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ÎNTREBARE 

 

Adresată:  Domnului Florin-Vasile CÎŢU 

      Prim-ministru 

      Domnului Alexandru NAZARE  

      Ministrul finanțelor 

      Domnului Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

      Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului 

 

De către: Deputat Lasca Mihai Ioan 

Circumscripția electorală: Nr. 5, Bihor 

Grupul Parlamentar: Neafiliat 

Obiectul întrebării: ,,Care este valoarea activelor intangibile formate din drepturile patrimoniale 

reprezentate de proprietatea industrială și drepturile de autor în cazul interprinderilor propuse 

pentru privatizare: ROMAERO S.A., HIDROELECTRICA S.A., TAROM S.A., Compania 

Națională de Aeroporturi Bucureşti?” 

----------------------------------------------------------------------- 

Stimați domni Miniștri,  

 

 În perspectiva vânzării pachetului majoritar la întreprinderile de stat sau vânzarea întegului 

activ se pune întrebarea dacă Ministerele de resort și Guvernul României, au luat preventiv toate 

măsurile care se impun pentru eliminarea riscului dobândirii, utilizării și divulgării ilegale de 

secrete comerciale, impuse prin Directiva nr. 943 a PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a 

CONSILIULUI EUROPEAN din 08 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor 

de afaceri nedivulgate numite secrete comerciale, precum şi pentru evaluarea drepturilor materiale 

de proprietate industrială şi drepturilor materiale de autor aferente şi referitoare portofoliului 

deținut de fiecare întreprindere în parte şi contabilizarea acestor active intangbile şi care este 

ponderea în averea întreprinderilor de stat, a activelor intangibile de mai sus față de activele fixe? 

 Conform practicii internaționale în domeniul evaluării drepturilor materiale de proprietate 

industrială şi drepturi de autor (vezi Price Waters & Coopers) şi a Metodologiei de Evaluare a 

Proprietăţii Intelectuale, care a fost elaborată în mai 2012 în cuprinsul Standardului de Inovare al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aplicate punctual pentru câteva întreprinderi de stat aflate în 

propunerea de vânzare pe lista guvernului avem următoarele situații raportate de valoarea activelor 

fixe contabilizate faţă de activele intangibile estimate: 

1. ROMAERO S.A. valoarea activelor intangibile estimate sunt de peste 250 de ori mai mari decât 

valoarea activelor fixe contabilizate, iar acestea cuprind terenuri, cladirile, utilajele, echipamente, 
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instalatii, hangare, halele industriale, aparatura, mobilier, materiile prime, consumabile şi 

materiale, potential valorificabile. Activele intangibile cuprind drepturile patrimoniale de autor şi 

drepturile conexe, brevetele de invenții, mărcile, desenele de execuţie, desenele industriale, 

tehnologii, instalații tehnologice unicat, know-how, how-to-do, gabarite, proceduri de asamblare, 

procedee de fabricație pentru BAC 1-11, BN-2 ISLANDER, AN-24, IL-18, licenţe de reparații, 

licențe de fabricație, licențe de produse aeronautice, programe pe calculator, planurile de afaceri, 

contractele cu furnizorii de materiale şi materii prime, contractele de fabricație subansamble, etc. 

2. HIDROELECTRICA S.A. valoarea activelor intangibile estimate sunt de peste 100 de ori mai 

mari decât valoarea activelor fixe contabilizate, respectiv activele intangibile cuprind drepturile 

patrimoniale de autor şi drepturile conexe, brevetele de invenții, mărcile, desenele industriale, 

planurile de reparații, consolidare şi întreținere, tehnologii, instalațiile tehnologice unicat, 

knowhow, how-to-do licențe, programe pe calculator, planurile de afaceri, planuri de modernizare, 

contractele cu furnizorii de materiale şi materii prime, contractele de fabricație subansamble, etc. 

3. Compania TAROM SA, valoarea activelor intangibile estimate sunt de peste 120 de ori mai 

mari decât valoarea activelor fixe contabilizate, respectiv activele intangibile cuprind drepturile de 

trafic, sloturile de operare pe diverse aeroporturi, licențe de operare diversele tipuri de aeronave, 

drepturile patrimoniale de autor şi drepturile conexe, manuale de operare şi întreținere, brevetele 

de invenții, mărcile, know-how, licențele, programe pe calculator, planurile de afaceri, gabarite, 

planuri de modernizare, contracte cu furnizorii de materiale şi servicii, contracte de operare, etc. 

4. Compania Națională Aeroporturi Bucureşti, valoarea activelor intangibile estimat sunt de peste 

100 de ori mai mari decât valoarea activelor fixe contabilizate, respectiv activele intangibile 

cuprind drepturile de operare instalații aeroportuare, licențe de handling pe tipuri de aeronave, 

drepturile patrimoniale de autor şi drepturile conexe, manuale de operare şi întreținere, brevetele 

de invenții, mărcile, know-how, how-to-do, proceduri de security, proceduri de safety, licențele, 

programele pe calculator, planurile de afaceri, planurile de modernizare, contracte cu furnizorii de 

materiale şi servicii, contracte de operare, planuri de investiții, operarea traficului aerian, etc. 

 

Vă mulțumesc, 

Solicit răspuns scris și oral. 

Data: 23.03.2021 

Deputat neafiliat Lasca Mihai Ioan 

   




