Stimate domn ,
Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 101136/02.09.2021, formulată în baza Legii nr. 544/2001,
privind liberul acces la informaţii de interes public, vă comunicăm următoarele:

➢ Care este situaţia CASEI UNIREA?
Societatea Națională Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A. (CASA UNIREA) a fost
înființată prin H.G. nr. 933/29.11/2018, publicată în Monitorul Oficial la data de 05.12.2018, fiind o
societate pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat. Conform actului normativ,
drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului sunt exercitate de MADR, acesta
deținând 100% din acțiuni, capitalul social inițial al societății fiind de 100.000 lei, constituit din aport
în numerar, iar capitalul vărsat la data constituirii fiind de 30.000 lei.
Ulterior, prin H.G. nr. 269/24.04.2019, a fost aprobată alocarea sumei de 93.000.000 lei, potrivit art.
12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru
majorarea prin aport în numerar a capitalului social al CASEI UNIREA, fapt ce a operat efectiv la data
de 30.07.2019, când MADR a transferat în contul CASEI UNIREA suma de 93.000.000 lei, reprezentând
majorare de capital social vărsat, capitalul subscris și vărsat devenind astfel de 93.100.000 lei.
CASA UNIREA își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind
societăţile, republicată, fiind administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie
(C.A.), format din 5 membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.). Membrii C.A. au fost
numiţi prin Ordinul MADR nr. 1958/27.12.2018, pentru o perioadă de doi ani, în vederea organizării
şi operaţionalizării activităţii societăţii, până la organizarea și finalizarea procedurii de selecţie
prevăzută de OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată
prin Legea nr. 111/2016.
Până în prezent, la CASA UNIREA nu au fost înregistrate modificări ale structurii de capital, fuziuni,
divizări sau transformări, așa cum reglementează legislația incidentă.
Cu privire la structura organelor de conducere și administrare ale CASEI UNIREA, de la înființare
și până în prezent:
Adunarea Generala a Acţionarilor
Adunarea Generală a Acţionarilor a fost compusă din următorii reprezentanţi MADR:
1. dl. Dumitru-Daniel BOTĂNOIU, perioada 10.12.2018 – 15.11.2019;
2. dl. Maricel Floricel DIMA, perioada 10.12.2018 – 14.04.2020;
3. dl. Bogdan DUMITRESCU, perioada 15.11.2019 - 14.04.2020;
4. dl. Florian-Emil DUMITRU, perioada 14.04.2020 - 09.02.2021;
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5. dl. George Scarlat, perioada 14.04.2020 - 09.02.2021;
6. dl. Aurel SIMION, perioada 09.02.2021 – prezent;
7. dl. Gheorghe ȘTEFAN, perioada 09.02.2021 – prezent.
Consiliul de Administrație
Consiliul de Administrație a fost constituit prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(OMADR) nr. 1958/27.12.2018, în următoarea componenţă:
1. dl. George Sava – numit membru al C.A. începând cu data de 27.12.2018, ales președinte al
C.A. începând cu data de 08.01.2019;
2. dl. Sorin Minea, numit membru al C.A. începând cu data de 27.12.2018;
3. dl. Aurel Popescu numit membru al C.A. începând cu data de 27.12.2018;
4. dl. Adrian Rădulescu, numit membru al C.A. începând cu data de 27.12.2018;
5. dl. Florentin Bercu, numit membru al C.A. începând cu data de 27.12.2018.
De la constituire și până în prezent, Consiliul de Administraţie și-a modificat de câteva ori
componenţa, acest fapt fiind cauzat de demisiile unor membri și/sau de expirarea mandatelor.
Astfel, situaţia centralizată a membrilor Consiliului de Administraţie se prezintă astfel:
• dl. Sorin Minea, membru C.A. în perioada 27.12.2018 – 15.07.2021;
• dl. George Sava, membru C.A. în perioada 27.12.2018 - 25.11.2019;
• dl. Aurel Popescu, membru C.A. în perioada 27.12.2018 - 16.04.2019;
• dl. Adrian Rădulescu, membru C.A. în perioada 27.12.2018 - 16.04.2019;
• dl. Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, membru C.A. în perioada 29.05.2019 - 15.07.2021;
• dl. Radu Gheorghe Antohe, membru C.A. în perioada 29.05.2019 – 02.09.2019;
• dl. Gabriel Popescu, membru C.A. în perioada 19.09.2019 - 14.02.2020;
• dl. Bogdan Dumitrescu, membru C.A. în perioada 23.06.2020 - 30.10.2020;
• dl. Emil Păduraru, membru C.A. în perioada 23.06.2020 - 15.07.2021;
• dl. Marius-Mihai Micu, membru C.A. în perioada 30.10.2020 – 15.02.2021;
• dl. Florentin Bercu, membru C.A. în perioada 27.12.2018 – prezent;
• dl. Liviu Gabriel BULGARU, membru C.A. în perioada 27.04.2021 – prezent;
• dl. Gheorghe CIOBANU, membru C.A. în perioada 15.07.2021 – prezent.
Conducerea executivă
Dl. Adrian Izvoranu a fost numit în funcţia de director general al CASEI UNIREA prin hotârârea C.A.
nr. 1/21.01.2019 şi a exercitat funcţia până la data de 23.12.2019, fiind demis prin hotărârea C.A.
nr. 32/23.12.2019.
Începând cu data de 23.12.2019, dlui. director comercial Ionuţ-Alexandru Dănilă i-au fost delegate
atribuţiile de director general „până la finalizarea controlului dispus de acţionarul unic şi luarea
unei noi decizii”, conform Hotărârii C.A. nr. 32/23.12.2019.
Conducerea executivă a CASEI UNIREA:
•

dl. Ionuț Alexandru Dănilă
 în perioada 25.01.2019 - 01.11.2020, dl. Dănilă a exercitat funcția de director adjunct în
baza unui contract individual de muncă;
 în perioada 01.11.2020 - 07.01.2021, dl Dănilă a exercitat mandatul de director
comercial;
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 în perioada 24.12.2019 - 26.08.2020, dl. Dănilă a exercitat mandatul de director general
delegat în baza hotărârii CA nr. 32/2019.
•

dna. Eliza Constantinescu

 a fost mandatată ca director economic prin hotărârea C.A. nr. 36/18.05.2020;
 a exercitat mandatul de director general începând cu data de 26.08.2020; (urmare a
hotărârii C.A. nr. 40/26.08.2020), până la data de 24.12.2020.
•

dl. Emil Păduraru

 a fost numit director general al societății de către C.A. al CASEI UNIREA, prin hotărârea
C.A. nr. 53/18.12.2020, dobândind calitatea de administrator executiv în perioada
24.12.2020 – 25.04.2021.
În prezent, conducerea executivă a Casei UNIREA este asigurată de către dna. director general Eliza
Constantinescu.

➢ La cât se ridică pierderile?
Conform datelor furnizate de conducerea executivă a CASEI UNIREA, pierderile anului 2019 au fost în
cuantum de 7.157.014 lei. Acestea au fost cauzate de cheltuieli și investiţii mari, neprofitabile,
realizate în principal cu:
• avans pentru achiziţionarea obiectivului de investiții din Focșani, jud. Vrancea (depozit,
livadă, bunuri mobile, teren);
• investiţii în magazinele situate în București și în Sibiu;
• cheltuieli de personal;
• cheltuieli cu evenimente de promovare;
• cheltuieli cu chirii;
• cheltuieli cu achiziţionare și depozitare marfă/supradimensionare a stocurilor.
Pierderile anului 2020 au fost în cuantum de 5.412.881 lei și au provenit în principal din:
1. cheltuieli de personal, care au generat peste 50% din pierderi. În scopul reducerii acestor
cheltuieli, în luna octombrie 2020 a fost finalizată o primă restructurare a CASEI UNIREA, prin
care au fost desfiinţate 42 posturi din cadrul societăţii;
2. costul mărfii perisabile (pește nevalorificat), precum și cheltuielile cu procesul de
neutralizare a mărfii respective (cerinţă impusă de legislaţia în vigoare pentru prevenirea
riscului pentru sănatate publică, animal și pentru mediu);
3. costurile operaţionale care au ţinut de depozitarea peștelui nevalorificat, de transport ale
acestuia dintr-un depozit în altul, etc.
Pierderea primului semestru al anului 2021 a fost în luna iunie 2021 în cuantum de 1.275.400 lei, dar,
în urma deciziilor luate pentru reducerea costurilor, în luna iulie 2021 aceasta a putut fi diminuată,
ajungând la 953.896 lei.
➢ Sunt șanse pentru relansare? Planuri pentru redresare?
Planul de redresare a CASEI UNIREA urmărește atât diminuarea pierderilor și recuperarea parțială a
cheltuielilor suportate de Statul Român, cât și atingerea obiectivului ca toate costurile să fie
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efectuate la nivelul veniturilor din activitatea operațională și a celorlalte surse de finanțare ale
societăţii.
Începând cu luna aprilie a anului 2020, prin OMADR nr. 1152/R/14.04.2020, au fost numiţi ca
reprezentanți în A.G.A. secretarii de stat Florian-Emil DUMITRU și George SCARLAT și au fost
declanșate acţiunile de restructurare și reorganizare a CASEI UNIREA, în vederea reducerii pierderilor
înregistrate de societate.
Astfel, s-a hotărât închiderea punctelor de lucru din comuna Gruiu, jud. Ilfov, din municipiul Slatina,
jud. Olt, din municipiul Sibiu și din București, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 3-5, sector 1. De
asemenea, au fost desfiinţate și primele 42 posturi din cadrul Societăţii.
Începând cu luna februarie a anului 2021, prin OMADR nr. 495/09.02.2021 au fost numiţi ca
reprezentanţi A.G.A. secretarii de stat Aurel SIMION și Gheorghe ȘTEFAN, care au continuat măsurile
de restructurare și reorganizare, în vederea diminuării pierderilor înregistrate de Societate.
A fost decisă închiderea și radierea de la Registrul Comerțului a Sucursalei Tulcea și a punctelor de
lucru prin care CASA UNIREA desfășura activitatea ce ţinea de proiectul „Bursa de Pește”. De
asemenea, a fost continuat procesul de reducere a personalului, fiind eliminate din organigrama
societății înca 27 posturi.
Principalul deziderat pe care se bazează strategia și obiectivele MADR cu privire la eficientizarea
și revigorarea activității CASEI UNIREA îl reprezintă implementarea unui management performant
la nivelul Societății prin identificarea unor administratori competenți, aleși exclusiv pe criterii
de performanță și independență managerială.
Astfel, una dintre cele mai importante măsuri pe care acționarul unic MADR le-a luat cu privire
la CASA UNIREA este demararea procedurilor legale și transparente de selecție a noului Consiliu
de Administrație, așa cum reglementează O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice. Astfel, la data prezentei, la nivelul instituției noastre se desfășoară
procedura de selecţie de către o Comisie formată din funcționari din mai multe direcții de
specialitate ale ministerului și mandatată prin OMADR nr. 344/21.01.2021. Comisia de selecție
este asistată și consiliată în activitatea de recrutare a administratorilor de către un expert
independent specializat în recrutarea resurselor umane, contractat în baza unei proceduri legale
și transparente de achiziție a acestor servicii. Obiectivul principal pe care acționarul unic (MADR)
îl urmărește este recrutarea unui număr de cinci membri ai consiliului de administrație, care să
dețină competențe necesare asigurării unui management performant, în urma parcurgerii mai
multor etape de selecție, așa cum reglementează legislația în domeniu.
Candidații care îndeplinesc condițiile generale de selecție prealabilă vor trebui să depună, pe
lângă dosarul de candidatură și o Declarație de intenție, care reprezintă propunerile personale
ale acestora ca răspuns la cerințele din Scrisoarea de așteptări. În fapt, această Declarație
reprezintă un plan de afaceri conținând propunerile concrete de relansare a activității
întreprinderii publice, modalități de recuperare a pierderilor și viziunea personală a candidatului
în vederea dezvoltării și adaptării la cerințele pieții prin eficientizarea actului de management
implementat de Consiliul de Administrație.
La finalul acestui proces, autoritatea publică tutelară MADR va fi în măsură să numească noul
C.A., pentru un mandat complet de patru ani, în vederea administrării CASEI UNIREA, pe baza
așteptărilor și strategiei impuse de acționarul unic, precum și în vederea implementării planurilor
proprii de administrare depuse și selectate în cadrul procesului de recrutare.
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➢ Se pot recupera pierderile?
În baza Tematicii de control nr. 226.008/07.11.2019, aprobată de ministrul agriculturii și dezvoltării
rurale, Direcţia Generală de Control, Antifraudă și Inspecţii (DGCAI) din cadrul MADR a efectuat un
control privind modul de desfăşurare a activităţii economico-financiare a CASEI UNIREA, organizarea
contabilităţii, oportunitatea și rezonabilitatea cheltuirii fondurilor în scopul achizițiilor patrimoniale,
bunuri, marfă, servicii, acțiuni de promovare, administrarea patrimoniului, resurse umane,
valorificarea bunurilor și mărfurilor achiziționate. Urmare verificărilor efectuate a fost întocmită o
Notă de control, aprobată de conducerea MADR, fiind constatate mai multe nereguli și chiar
suspiciunea rezonabilă a unor fapte ilicite. Astfel, una din măsurile aprobate prin Nota de control, a
fost transmiterea acesteia împreună cu toată documentația care a stat la baza verificărilor, către
organele competente ale statului, respectiv Direcția Națională Anticorupție, în vederea stabilirii
caracterului penal și a răspunderii aferente în legătură cu constatările echipei de control din cadrul
MADR.
Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, a fost întocmit având la baza așteptările
acționarului unic, fiind estimat un rezultat brut pozitiv. Indicatorii principali prevăzuți în BVC/2022
sunt:
• Venituri totale
2430,00 mii lei;
• Cheltuieli totale
2222,00 mii lei;
• Rezultat brut
208,00 mii lei.
Totodată, DGCAI a efectuat verificări și în baza Tematicii de control nr. 213001/08.01.2020, aprobată
de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, verificări ce au vizat proiectul ”Bursa de Pește” finanțat prin Fondul European de Pescuit – Programul Operațional de Pescuit 2007 – 2013, precum și
activitatea derulată în cadrul Bursei de pește – sediul central Tulcea și punctul de colectare din Chilia
Veche. Prin Nota de control au fost stabilite măsuri de remediere a neregulilor/disfuncționalităților
constatate.
Separat față de demersurile realizate de către MADR, CASA UNIREA prin reprezentanții săi legali și
convenționali a formulat plângeri penale cu privire la anumite contracte păguboase pentru societate
încheiate de fosta conducere, urmând ca în termenele legale să se constituie parte civilă pentru
recuperarea prejudiciilor cauzate. Pe rolul instanțelor judecătorești mai există alte 4 (patru) litigii
civile (comerciale) inițiate de CASA UNIREA pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din contracte
comerciale, așa cum rezultă din informațiile furnizate de către reprezentanții societății.
Menționăm că MADR, în calitate de acționar unic și de autoritate publică tutelară, precum și CASA
UNIREA, vor lua toate măsurile legale în vederea constituirii ca parte civilă în procesul penal, în
vederea recuperării prejudiciilor cauzate bugetului societății, cu respectarea dispozițiilor art.
20 din Codul de Procedură Penală, respectiv “(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până
la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
persoanei vătămate acest drept. (2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu
indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se
întemeiază. (8) Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului
şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este
scutită de taxă de timbru.”

Dlui. Alexandru Dima,
Senior corespondent PRO TV
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