
 

 
 

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE 
A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL 

ACTIVE CONEXE S.A. 
 
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice (denumită în continuare „OUG nr. 109/2011ˮ), politica și criteriile de 
remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina 
de internet a societatii prin grija presedintelui consiliului de administrație. 
Consiliul de Administratie al Societatii este format din 5 membri neexecutivi iar politica și criteriile 
de remunerare a acestora, precum si a directorului general se bazează pe următoarele: 

• Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Actul Constitutiv al Societatii; 

• Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, privind aprobarea remunerației 
membrilor Consiliului de Administrație; 

• Deciziile Consiliului de Administrație privind aprobarea remunerației Directorului General; 

• Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi și contractul de mandat al 
directorului general; 
 

Criteriile de remunerare, structura si cuantumul acesteia 
 

1. In cazul Administratorilor si Directorului General interimari/provizorii  

• Administratorii și directorul general interimari/provizorii sunt remunerați pentru activitatea 
desfășurată cu o indemnizație fixă lunară. 

• Indemnizația fixă lunară pentru membrii Consiliului de Administrație este aprobată de catre  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG 
109/2011, in prezent fiind stabilita prin Hotararea AGOA nr. 38/14.11.2019 la valoarea de 
2.049 lei brut/luna/administrator (fata de 9.409,82 lei brut/luna/administrator cat 
reprezenta limita maxima conform raportarilor INS pe ultimele 12 luni anterioare emiterii 
hotararii); 

• Conform contractului de mandat aprobat de catre AGA, plata indemnizatiei este conditionata 
de participarea administratorului la toate sedintele Consiliului de Administratie din luna 
respectiva sau mandatarea unui alt administrator (nu mai mult de o sedinta), iar pentru 
fiecare incalcare a obligatiei de participare, societatea urmand sa retina o penalitate de 25% 
din indemnizatia lunara neta cuvenita administratorului. 



 

• Indemnizatia fixa lunara a Directorului General este aprobata de catre Consiliul de 
Administratie cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, in prezent fiind stabilita 
prin Decizia nr. 99/24.08.2018 la valoarea de 12.820 lei brut/luna (fata de 28.229,46 lei 
brut/luna, cat reprezenta limita maxima conform raportarilor INS pe ultimele 12 luni 
anterioare emiterii deciziei); 

• Administratorii si directorul general interimari nu beneficiaza de componenta variabila a 
remuneratiei si nici de alte avantaje; 

• Administratorii nu beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara diferentiata in functie de 
numarul Comitetetelor Consultative din care fac parte, aceasta ramanand la aceeasi valoare;  
 

2. In cazul Administratorilor si Directorului General selectati si numiti in conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011 
a) Pentru membrii Consiliului de Administratie: 

• Administratorii neexecutivi sunt numiti in conformitate cu OUG 109/2011 pentru o 
perioada de 4 ani si beneficiaza de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă 
lunară și o componentă variabilă; 

• indemnizatia lunara fixa, se stabileste in aceleasi conditii si in acelasi cuantum ca pentru 
administratorii interimari/provizorii; 

• Conform contractului de administrare aprobat de catre AGA, plata indemnizatiei fixe 
lunare este conditionata de participarea administratorului la toate sedintele Consiliului 
de Administratie din luna respectiva sau mandatarea unui alt administrator (nu mai mult 
de o sedinta), iar pentru fiecare incalcare a obligatiei de participare, societatea urmand 
sa retina o penalitate de 25% din indemnizatia lunara neta cuvenita administratorului. 

• administratorii nu beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara diferentiata in functie de 
numarul Comitetetelor Consultative din care fac parte, aceasta ramanand la aceeasi 
valoare; 

• componenta variabila a remuneratiei se stabilește pe baza unor indicatori de 
performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a 
acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu 
respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) din acelasi act normativ și care 
urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării 
principiilor de bună guvernanță. 

• Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 
12 indemnizații fixe lunare.  

• Administratorii beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de 
indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin 
contractele de administrare si doar daca la sfarsitul exercitiului financiar societatea 
inregistreaza profit; 
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b) Pentru Directorul General: 

• Directorul General este numit in conformitate cu OUG 109/2011 pentru o perioada de 
4 ani si beneficiaza de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, stabilită 
în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă; 

• indemnizatia lunara fixa se stabileste in aceleasi conditii si in acelasi cuantum ca pentru 
Directorul General interimar/provizoriu; 

• Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de 
care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății; 

• Directorul General beneficiaza de componenta variabila a remuneratiei, conditionat de 
indeplinirea cumulata a tintelor aferente indicatorilor cheie de performanta stabiliti prin 
contractul de mandat si doar daca la sfarsitul exercitiului financiar societatea 
inregistreaza profit; 
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