6. Ñ (1) Societãþile sunt conduse de adunãrile
generale ale acþionarilor formate din reprezentanþii C.F.R. ºi
ai celorlalþi acþionari.
(2) Adunarea generalã a acþionarilor C.F.R. numeºte
reprezentanþii acesteia în adunarea generalã a acþionarilor
a fiecãrei societãþi.
(3) Atribuþiile ºi componenþa adunãrilor generale ale
acþionarilor sunt prevãzute în statutele societãþilor prevãzute
la art. 1.
Art. 7. Ñ (1) Adunãrile generale ale acþionarilor aleg
administratorii societãþilor. Atât timp cât C.F.R. este
acþionar unic membrii consiliilor de administraþie ºi directorii
societãþilor sunt numiþi de adunarea generalã a acþionarilor
la propunerea Adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R.
(2) Directorul fiecãrei societãþi este ºi preºedintele consiliului de administraþie al societãþii respective.
Art. 8. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 706.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
ANEXA Nr. 1

Nr.
crt.

Denumirea filialei

Sediul

Capitalul social
(lei)

Numãrul acþiunilor
Valoarea nominalã (lei)

0

1

2

3

4

1. Societatea Comercialã
”Telecomunicaþii C.F.R.Ò Ñ S.A.
2. Societatea Comercialã
”Informaticã FeroviarãÒ Ñ S.A.
3. Societatea Comercialã ”Turism
ºi Agrement C.F.R.Ò Ñ S.A.
4. Societatea Comercialã
”Construcþii C.F.R.Ò Ñ S.A.
5. Societatea Comercialã
”Grup Exploatare ºi Întreþinere
Palat C.F.R.Ò Ñ S.A.
6. Societatea Comercialã
”Impregnat Traverse
din LemnÒ Ñ S.A.
7. Societatea Comercialã ”Intervenþii
FeroviareÒ Ñ S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
Bucureºti
Str. Gãrii de Nord nr. 1,
sectorul 1, Bucureºti
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
Bucureºti
Piaþa Gãrii de Nord nr. 1Ñ3,
sectorul 1, Bucureºti
Bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, Bucureºti
Str. Grigore Alexandru Ghica nr. 21,
Suceava, judeþul Suceava
Piaþa Gãrii de Nord nr. 1Ñ3,
sectorul 1, Bucureºti

145.465.500.000
21.930.000.000
2.353.700.000
125.000.000
15.190.650.000

5.818.620
25.000
877.200
25.000
94.148
25.000
5.000
25.000
607.626
25.000

29.625.250.000

1.185.010
25.000

2.500.000.000

100.000
25.000
ANEXA Nr. 2

1. Societatea Comercialã ”Telecomunicaþii C.F.R.Ò Ñ
S.A.
Obiect de activitate:
¥ servicii de telecomunicaþii;

¥ servicii de telefonie (inclusiv subclasa ºi subclasele
elementare);
¥ servicii de telegrafie, telex ºi de întreþinere a reþelei
(inclusiv subclasa ºi subclasa elementarã);
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¥ servicii de comunicaþii de date ºi mesaje (inclusiv subclasa ºi subclasele elementare);
¥ servicii de radioficare (inclusiv subclasa ºi subclasa
elementarã);
¥ servicii de gestionare a spectrului de frecvenþã radio
(inclusiv subclasa ºi subclasa elementarã);
¥ alte servicii de telecomunicaþii neclasificate în altã
parte (inclusiv subclasa ºi subclasele elementare);
¥ servicii de consultanþã privind arhitectura sistemelor
informatice, configuraþii de echipamente ºi reþele;
¥ servicii de consultanþã privind arhitectura sistemelor
informatice, configuraþii de echipamente ºi reþele (inclusiv
subclasa ºi subclasa elementarã);
¥ servicii de prelucrare informaticã a datelor;
¥ servicii de prelucrare informaticã a datelor (inclusiv
subclasele ºi subclasele elementare);
¥ servicii de întreþinere ºi de reparaþii a calculatoarelor ºi
a altor echipamente informatice;
¥ servicii de verificare ºi analizã ale sistemelor complexe
(maºini, echipamente, material informatic etc.);
¥ servicii de verificãri tehnice ale altor obiecte;
¥ alte servicii de verificare ºi analizã neclasificate în altã
parte;
¥ instalarea maºinilor de birou;
¥ instalarea calculatoarelor ºi a echipamentelor informatice;
¥ instalarea ºi montarea echipamentelor electrice diverse;
¥ întreþinerea ºi repararea echipamentelor electrice
diverse;
¥ instalarea ºi montarea echipamentelor de radiocomunicaþii, radiodifuziune ºi televiziune;
¥ întreþinerea ºi repararea echipamentelor de radiocomunicaþii, radiodifuziune ºi televiziune;
¥ instalarea ºi montarea aparatelor de recepþie,
înregistrare ºi reproducere a sunetului ºi imaginii;
¥ întreþinerea ºi repararea aparatelor de recepþie,
înregistrare ºi reproducere a sunetului ºi imaginii;
¥ lucrãri de construcþii de linii aeriene de telecomunicaþii;
¥ lucrãri de construcþii de linii subterane de telecomunicaþii;
¥ lucrãri de construcþii de reþele locale de telecomunicaþii
aeriene;
¥ lucrãri de construcþii de reþele locale de telecomunicaþii
subterane;
¥ lucrãri de instalare a sistemelor de alarmã ºi antenelor
(inclusiv subclasele elementare);
¥ lucrãri de instalare a liniilor de comunicaþii (inclusiv
subclasele elementare).
2. Societatea Comercialã ”Informaticã FeroviarãÒ Ñ
S.A.
Obiect de activitate:
¥ servicii de analizã, proiectare, producþie de programe
ºi aplicaþii informatice, testare, implementare ºi întreþinere
de programe ºi aplicaþii informatice;
¥ servicii de prelucrare a datelor, organizare ºi
administrare a acestora în baze de date, arhivare,
securizare ºi recuperare a datelor în caz de distrugere;
¥ servicii de proiectare, realizare ºi administrare a bãncilor ºi bazelor de date;
¥ servicii de instalare, configurare ºi întreþinere produse
informatice;
¥ servicii de biroticã, Internet, poºtã electronicã, transmisii de date;
¥ instalare, administrare, exploatare ºi întreþinere sisteme
ºi reþele de calculatoare;
¥ servicii de consultanþã de specialitate pentru produse
informatice, echipamente ºi software;
¥ asistenþã tehnicã ºi management de proiecte de informatizare;
¥ asistenþã tehnicã ºi reprezentare în organisme
internaþionale pe probleme de schimb de informaþii ºi
interoperabilitate informaticã;

¥ servicii de reglementare în domeniul informaticii feroviare, elaborare de politici de securitate ºi control al accesului în sisteme ºi baze de date, codificare ºi standardizare;
¥ concesionarea, locaþia de gestiune ºi închirierea de
active cãtre persoane fizice ºi juridice;
¥ activitãþi de instruire de specialitate ºi atestare a utilizatorilor de sisteme informatice;
¥ activitãþi de suport ºi asistenþã tehnicã pentru utilizatorii sistemelor informatice, echipamentelor ºi reþelei;
¥ intermedieri, comercializarea produselor din producþia
proprie sau provenite de la parteneri interni ori externi;
¥ activitãþi de aprovizionare comercialã ºi de comerþ,
inclusiv comerþ exterior, specifice activitãþii proprii;
¥ realizarea de activitãþi sociale pentru persoane fizice ºi
juridice din cadrul societãþii comerciale ºi din afara ei, potrivit competenþei ºi cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
3. Societatea Comercialã ”Turism ºi Agrement
C.F.R.Ò Ñ S.A.
Obiect de activitate:
¥ hoteluri ºi moteluri restaurant;
¥ editarea cãrþilor, broºurilor ºi a altor publicaþii;
¥ alte activitãþi de editare;
¥ alte activitãþi de tipãrire;
¥ reproducerea pe suporturi a înregistrãrilor audio;
¥ reproducerea pe suporturi a înregistrãrilor video;
¥ comerþ cu ridicata al fructelor ºi legumelor proaspete;
¥ comerþ cu ridicata al cãrnii ºi mezelurilor;
¥ comerþ cu ridicata al produselor lactate, ouãlor, uleiurilor ºi grãsimilor comestibile;
¥ comerþ cu ridicata al bãuturilor;
¥ comerþ cu ridicata al tutunului;
¥ comerþ cu ridicata al zahãrului, ciocolatei ºi produselor
zaharoase;
¥ comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ºi condimente;
¥ comerþ cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare;
¥ comerþ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bãuturi ºi tutun;
¥ comerþ cu ridicata al produselor cosmetice ºi de parfumerie;
¥ comerþ cu amãnuntul al cãrnii ºi al produselor din
carne;
¥ comerþ cu amãnuntul al pâinii, produselor de patiserie
ºi zaharoaselor;
¥ comerþ cu amãnuntul al bãuturilor;
¥ comerþ cu amãnuntul al produselor din tutun;
¥ comerþ cu amãnuntul al produselor cosmetice ºi de
toaletã;
¥ restaurante;
¥ cafenele ºi baruri fãrã spectacol;
¥ cafenele ºi baruri cu spectacol;
¥ cantine;
¥ alte unitãþi de preparare a hranei;
¥ transporturi terestre de cãlãtori pe bazã de grafic, în
condiþiile legii;
¥ transporturi rutiere de mãrfuri, în condiþiile legii;
¥ activitãþi ale bazelor sportive;
¥ alte activitãþi sportive;
¥ manipulãri;
¥ depozitãri;
¥ activitãþi ale agenþiilor de turism ºi asistenþã turisticã;
¥ activitãþi ale altor agenþii de transport;
¥ dezvoltare (promovare) imobiliarã;
¥ închirierea ºi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate;
¥ administrarea imobilelor pe bazã de tarife sau contract;
¥ închirierea altor mijloace de transport terestru;
¥ publicitate;
¥ activitãþi de artã ºi spectacole;
¥ alte activitãþi recreative;
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¥ alte activitãþi de prestãri de servicii.
4. Societatea Comercialã ”Construcþii C.F.R.Ò Ñ S.A.
Obiect de activitate:
¥ lucrãri de construcþii, inclusiv lucrãri de artã;
¥ organizarea de ºantier ºi pregãtirea terenului;
¥ demolarea construcþiilor, terasamente ºi organizare de
ºantier;
¥ lucrãri de foraj ºi sondaj pentru construcþii;
¥ lucrãri de învelitori, ºarpante ºi terase la construcþii;
¥ construcþii de cãi de comunicaþii terestre ºi construcþii
destinate sportului;
¥ alte construcþii inginereºti;
¥ alte lucrãri specifice pentru construcþii;
¥ lucrãri de instalaþii electrice;
¥ lucrãri de izolaþii ºi protecþie anticorosivã;
¥ lucrãri de instalaþii sanitare ºi de încãlzire centralã,
precum ºi de montaj de echipamente ºi utilaje tehnologice
la clãdiri ºi construcþii inginereºti;
¥ alte lucrãri de instalaþii ºi de construcþii auxiliare;
¥ lucrãri de ipsoserie;
¥ lucrãri de tâmplãrie ºi dulgherie;
¥ lucrãri de pardosire ºi placare a pereþilor;
¥ lucrãri de vopsitorie, zugrãveli ºi montãri de geamuri;
¥ alte lucrãri de finisare;
¥ activitãþi de întreþinere ºi curãþare a clãdirilor;
¥ producþie industrialã;
¥ consultanþã;
¥ prestãri de servicii;
¥ transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviarã;
¥ reclamã;
¥ închirieri de mijloace de transport;
¥ comerþ;
¥ orice alte servicii executate pe bazã de contracte sau
de convenþii în nume propriu sau al terþilor, legate direct
ori indirect de activitatea societãþii.
5. Societatea Comercialã ”Grup Exploatare ºi
Întreþinere Palat C.F.R.Ò Ñ S.A.
Obiect de activitate:
¥ asigurarea închirierii ºi întreþinerii spaþiilor aflate în
administrare;
¥ asigurarea închirierii ºi întreþinerii locurilor de parcare
în spaþiile special amenajate în acest sens;
¥ asigurarea administrãrii spaþiilor, instalaþiilor ºi utilajelor
de interes general ale clãdirii;
¥ asigurarea încheierii contractelor cu furnizorii de utilitãþi: apã, canalizare, energie electricã, energie termicã,
gaze naturale;
¥ asigurarea încheierii contractelor cu prestatori de servicii pentru: transport, evacuare ºi neutralizare reziduuri
menajere, întreþinere ascensoare, deratizare, dezinsecþie,
pazã ºi securitate;
¥ asigurarea funcþionãrii în bune condiþii a instalaþiilor
electrice, termice, de apã caldã/rece ºi canalizare, de gaze;
¥ asigurarea distribuþiei la subconsumatorii din clãdire a
energiei electrice, termice, a apei, gazelor naturale ºi colectarea apelor reziduale, pluviale ºi a gunoiului menajer;
¥ asigurarea bunei funcþionãri a ascensoarelor cu/fãrã
însoþitor;

9

¥ asigurarea funcþionãrii ºi întreþinerii instalaþiilor de stins
incendii;
¥ asigurarea apãrãrii împotriva incendiilor în spaþiile
comune ale clãdirii;
¥ asigurarea pazei ºi securitãþii clãdirii;
¥ asigurarea accesului personalului Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, C.F.R. ºi al agenþilor
economici cu sediul în clãdire, precum ºi al colaboratorilor
acestora;
¥ asigurarea accesului autoturismelor în parcãrile interioare/exterioare ale clãdirii, special amenajate în acest sens;
¥ asigurarea activitãþii de transport cu mijloace de transport auto proprii ºi/sau închiriate;
¥ asigurarea întreþinerii ºi reparaþiei mijloacelor de transport auto ale C.F.R. ºi Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei;
¥ asigurarea aprovizionãrii cu carburanþi, lubrifianþi, piese
de schimb, mijloace fixe, materiale necesare desfãºurãrii în
bune condiþii a activitãþilor salariaþilor;
¥ asigurarea curãþeniei în clãdire ºi în spaþiile adiacente;
¥ asigurarea lucrãrilor de întreþinere a construcþiei;
¥ asigurarea lucrãrilor de construcþii, instalaþii, izolaþii ºi
finisaje la clãdire;
¥ asigurarea serviciilor de curierat intern/extern pentru
unitãþile C.F.R. din clãdire;
¥ asigurarea serviciilor de arhivare ºi evidenþã a documentelor C.F.R. ºi ale Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei (pânã în 1990);
¥ asigurarea serviciilor de registraturã pentru unitãþile
C.F.R. din clãdire;
¥ asigurarea activitãþii de ”informaþiiÒ la punctele de
acces în clãdire;
¥ asigurarea serviciilor de manipulare prin purtare directã
a obiectelor ºi materialelor în interiorul clãdirii;
¥ asigurarea serviciilor de spãlãtorie;
¥ asigurarea serviciilor de legãtorie;
¥ asigurarea profitului prin gestionarea pe principii
comerciale a activitãþilor pe care le desfãºoarã.
6. Societatea Comercialã ”Impregnat Traverse din
LemnÒ Ñ S.A.
Obiect de activitate:
¥ impregnarea materialului lemnos pentru utilizãri cu
specific feroviar;
¥ lucrãri de microproducþie din material lemnos;
¥ transport pe calea feratã în scopul desfãºurãrii activitãþii proprii;
¥ activitãþi de aprovizionare comercialã ºi comerþ, inclusiv comerþ exterior.
7. Societatea Comercialã ”Intervenþii FeroviareÒ Ñ S.A.
Obiect de activitate:
¥ intervenþii pentru restabilirea circulaþiei feroviare;
¥ transportul pe calea feratã în scopul desfãºurãrii activitãþii proprii;
¥ lucrãri de reabilitare a infrastructurii feroviare;
¥ activitãþi de reparaþii la utilajele proprii;
¥ intervenþii în caz de incendii ºi calamitãþi în zona cãii
ferate.
ANEXA Nr. 3

STATUTUL-CADRU

al Filialei ........................
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea filialei este ............................................... .

(2) ............................................, denumitã în continuare
societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, filialã cu personalitate juridicã a Companiei Naþionale
de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., denumitã în continuare
C.F.R.
(3) Sigla ºi emblema fiecãrei societãþi sunt prezentate în
anexele nr. 1Ñ7 care fac parte integrantã din prezentul statut.
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ARTICOLUL 9
Reducerea ºi majorarea capitalului social

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile
emanând de la societate se menþioneazã denumirea acesteia, urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ sau de
iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social, din care cel efectiv
vãrsat, de sediul, numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului ºi de codul fiscal.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

ARTICOLUL 2
Forma juridicã

ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Societatea este persoanã juridicã românã, având forma
juridicã de societate comercialã pe acþiuni, care îºi
desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi
cu prezentul statut.

(1) Fiecare acþiune, subscrisã ºi plãtitã potrivit legii, conferã acþionarului dreptul la un vot în adunarea generalã a
acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi ales în organele
de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziþiilor legale ºi prevederilor prezentului
statut, precum ºi alte drepturi prevãzute de lege ºi de statut.
(2) Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statutul societãþii.
(3) Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Obligaþiile societãþii sunt garantate cu patrimoniul
acesteia, iar acþionarii rãspund numai pânã la limita capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societãþii nu poate fi grevat de datorii
sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un creditor
al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din
profitul societãþii, care i se va repartiza de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor, sau asupra cotei-pãrþi cuvenite
acestuia la lichidarea societãþii, efectuatã în condiþiile legii
ºi ale prezentului statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul societãþii este în ............
(2) Sediul poate fi mutat în aceeaºi localitate sau în altã
localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale
a acþionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea poate înfiinþa reprezentanþe, agenþii ºi alte
asemenea subunitãþi, în þarã ºi în strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata

Societatea se constituie pe duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul societãþii este urmãtorul: ................................. .
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Societatea are, în principal, urmãtorul obiect de activitate: ..................................................................................... .
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social iniþial al societãþii este de ..... lei,
împãrþit în ........ acþiuni nominative cu valoare nominalã de
25.000 lei, ºi se constituie prin aporturi în naturã reprezentând active ºi aporturi în numerar de la C.F.R., stabilite
pe baza datelor din balanþa de verificare contabilã la data
de 31 decembrie 2001.
(2) Capitalul social iniþial al societãþii este subscris ºi
integral vãrsat la data înfiinþãrii de cãtre C.F.R. în calitate
de acþionar unic.
(3) Societatea poate fi privatizatã în condiþiile legii,
C.F.R. având posibilitatea de a pãstra pachetul majoritar de
acþiuni.
ARTICOLUL 8
Acþiunile

(1) Acþiunile sunt nominative ºi vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(2) Societatea va þine evidenþa acþionarilor ºi a acþiunilor
într-un registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele
consiliului de administraþie. Registrul se pãstreazã la sediul
societãþii.

ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

(1) În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaºte
pentru fiecare acþiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între
acþionari ºi/sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acþiuni proprietarul va trebui sã anunþe consiliul de administraþie ºi sã
facã publicã pierderea acestora în cel puþin douã ziare de
largã circulaþie.
(2) Acþiunile pierdute se anuleazã de cãtre consiliul de
administraþie. Decizia de anulare se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea
numãrului de ordine al acþiunilor anulate.
(3) Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat
al acþiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 13
Atribuþii

(1) Adunarea generalã a acþionarilor este organul de
conducere al societãþii, care decide asupra politicii economice ºi asupra activitãþii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acþionari.
(2) Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
extraordinare.
(3) Împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele
C.F.R. în adunarea generalã a acþionarilor sunt în numãr
de 3, din care un specialist al Ministerului Finanþelor
Publice ºi un specialist din cadrul Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, numiþi sau, dupã caz,
revocaþi prin hotãrâre a Adunãrii generale a acþionarilor a
C.F.R.
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(4) Pentru activitatea depusã împuterniciþii mandataþi sã
reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generalã a
acþionarilor au dreptul la o indemnizaþie stabilitã de
Adunarea generalã a acþionarilor a C.F.R.
(5) Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are
urmãtoarele atribuþii:
a) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, ºi îi descarcã de
activitate/revocã cu acordul Adunãrii generale a acþionarilor
a C.F.R., în condiþiile legii;
b) stabileºte remuneraþia membrilor consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, în condiþiile legii;
c) stabileºte nivelul garanþiei cerute administratorilor ºi
cenzorilor, în condiþiile legii;
d) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a
consiliului de administraþie;
e) aprobã delegãri de competenþe pentru consiliul de
administraþie al societãþii;
f) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
g) avizeazã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare ºi restructurare a societãþii pe termen
lung, mediu ºi scurt, care se supune spre aprobare
Adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R.;
h) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi programul
de activitate ale societãþii;
i) aprobã programul anual de investiþii;
j) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierdere dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cenzorilor ºi aprobã repartizarea profitului;
k) fixeazã dividendele;
l) aprobã constituirea rezervelor statutare;
m) hotãrãºte gajarea, închirierea sau desfiinþarea uneia
sau mai multor subunitãþi ale societãþii.
(6) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are
urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii;
b) aprobã modificãrile bugetului de venituri ºi cheltuieli,
ale programului anual de investiþii ºi ale programului de
activitate ale societãþii;
c) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare ºi la acordarea de garanþii ºi stabileºte plafonul
valoric de la care competenþa revine consiliului de
administraþie;
d) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
reprezentanþe, agenþii ºi de alte subunitãþi fãrã personalitate juridicã;
e) hotãrãºte cu privire la majorarea capitalului social, la
modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nominale a
acestora, cu acordul Adunãrii generale a acþionarilor a
C.F.R.;
f) hotãrãºte reîntregirea capitalului social sau, dupã caz,
reducerea acestuia cu acordul Adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R.;
g) hotãrãºte cu privire la mutarea sediului societãþii, cu
acordul Adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R.;
h) analizeazã ºi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societãþii, cu acordul Adunãrii
generale a acþionarilor a C.F.R.;
i) hotãrãºte cu privire la modificarea ºi la completarea
obiectului de activitate al societãþii în afara activitãþii de
bazã, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
j) aprobã asocierea în vederea constituirii de noi
societãþi comerciale sau participarea cu capital la alte
societãþi comerciale în condiþiile legii, cu acordul prealabil
al Adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R.;
k) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societãþii;
l) aprobã conversia acþiunilor dintr-o categorie în alta, în
condiþiile legii;
m) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni ºi conversia unei
categorii de obligaþiuni în altã categorie sau în acþiuni;
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n) hotãrãºte cu privire la orice modificare a statutului;
o) hotãrãºte cumpãrarea de acþiuni, cotarea la bursã,
vânzarea ºi tranzacþionarea pe piaþã a acþiunilor proprii, cu
acordul prealabil al Adunãrii generale a acþionarilor a
C.F.R.;
p) stabileºte plafoane valorice ºi competenþe de aprobare a cheltuielilor;
q) numeºte directorul societãþii ºi îi stabileºte salariul;
r) stabileºte adaosurile la salariu ºi criteriile de acordare
a acestora pentru director ºi pentru directorii executivi;
s) hotãrãºte în orice alte probleme privind activitatea
societãþii, cu excepþia celor care revin adunãrii generale
ordinare a acþionarilor.
(7) Acordul sau, dupã caz, aprobarea Adunãrii generale
a acþionarilor a C.F.R., prevãzutã la alin. (5) lit. a) ºi g) ºi
alin. (6) lit. e), f), g), h), j) ºi o), este cerutã în perioada în
care C.F.R. este acþionar unic.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

(1) Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã ori
de câte ori va fi nevoie de cãtre preºedintele consiliului de
administraþie, de cãtre persoana desemnatã de acesta sã îl
înlocuiascã sau la solicitarea Adunãrii generale a acþionarilor a C.F.R.
(2) Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc
cel puþin o datã pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi
a contului de profit ºi pierdere pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se
convoacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
administratori, în conformitate cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
(5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã circulaþie
din localitatea în care se aflã sediul societãþii. În perioada
în care C.F.R. este acþionar unic convocarea adunãrii
generale a acþionarilor se va face prin corespondenþã.
(6) Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi.
(7) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã
textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la
sediul societãþii sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a acþionarilor este necesarã prezenþa acþionarilor
reprezentând cel puþin jumãtate din capitalul social, iar
hotãrârile trebuie sã fie luate de acþionarii care deþin majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat în aceasta.
(2) Dacã adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu
poate lucra din cauza neîndeplinirii condiþiilor prevãzute la
alin. (1), adunarea generalã a acþionarilor ce se va întruni
dupã a doua convocare poate sã delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunãri, oricare ar fi
partea de capital social reprezentatã de acþionarii prezenþi,
cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenþa acþionarilor
reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile
sã fie luate cu votul unui numãr de acþionari care sã
reprezinte cel puþin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenþa acþionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie
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luate cu votul unui numãr de acþionari care sã reprezinte
cel puþin o treime din capitalul social.
(4) Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã
2 secretari care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor
ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a
acþionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se
va scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va
fi semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

(1) Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau, de
regulã, prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru
revocarea acestora ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la
rãspunderea administratorilor.
(3) Hotãrârile luate de adunarea generalã a acþionarilor
în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii care nu au luat parte la aceasta
sau care au votat împotrivã.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 17
Organizarea

(1) Societatea este administratã de un consiliu de administraþie format din 5 membri, din care un specialist din
cadrul Ministerului Finanþelor Publice ºi unul din cadrul
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
aleºi de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de
4 ani, cu posibilitatea de a fi realeºi.
(2) Conducerea executivã a societãþii este asiguratã de
directorul numit de adunarea generalã a acþionarilor.
(3) Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie adunarea generalã a acþionarilor alege un nou
administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
(4) Consiliul de administraþie se întruneºte cel puþin o
datã pe lunã ºi ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau la cererea unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de
administraþie este necesarã prezenþa a cel puþin douã
treimi din numãrul membrilor consiliului de administraþie, iar
deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
(6) Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de
preºedinte cu cel puþin 5 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, într-un registru sigilat
ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezidat
ºedinþa ºi de secretar.
(7) Consiliul de administraþie poate delega unele dintre
atribuþiile sale conducerii executive a societãþii ºi poate
recurge la consultanþi pentru studii, analize sau expertize,
necesare luãrii unor decizii.
(8) Preºedintele consiliului de administraþie este obligat
sã punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea
acestora, orice documente legate de activitatea societãþii.
(9) Membrii consiliului de administraþie rãspund individual sau solidar, dupã caz, faþã de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaþii ei pot fi
revocaþi prin hotãrâre a adunãrii generale ordinare a
acþionarilor societãþii.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraþie persoanele care, potrivit Legii
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum ºi cele
care personal ori ale cãror rude sau afini pânã la gradul al
doilea inclusiv sunt în acelaºi timp patroni sau asociaþi în
societãþi comerciale cu acelaºi profil sau care sunt în relaþii
comerciale directe cu societatea.
ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) elaboreazã ºi supune spre aprobare adunãrii generale a acþionarilor regulamentul de organizare ºi funcþionare
a consiliului de administraþie;
b) elaboreazã ºi prezintã spre avizare adunãrii generale
a acþionarilor strategia de dezvoltare, retehnologizare,
modernizare ºi restructurare a societãþii pe termen lung,
mediu ºi scurt, care se supune spre aprobare Adunãrii
generale a acþionarilor a C.F.R.;
c) elaboreazã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli
al societãþii;
d) elaboreazã lista de investiþii care se supune spre
aprobare adunãrii generale a acþionarilor a societãþii;
e) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termenul legal de la încheierea exerciþiului financiar, raportul
cu privire la activitatea societãþii, bilanþul contabil ºi contul
de profit ºi pierdere pe anul precedent, precum ºi proiectul
programului de activitate ºi proiectul bugetului de venituri ºi
cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
f) elaboreazã documentaþiile privind structura organizatoricã ºi aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a
societãþii ºi regulamentul de ordine interioarã;
g) hotãrãºte, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are în
proprietate;
h) aprobã investiþiile societãþii, în limita competenþelor ºi
a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generalã a
acþionarilor;
i) aprobã indicatorii tehnico-economici ºi caietele de
licitaþii pentru investiþiile din competenþa de aprobare stabilitã de adunarea generalã a acþionarilor;
j) aprobã caietele de licitaþii pentru reparaþii capitale în
limitele de competenþã stabilite de adunarea generalã a
acþionarilor;
k) aprobã efectuarea cheltuielilor în limita plafoanelor
stabilite de adunarea generalã a acþionarilor;
l) aprobã, cu respectarea prevederilor legale, încheierea
contractelor de închiriere;
m) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
n) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
o) aprobã proiectul contractului colectiv de muncã ce
urmeazã a fi negociat cu reprezentanþii sindicatelor ºi/sau
salariaþilor ºi mandateazã reprezentanþii patronatului la
negocierea contractului colectiv de muncã;
p) aprobã tarifele pentru activitãþile specifice societãþii, în
condiþiile legii;
q) aprobã regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale
societãþii;
r) aprobã scoaterea din funcþiune, casarea ºi valorificarea unor bunuri materiale, în condiþiile legii;
s) stabileºte drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi
de personal pentru personalul de conducere al societãþii;
t) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi ai
societãþii ºi le fixeazã salariile;
u) hotãrãºte ºi în alte domenii legate de activitatea
societãþii;
v) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
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ARTICOLUL 19
Atribuþiile directorului societãþii

(1) În limitele mandatului acordat de adunarea generalã
a acþionarilor directorul reprezintã societatea în raporturile
cu terþii ºi are în principal urmãtoarele atribuþii:
a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale
societãþii;
b) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul
societãþii, cu excepþia directorilor executivi, care sunt numiþi,
revocaþi sau suspendaþi de consiliul de administraþie;
c) desemneazã reprezentanþii patronatului în comisia de
negociere a contractului colectiv de muncã;
d) încheie acte juridice în numele ºi pe seama
societãþii;
e) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
bunuri, potrivit competenþelor;
f) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor stabilite de adunarea generalã a acþionarilor;
g) îndeplineºte orice alte atribuþii potrivit competenþelor
acordate.
(2) Directorul poate delega o parte din atribuþiile sale
directorilor executivi din cadrul societãþii.
(3) Competenþele, atribuþiile ºi rãspunderile directorilor
executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ºi
funcþionare a societãþii.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) Societatea organizeazã ºi exercitã controlul financiar
preventiv pentru documentele ce cuprind operaþiuni care se
referã la drepturile ºi obligaþiile patrimoniale, în faza de
angajare ºi de platã, în raporturile cu alte persoane juridice
sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercitã prin organe
de specialitate, potrivit legii.
ARTICOLUL 21
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate,
pe bazã de contract.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueazã, în
totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea ºi
natura bunurilor, cu posibilitãþile de sustragere, condiþiile de
pãstrare ºi gestionare, precum ºi cu frecvenþa abaterilor
constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariaþii au obligaþia:
a) sã punã la dispoziþie registrele, corespondenþa,
actele, piesele justificative ºi alte documente necesare controlului;
b) sã prezinte pentru control valorile de orice fel pe
care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare, care
intrã sub incidenþa controlului;
c) sã elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în
original sau în copii certificate;
d) sã dea informaþii ºi explicaþii verbal ºi în scris, dupã
caz, în legãturã cu problemele care formeazã obiectul controlului;
e) sã semneze, cu sau fãrã obiecþii, actele de control;
f) sã asigure sprijinul ºi condiþiile necesare bunei
desfãºurãri a controlului ºi sã îºi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor.
(4) Constatãrile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu identificarea
prevederilor legale încãlcate ºi cu stabilirea exactã a consecinþelor economice, financiare, patrimoniale, a
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persoanelor vinovate, precum ºi a mãsurilor propuse.
Actele de control vor fi transmise directorului societãþii controlate, iar periodic se vor face informãri cãtre membrii consiliului de administraþie.
ARTICOLUL 22
Cenzorii

(1) Gestiunea societãþii este supravegheatã de acþionari
ºi de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori ºi 3 cenzori supleanþi.
(3) Cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani ºi pot fi realeºi.
(4) Cenzorii îºi exercitã personal mandatul.
(5) Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil
autorizat în condiþiile legii sau expert contabil.
(6) Pe perioada în care statul va deþine cel puþin 20%
din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de
Ministerul Finanþelor Publice.
(7) Cenzorii sunt remuneraþi cu o indemnizaþie fixã, stabilitã de adunarea generalã ordinarã a acþionarilor.
(8) Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) sã supravegheze gestiunea societãþii;
b) sã verifice dacã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierdere sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele;
c) sã verifice dacã registrele sunt corect þinute;
d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut
conform reglementãrilor legale.
(9) Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierdere nu pot
fi aprobate de adunarea generalã a acþionarilor dacã nu
sunt însoþite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
a) sã facã în fiecare lunã ºi inopinat inspecþii ale casei
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea societãþii ori care au fost primite în gaj,
cauþiune sau depozit;
b) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a acþionarilor, atunci când nu a fost convocatã de
cãtre administratori;
c) sã ia parte la adunãrile generale ordinare sau
extraordinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
d) sã constate depunerea regulatã a garanþiei din partea administratorilor;
e) sã vegheze ca dispoziile legii ºi ale actului constitutiv
sau ale statutului sã fie îndeplinite de administratori ºi de
lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificãrilor efectuate conform
alin. (10), precum ºi asupra propunerilor pe care le considerã necesare privind bilanþul contabil ºi repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunãrii generale a acþionarilor
un raport amãnunþit. Pentru îndeplinirea acestei obligaþii
cenzorii vor delibera împreunã, însã pot face, în caz de
neînþelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta
adunãrii generale a acþionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunoºtinþã administratorilor
neregulile în administraþie ºi încãlcãrile dispoziþiilor legale ºi
statutare pe care le constatã, iar cazurile mai importante le
vor aduce la cunoºtinþã adunãrii generale a acþionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la ºedinþele consiliului de administraþie ºi ale adunãrii generale a acþionarilor, fãrã drept
de vot, dacã nu sunt acþionari.
(14) Cenzorilor le este interzis sã comunice acþionarilor
în particular sau terþilor date referitoare la operaþiunile
societãþii, constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor.
(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberãrile lor, precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generalã a acþionarilor, cu votul cerut la adunãrile
generale extraordinare ale acþionarilor.
(17) Cenzorii îndeplinesc ºi alte atribuþii prevãzute de
lege.
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CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 23
Exerciþiul financiar

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în conformitate cu atribuþiile stabilite, societatea utilizeazã sursele
de finanþare constituite conform legii, credite bancare ºi alte
surse financiare.
(2) Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi
se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul
exerciþiu financiar începe la data constituirii societãþii.

(2) Profitul rãmas dupã plata impozitului pe profit va fi
repartizat în condiþiile legii.
(3) Societatea îºi constituie fondul de rezervã ºi alte
fonduri, în condiþiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
cãtre societate, în condiþiile legii, dupã aprobarea bilanþului
contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
(6) Acoperirea pierderilor se va face în condiþiile legii ºi
pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor.
ARTICOLUL 28
Registrele

ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul se încadreazã, în condiþiile legii, pe bazã
de concurs sau examen ºi/sau prin alte forme de selecþie.
(2) Condiþiile de angajare, de organizare ºi desfãºurare
a concursurilor, a examenelor ºi a selecþiei personalului se
stabilesc prin regulament sau contract colectiv de muncã,
aprobat de consiliul de administraþie.
(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar,
reglementãrilor specifice emise de autoritatea de stat în
domeniul transporturilor feroviare, precum ºi regulamentului
de ordine interioarã al societãþii.
(4) Drepturile ºi obligaþiile salariaþilor se stabilesc prin
contractul colectiv de muncã.
(5) Personalul societãþii beneficiazã de facilitãþi de
cãlãtorie pe calea feratã în aceleaºi condiþii ca ºi personalul C.F.R.

Societatea va þine, prin grija administratorilor, registrele
prevãzute de lege, respectiv, prin grija cenzorilor, registrul
deliberãrilor ºi constatãrilor fãcute de cenzori în exercitarea
mandatului lor.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
ARTICOLUL 29
Schimbarea formei juridice

Adunarea generalã a acþionarilor poate hotãrî schimbarea formei juridice a societãþii, în condiþiile legii.
ARTICOLUL 30
Dizolvarea ºi lichidarea

ARTICOLUL 25
Amortizarea mijloacelor fixe

Dizolvarea ºi lichidarea societãþii se vor face conform
prevederilor legale.

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 26
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

(1) Societatea va þine evidenþa contabilã în lei, va
întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierdere, conform legislaþiei în vigoare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanþelor
Publice.
(2) Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierdere vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform legii.
ARTICOLUL 27
Calculul ºi repartizarea profitului

Litigii

(1) Litigiile de orice fel apãrute între societate ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor
judecãtoreºti de drept comun.
(2) Pentru soluþionarea litigiilor contractuale cu alte
societãþi comerciale se poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 32
Dispoziþii finale

(1) Profitul se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor. Profitul impozabil
se stabileºte în condiþiile legii.

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale Codului
comercial.
ANEXA Nr. 1
la statut

SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Telecomunicaþii C.F.R.Ò Ñ S.A.
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ANEXA Nr. 2
la statut
SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Informaticã FeroviarãÒ Ñ S.A.

ANEXA Nr. 3
la statut
SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Turism ºi Agrement C.F.R.Ò Ñ S.A.

ANEXA Nr. 4
la statut
SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Construcþii C.F.R.Ò Ñ S.A.

ANEXA Nr. 5
la statut
SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Grup Exploatare ºi Întreþinere Palat C.F.R.Ò Ñ S.A.
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ANEXA Nr. 6
la statut
SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Impregnat Traverse din LemnÒ Ñ S.A.

ANEXA Nr. 7
la statut
SIGLA ªI EMBLEMA

Societãþii Comerciale ”Intervenþii FeroviareÒ Ñ S.A.
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