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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
privind rezultatele economico-financiare ale exerciţiului 

01.01-31.12.2019 

1. ACTIVITATEA COMPANIEI

Centrul Naţional de Învăţământ Turistic SA (CNIT) este societate pe acţiuni, cu 
�cţionar unic statul român şi a luat fiinţă prin reorganizarea Centrului Naţional de 
lnvatamant Turistic, conform H.G. nr. 748 din 09.07.2008. 

CNIT a fost înregistrată la O.N.R.C. cu nr. J40/696/2009, are CUI 24979799 şi are 
un capital social in valoare de 78.691.600 lei, reprezentând patrimoniul preluat prin 
reorganizare, reevaluat conform prevederi lor legale. 

Activitatea se desfasoara la sediul social din Bucuresti, bd.Poligrafiei nr.3-5 sector 
1. 

Obiectul principal de activitate: 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; 
Obiecte secundare de activitate: 

5510: hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; 
5610: restaurant; 
5630: baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor; 
5819: alte activităti de editare; 
6820: închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 
7022: activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; 
7490: alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; 
7911: activităti ale agenţiilor turistice; 
8551: învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional; 
9101: activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor; 
9412: activităţi ale organizaţiilor profesionale (participarea ca membru colectiv la organizaţii 
profesionale naţionale şi internaţionale); 
9900: activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (cooperarea internaţională privind 
realizarea unor programe şi proiecte cu organismele internaţionale), etc. 

Structura acţionariatului CNIT SA la data de 31.12.2019: 

Actionari Valoare capital 
Nr. actiuni % social 

Statul Român prin Mfnisterul 
Economiei,Energiei si Mediului de 
Afaceri 786. 916 100 78.691.600 

TOTAL 786.916 100 78.691.600 

Patrimoniul administrat de CNIT SA este proprietatea privată a statului român şi face 
obiectul a două contracte de asociere in participaţiune : 

1. Contract nr. 348/03.02.1998 incheiat cu SC Parc Hotels SA, in care CNIT SA are o cotă
de participare de 15% (SC Parc Hotels SA 85%). Acest contract a fost încheiat iniţial pe
o perioadă de 30 de ani, fiind prelungit prin 2 ordine de ministru, respectiv Ordinul
Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr.130/20.09.2000 la 49 ani şi
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