Nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui administrator si directorului
general in anul 2020
Administratorii Societății au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, în
calitatea lor de administratori provizorii, o remunerație lunară brută, sub forma unei
indemnizații fixe, determinată conform art. 37, alin.2 al OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 111/2016.
Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a
Acționarilor, la data numirii acestora, fără componentă variabilă pe baza indicatorilor de
performanță.
Directorul general a avut dreptul, conform prevederilor contractului de mandat la o
remunerație brută lunară formată din indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea
prevederilor OUG nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Componenta fixa
Indemnizația fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită avându-se în vedere prevederile OUG
109/2011 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor, respectiv maximum de doua ori media
pe ultimele 12 luni anterior numirii a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea
desfașurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă,
conform clasificatiei activităților din economia natională, comunicat de Institutul Național de
Statistică anterior numirii.
Plata remunerației lunare a fost condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare
ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la
o întâlnire a Consiliului de Administrare, Societatea are obligatia reținerii remunerației lunare nete,
pentru neprezentare sau neacordarea de mandat către un alt administrator, ceea ce nu a fost cazul.
Transmiterea mandatelor către un alt administrator s-a considerat prezență. În cadrul unei sedinte CA
nu sunt permise mai mult de 3 mandate de împuternicire, conform Statutului Societatii. În cazul în care
se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se reprogramează pentru o dată ulterioară.
Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate
cu reglementările și dispozițiile legale.
Administratorii provizorii: in perioada ianuarie - decembrie 2020 au avut dreptul de a primi
lunar, conform hotararii actionarilor, o remunerație brută în cuantum fix de 5.040 lei
lei/lună.

Directorul General:
• in perioada 01.01.2020 – 09.02.2020, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotararii
CA nr.1/17.09.2019, pentru activitatea desfasurata pe contractul de mandat nr.
5531/25.09.2019 o remunerație brută lunară fixă in cuantum de 28.500 lei.
• in perioada 10.02.2020 - 09.08.2020, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotării
nr.1/17.01.2020, pentru activitatea desfasurata pe contractul de mandat nr.
375/20.01.2020, o remunerație brută lunară fixă de 28.500 lei.
• in perioada 10.08.2020 – 09.02.2021, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotării
nr.1/17.07.2020 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfasurata pe
contractul de mandat nr. 4869/21.07.2020, o remunerație brută lunară fixă de 28.500 lei.
Remuneraţia şi celelalte avantaje oferite administratorilor şi directorului general trebuie au fost
consemnate în situaţiile financiare anuale și vor fi făcute publice pe pagina de internet a
companiei, dupa aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare 2020.
Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje
băneşti/nebănești
Pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile
legale, prevederile Actului Constitutiv/Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale
Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin contractele de mandat,
drepturile conferite, altele decat cele privind remuneratia, sunt dupa cum urmeaza:
Alte drepturi oferite administratorilor conform contractelor de administrare:
- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate
în interesul Societății, pe baza documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale
și reglementările interne ale Societății;
- angajarea de asistență din partea unor specialiști , experți externi, în vederea îndeplinirii
sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale in vigoare și cu avizul Consiliului de
Administrație, onorariile plătite pentru aceste servicii fiind comunicate ulterior către
Adunarea Generală a Acționatilor;
- asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;
Alte drepturi oferite directorului general, conform contractului de mandat :
✓ dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 200 lei/zi
în interiorul țării și 100 euro/zi în exteriorul țării;
✓ decontarea cheltuielilor de transport în interesul Societății la clasa I pe orice distanță, orice
fel de tren, cu navele de călători după tariful clasei I, cu avionul pe orice distanță clasa
economic, cu mijloacele de transport auto ale Societății;

✓ decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 150 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli
făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
✓ asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;
✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă raportat la durata mandatului;
✓ drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152
al. 3 din Legea nr. 31/1990;
✓ dreptul la autoturism, șofer și carburantul aferent pe perioada contractului de mandat;
✓ un telefon mobil, un notebook, o tabletă iPad pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă
în conformitate cu reglementările interne ale societății.
Cheltuielile totale pentru anul 2020 privind execuția contractelor de mandat, diurna, cazarea și
transportul membrilor Consiliului de Administrație și ale directorului general în interesul
societății au fost în cuantum de 785.369,66 lei, conform adresei nr. 37/SFC/02.03.2021
comunicate de Serviciul Financiar Contabilitate și adresei nr. 92/RU/26.02.2021
comunicată
de Biroul Resurse Umane, anexe la prezentul raport .

