Hotărâre
privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A.
în temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul
general aplicabil
fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii,cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
(1) Prezenta hotărâre reglementează condițiile de organizare și funcționare ale Fondului
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., denumit în continuare FSDI.
(2) FSDI este persoană juridică română organizată ca societate pe acţiuni, în conformitate
cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea
unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii,
cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență,
precum şi ale actului său constitutiv.
(3) FSDI este deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către
statul român. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al FSDI sunt
exercitate, în numele statului român, de către Ministerul Finanțelor Publice.
(4) Durata de functionare a FSDI este nedeterminată.
(5) Sediul social al FSDI este în România, municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16,
sector 5, și poate fi mutat cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
Art. 2.
FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de
proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin
participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de
investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin
participarea în parteneriate public – private, denumite în continuare PPP, cât şi
administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.
Art. 3.
(1) Obiectul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 6499 „Alte intermedieri
financiare n.c.a.”, iar activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare în nume
şi în cont propriu, pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor.
(2) În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate să:
a) participe la înfiinţarea de societăţi/societăţi de investiţii/fonduri de investiţii ca asociat
unic sau împreună cu alți acționari;
b) finanțeze activitatea societăţilor din al căror acționariat face parte prin participarea la
majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare, precum și să
garanteze împrumuturile societăților din al căror acționariat face parte, direct sau indirect;
c) realizeze operaţiuni de cumpărare sau înstrăinare de acţiuni din portofoliul propriu, cu
respectarea prevederilor art. 9 din ordonanța de urgență;
d) dispună asupra instrumentelor financiare aflate în propriul portofoliu în conformitate cu
politicile investiţionale proprii.
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(3) FSDI poate participa doar la finantarea proiectelor de tip PPP prin societatile de
proiect, in limita a maxim 49% din valoarea proiectului, fără a investi în capitalul social al
societății de proiect.
(4) FSDI analizează, la momentul acordării finanțării, condițiile economico-financiare ale
proiectului de investiție, asigurându-se de capacitatea de rambursare și de garantare a
împrumutului.
Art. 4.
(1) Capitalul social inițial, subscris al FSDI este în valoare totală de 19.111.288.632 lei și
este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei, precum și din aport în natură
reprezentat de pachetele de acţiuni nominative deținute de stat la operatorii economici
prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, în valoare de 10.111.288.632 lei, stabilită la
valoarea nominală a acțiunilor aportate.
(2) Capitalul social inițial al FSDI se împarte într-un număr de 1.470.099.126 acțiuni
nominative cu valoare nominală de 13 lei per acțiune.
(3) Ministerul Finanțelor Publice solicită, în termen de cinci zile de la data intrarii în vigoare
a prezentei hotărâri, în condițiile art. 38 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările
și completările ulterioare, numirea unui expert autorizat în vederea evaluării aportului în
natură, reprezentat de pachetele de acţiuni nominative deținute de stat la operatorii
economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.
(4) În termen de maxim 20 zile, de la data numirii expertului autorizat prevăzut la alin (3),
acesta finalizează raportul de expertiză, efectuat, după caz, prin următoarele metode:
a) prin metoda preţului de piaţă determinat ca medie ponderată a preţurilor de
tranzacţionare înregistrate în ultimele 120 de şedinţe de tranzacţionare consecutive,
anterioare datei de 31 decembrie 2018, în cazul pachetelor de acţiuni emise de societăţile
ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate
pe un sistem multilateral de tranzacţionare, în cazul cărora în perioada de referinţă
menţionată s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de
0,5% din totalul capitalului social al societăţii;
b) prin metoda activului net contabil corespunzător valorii capitalurilor proprii evidenţiate în
situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2018, aprobate potrivit legii, în cazul celorlalte
pachete de acţiuni aduse ca aport în natură la capitalul social al FSDI.
(5) În vederea vărsării aportului în natură la capitalul social al FSDI, după stabilirea, în
condițiile alin. (4), a valorii pachetelor de acțiuni ce se aduc ca aport în natură la capitalul
social subscris al FSDI, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu autoritățile publice care
reprezintă statul în calitate de acționar al societăților prevăzute în anexă întreprind
demersurile necesare pentru predarea efectivă către FSDI a aportului în natură.
(6) După parcurgerea etapei prevăzute la alin. (5), Ministerul Finanțelor Publice
procedează la înregistrarea FSDI la registrul comerțului competent teritorial și la vărsarea
aportului în natură.
(7) Actul constitutiv al FSDI prevede valoarea capitalului social subscris și vărsat
determinată prin însumarea valorii aportului în numerar prevăzută la alin. (1) cu valoarea
aportului în natură stabilită în condițiile alin. (4). Numărul de acțiuni se stabilește prin
raportare la capitalul social al FSDI astfel rezultat.
(8) Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar 9 miliarde lei se
asigură de către Ministerul Finanțelor Publice din veniturile din privatizare în lei și/sau
valută disponibile în soldul contului trezoreriei statului, astfel:
a) 0,5 miliarde lei din veniturile din privatizare in lei la momentul constituirii FSDI.
b) diferența de capital social în numerar se varsă în termen de cel mult 12 luni de la data
înmatricularii FSDI, din veniturile din privatizare în valută.
(9) Fondurile necesare acoperirii vărsămintelor în numerar prevăzute la alin. (8) lit. b) se
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alocă de către Ministerul Finanţelor Publice din veniturile din privatizare în valută
disponibile în contul în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională
a României. Vărsămintele din veniturile în valută se efectuează în tranşe, în lei, la cursul
de schimb valabil în data vărsării fiecărei tranşe, comunicat de către Banca Naţională a
României. Tranşele se vărsă de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile
lucrătoare de la primirea cererii FSDI, formulată în conformitate cu strategia FSDI
aprobată de adunarea generală a acționarilor, elaborată în baza unor linii directoare
aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.
(10) Pachetele de acțiuni aduse aport la capitalul social al FSDI în condițiile prezentei
hotărâri, se transferă din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a
FSDI, acesta putând dispune liber de respectivele acțiuni, în calitate de bunuri proprii, în
condițiile legii.
Art. 5
(1) În administrarea participatiilor detinute de FSDI la societăţile la care este acţionar
majoritar, acesta aplică principiile prevazute în strategiile sectoriale guvernamentale.
(2) Activitatea şi modul de îndeplinire a obiectivelor FSDI se evaluează anual de către
Ministerul Finanțelor Publice şi se prezintă Guvernului prin raportare la indicatorii de
performanţă pe termen mediu şi lung şi la obiectivele specifice de rentabilitate şi risc
aferente strategiei, inclusiv valoarea activului net al FSDI.
(3) Revizuirea indicatorilor de performanţă pe termen mediu şi lung se poate face cu o
frecvenţă cel mult anuală.
(4) FSDI elaborează un raport de activitate pe care îl prezintă spre avizare Ministerului
Finanțelor Publice, ulterior urmând să fie transmis spre informare Guvernului şi
Parlamentului României, până la 30 iunie a fiecărui an pentru anul precedent.
Art. 6.
(1) FSDI este autorizat sa contracteze imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni.
(2) Operaţiunile FSDI sunt finanţate din următoarele surse:
a) venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile la care deţine acţiuni;
b) venituri din tranzacţionarea de instrumente financiare emise de alte entităţi;
c) operaţiuni cu instrumente financiare proprii;
d) venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu;
e) împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni;
f) alte surse prevăzute de lege.
(3) Deciziile privind managementul activelor şi pasivelor FSDI se iau de către organele de
conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv, fără
implicarea sau acordul Ministerului Finanțelor Publice sau al oricărei alte autorităţi sau
instituţii publice.
(4) Managementul FSDI se realizează de o manieră independentă în conformitate cu
politica sa investiţională, în vederea obţinerii de profit, în condiţii de piaţă, prin dobândirea
în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de
activităţi comerciale.
(5) Societăţile din portofoliul FSDI nu se vor angaja în practici anticoncurenţiale interzise
de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Societăţile din portofoliul FSDI îşi stabilesc în mod independent strategiile comerciale şi
comportamentul concurenţial pe piaţă. FSDI, în calitatea sa de acţionar, nu va stabili şi/sau
nu va influenţa, direct sau indirect, strategiile comerciale şi comportamentul concurenţial
pe piaţă al societăţilor pe care le deţine în portofoliu, şi nu se va implica în activitatea de zi
cu zi a companiilor pentru care are acţiuni în portofoliu.
(7) Este interzisă numirea aceloraşi persoane în organele de conducere, consiliu de
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administraţie, consiliu de supraveghere sau directorat, la două sau mai multe societăţi
aflate în portofoliul FSDI, în cazul în care există riscul de concentrare economică.
(8) Persoanele care sunt în conducerea unei societăţi care își desfășoară activitatea în
același sector economic cu una sau mai multe din societățile aflate în portofoliul FSDI nu
pot face parte din organele de conducere ale unei societăți din portofoliul acestuia.
Art. 7.
(1) FSDI este administrat în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un
directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de adunarea generală a
acţionarilor, pe baza criteriilor de selecție prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare
precum și pe baza următoareler criterii detaliate în prezenta hotărâre, pe care Consiliului
de Supraveghere, trebuie să le îndeplinească:
1. a. experiență de minim 5 ani în administrarea sau conducerea executivă a uneia
dintre următoarele tipuri de societăți:
i. instituții de credit,
ii. instituții financiare nebancare,
iii. companii de asigurări,
iv. fonduri de investiții sau alte instituții de administrare a activelor ce activează pe
piețele financiare,
v. societăți cu capital privat sau de stat, sau
să fi deținut o funcție de conducere în cadrul autorității publice tutelare care a avut în
coordonare societăți ale căror acțiuni constituie aport în natură la capitalul social al
FSDI, sau
1.b. cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate complexității activității specifice
fondurilor suverane, demonstrate prin:
i.experiență de minim 5 ani în funcții de conducere în domeniul managementul riscu
lui, managementul financiar, managementul investițiilor, sau
ii. să fie profesor universitar cu expertiză de minim 5 ani în domeniul financiarbancar.
2. Membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să îndeplinească, cumulativ,
următoarele criterii detaliate:
i.
bună reputație și integritate profesională, demonstrată prin scrisoare
de recomandare care sa releve un istoric de comportament etic și de
integritate profesională
ii.
să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal si să nu fi suferit nicio
condamnare care sa-i restrângă drepturile pentru ocuparea funcției.
(3) Criteriile aplicabile la selecția membrilor Directoratului se stabilesc de către Consiliul
de Supraveghere.
(4) Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de
reînnoire.
(5) Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar prin ordin al
ministrului finanțelor publice, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la
numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă
care să nu depăşească optsprezece luni.
(6) Mandatul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului are ca
obiectiv principal organizarea activităţii FSDI.
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(7) Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se realizează de către
Ministerul Finanțelor Publice pe baza criteriilor de selectie prevăzute la alin. (2).
(8) După numirea primilor membrii ai Consiliului de Supraveghere, La numirea primilor
membri ai Directoratului,Consiliul de supraveghere stabilește criteriile de selecție. (9)
Conducerea FSDI este responsabilă de îndeplinirea mandatului acordat în faţa Ministerului
Finanțelor Publice, care monitorizează permanent modul de îndeplinire al mandatului, iar
în cazul neîndeplinirii obiectivelor din mandatul acordat iau măsurile corespunzătoare, în
condiţiile legii.
Art. 8.
Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării FSDI în valoare de 405.000 lei se
suportă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate
cu această destinație.
Art. 9
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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