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FONDUL PROPRIETATEA DEZAPROBĂ IMIXTIUNEA MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN 
INDEPENDENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SALROM 

 
 
Bucureşti, 17 februarie 2013 – Franklin Templeton Investment Management Limited UK, sucursala 
Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Fond al S.C. Fondul Proprietatea S.A. 
(“Fondul”), consideră că recenta desemnare a unui nou Director General al Societăţii Naţionale a Sării 
(„Salrom”) încalcă grav prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 (“OUG 
109/2011”) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat. Noul Director General a fost 
desemnat de Consiliul de Administraţie fără a fi respectate criteriile şi procedurile transparente cerute 
de OUG 109/2011 pentru procesul de selecţie. În schimb, desemnarea a rezultat strict din imixtiunea 
Ministerului Economiei în independenţa Consiliului Salrom, ca urmare a emiterii unui ordin ministerial 
referitor la desemnarea unui membru al unui partid politic. 
 
Pe 12 februarie 2013, Consiliul de Administraţie al Salrom l-a desemnat pe dl. Aurel Bucur în funcţia 
de Director General al companiei. Această decizie reprezintă o încălcare directă a prevederilor OUG 
109/2011, din următoarele motive: 

• Consiliul de Administraţie a desemnat un nou Director General în urma ordinului Ministerului 
Economiei nr. 282 din 21 decembrie 2012, prin care reprezentanţii Ministerului în Adunarea 
Generală a Acţionarilor au fost împuterniciţi să mandateze Consiliul de Administraţie al Salrom 
să îl revoce pe fostul Director General şi să îl desemneze pe dl. Aurel Bucur. Cu toate acestea, 
responsabilitatea desemnării unui Director General revine numai Consiliului de Administraţie. 
Din această cauză, considerăm că intervenţia Ministerului în procesul de selecţie afectează 
independenţa Consiliului în privinţa desemnării managerilor profesionişti, fapt care nu ar trebui 
să fie permis. 

• Desemnarea dl. Aurel Bucur a avut loc fără realizarea unui proces de selecţie efectuat de o 
companie independentă de recrutare, după cum este stipulat în legislaţie. În opinia noastră, 
experienţa şi referinţele dlui. Bucur nu îndeplinesc cerinţele poziţiei de Director General. 
Conform CV-ului dlui. Bucur, acesta nu a avut niciun fel de responsabilităţi similare în posturile 
ocupate anterior. 

• Este important de precizat că dl. Aurel Bucur este membru al unui partid politic, pe care îl 
reprezintă în cadrul Primăriei Târgul-Ocna, în funcţia de consilier municipal.  

 
Administratorul Fondului dezaprobă din nou cu tărie lipsa de transparenţă în procesul de selecţie şi 
criteriile opace prin care s-a luat decizia finală în numirea noilor manageri profesioniști și a consiliilor 
independente din companiile de stat. Cerem insistent Guvernului să abordeze aceste probleme cu 
promptitudine și să respecte în viitor legislaţia în vigoare. 
 

mailto:ebirjovanu@frk.com
mailto:MBotez@Golinharris.com


 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT  
LIMITED UNITED KINGDOM Bucharest Branch 

Premium Point Building 
78-80 Buzesti, 8th floor 

Bucharest 011017 
Romania 

 
Tel:   +40 (0) 21 2009 600 
Fax: +40 (0) 21 2009 631  

 
Continuăm să fim foarte preocupaţi de faptul că, la un an după adoptarea OUG 109/2011, autorităţile 
publice continuă să îi încalce dispozițiile sau să întârzie punerea corectă în aplicare a standardelor de 
guvernanţă corporativă în întreprinderile de stat, la care şi Fondul Proprietatea este acționar. Credem 
că aceste încălcări au un impact nefast asupra valorii companiilor de stat şi transmit un semnal 
negativ puternic cu privire la integritatea procesului de numire a consiliilor independente şi a 
managementului profesionist. 
 

# # # 

 

Note pentru redactori 
 

 
1. Vă rugăm să consultaţi comunicatele noastre anterioare pe acest subiect: Incălcări ale guvernanţei corporative la EDMN şi 

Aeroporturi Bucureşti, Amânarea desemnării unui nou Consiliu de Supraveghere la Hidroelectrica, Scrisoare deschisă adresată 
Ministerului Economiei privind Hidroelectrica, Ingrijorare privind implementarea legislaţiei în domeniul guvernanţei corporative, 
Încălcări severe ale legislaţiei guvernanţei corporative la CE Oltenia. 

 
Despre Fondul Proprietatea şi Managerul de Fond 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost 
confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat 
oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiţii de tip 
închis, iar obiectivul său investiţional este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 28 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii 
sprijiniţi de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], o organizaţie globală de 
management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează 
soluţii globale şi locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii ale Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, 
Fiduciary Trus, Darby, Balanced Equity Management şi K2. Compania situată în San Mateo, California, are mai mult de 65 de ani de 
experienţă în investiţii şi administrează active în valoare de peste 809 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 ianuarie 
2013. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.co.uk. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajul 8, sector 1, 
Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să 
vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro. 
 
Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments şi 
grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton Investments 
nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru inexactitatea informaţiilor 
conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, indiferent de cauza acestor inexactităţi, erori 
sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri 
proprii. 
 
Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited Sucursala Bucureşti. FTIML Sucursala Bucureşti este autorizată şi 
reglementată în România de CNVM. 
 
Copyright © 2013. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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