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I. Preambul: 

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor art. 55 alin. (2) si (3) din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia: 

 (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după 

caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la 

remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor 

consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. 

 (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă 

situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și 

cuprinde cel puțin informații privind:  

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; 

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, 

raportul dintre performanța realizată și remunerație; 

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; 

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul 

daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 

 

II. Reglementari legale si reglementari interne privind remunerarea si alte avantaje acordate 

administratorilor si directorilor: 

 

1. Actul constitutiv al societatii: 

 

 Atributiile AGA - art. 10.1 lit. b) numirea si revocarea administratorilor, in conditiile legii 

si confirmarea demisiilor acestor persoane; lit. d) stabilirea indemnizatiei datorate pentru 

mandatul in curs al administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiilor 

directorilor 

 Competente principale ale CA – art. 11.15 lit. g) numirea, in conditiile legii si revocarea 

directorilor, stabilirea atributiilor acestora si supervizarea activitatii lor, cu exceptia 

cazurilor in care acestea intra in competenta AGA, potrivit Actului Constitutiv si legii 

aplicabile; Stabilirea remuneratiilor si celorlalte avantaje oferite directorilor, cu 

respectarea limitelor generale impuse de AGA; 
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2. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 Sectiunea a II-a – despre adunarile generale – art. 111 alin. (2) lit. c) - să fixeze 

remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, 

respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin 

actul constitutiv; 

 Sectiunea a III-a despre administratia societatii – Subsectiunea I – sistemul unitar -  art. 

142 alin. (2) – Consilul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot 

fi delegate directorilor: lit. c) -  numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației 

lor; 

 Sectiunea a III-a despre administratia societatii – Subsectiunea a III-a – Dispozitii 

comune pentru sistemul unitar si sitemul dualist – art. 15318 alin. (1) - Remunerația 

membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită 

prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor; art. 15318 alin. 

(4) - Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere 

și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor 

sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale 

persoanelor respective și cu situația economică a societății. 

 

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

  Art. 37, alin.  (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a 

membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor 

în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4); (2) Remunerația membrilor neexecutivi 

ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o 

indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 

două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru 

activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, 

la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de 

Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă 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) 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; (3) Remunerația membrilor executivi ai 

consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o 

indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 

https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100713352&d=2020-01-20#p-100713352
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100713354&d=2020-01-20#p-100713354
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100670859&d=2020-01-20#p-100670859
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câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului 

principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației 

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică 

anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază 

indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea 

generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, 

determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). (4) Componenta 

variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de 

supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor 

cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, 

anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la 

stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, 

după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) 

și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul 

unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță 

stabilite în contractul de mandat. 

 Art. 38, alin. (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu 

poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de 

administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și 

calitatea de administratori. (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă 

lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă 

constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, 

stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de 

remunerare pe baza indicatorilor de performanță. 04/06/2016 - alineatul a fost modificat 

prin Lege 111/2016; (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați 

constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației 

pentru directorii societății. 

 Art. 39, alin. (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de 

mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor 

consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi 

consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de 

nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și 

vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către 

filialele sale; (3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în 

cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor 

directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte 

avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de 

internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al 

consiliului de supraveghere. 

https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100670859&d=2020-01-20#p-100670859
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100713352&d=2020-01-20#p-100713352
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100713354&d=2020-01-20#p-100713354
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2011-privind-guvernanta-corporativa-a-intreprinderilor-publice?pid=100713353&d=2020-01-20#p-100713353
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/geytsobrgq4a/act?pid=100629846&d=04-06-2016#p-100629846&opt=M&idRel=10822656
https://lege5.ro/App/Document/gi3diojtga/geytsobrgq4a/act?pid=100629846&d=04-06-2016#p-100629846
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4. Hotarari ale AGA si Decizii ale Consiliului de Administratie 

 

4.1. Hotarari ale AGA: 

 Hotararea 18/25.10.2016 – numire membru provizoriu CA – Dumitriu Florin Victor si 

stabilirea indemnizatiei fixe la 1.700 lei brut/luna; 

 Hotarare 24/12.05.2017 – numire membri provizorii CA – Staicu Dumitru Florian, 

Turcu Narcis Orhan, Popica Florin si stabilirea indemnizatiei fixe la 1.700 lei 

brut/luna; 

 Hotarare 25/06.07.2017 – numire membru provizoriu CA – Teleasa Ion – Adrian si 

stabilirea indemnizatiei fixe la 1.700 lei brut/luna; 

 Hotarare 30/29.09.2017 - numire membru provizoriu CA – Munteanu Sorin Ionut si 

stabilirea indemnizatiei fixe la 1.700 lei brut/luna; 

 Hotarare 33/09.07.2018 – aprobare indemnizatie fixa pentru toti membri CA la 2049 

lei brut/luna 

 Hotarare 36/11.07.2019 – aprobarea declansarii selectiei membrilor CA conform 

OUG 109/2011; 

 Hotarare 37/27.08.2019 – prelungire contracte de mandat membri CA pana la 

finalizarea procedurii de selectie conform OUG 109/2011, dar nu mai mult de 12 

luni; 

 Hotarare 38/14.11.2019 – numire membri CA conform OUG 109/2011 - Munteanu 

Sorin Ionut, Dumitriu Florin Victor, Teleasa Ion-Adrian, Popica Florin, Zabolotnii Carol 

Alexandru si si stabilirea indemnizatiei fixe pentru toti membri CA la 2.049 lei 

brut/luna; 

 

4.2. Decizii ale Consiliului de Administratie: 

 Decizia 99/24.08.2018 – aprobare remuneratie Director General la valoarea de 

12.820 lei brut/luna (7.500 lei net); 

 Decizia 105/13.12.2018 – numire director general pe o perioada de 6 luni – 

Gheorghiu Eduard Laurentiu 

 Decizia 112/11.06.2019 – numire director general pe o perioada de 6 luni – 

Gheorghiu Eduard Laurentiu 

 Decizia 122/21.11.2019 – numire director general pe o perioada de 6 luni – 

Gheorghiu Eduard Laurentiu 

 Decizia 126/19.12.2019 – numire Director General conform prevederiol OUG 

109/2011, pe o perioada de 4 ani – Gheorghiu Eduard Laurentiu; 

 Decizia 127/20.12.2019 – aprobarea componentei de management a planului de 

administrare 
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III. Componenta Consiliului de Administratie 

 

3.1. Pentru perioada 01.01.2019 – 14.11.2019 

 Teleasa Ion-Adrian – Presedinte 

 Munteanu Sorin Ionut - membru 

 Dumitriu Florin Victor – membru 

 Popica Florin – membru 

 Turcu Narcis Orhan – membru 

Pentru aceasta perioada toti cei 5 membri ai Consiliului de Administratie au fost numiti provizoriu. 

3.2. Pentru perioada 14.11.2019 – 31.12.2019 (prezent) 

 Teleasa Ion-Adrian - Presedinte 

 Munteanu Sorin Ionut - membru 

 Dumitriu Florin Victor – membru 

 Popica Florin – membru 

 Zabolotnii Carol Alexandru 

In urma finalizarii selectiei in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cei 5 membri ai 

Consiliului de Administratie au fost numiti pentru o perioada de 4 ani. 

IV. Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare 

In anul 2019 componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare a fost identica cu cea a 

Consiliului de Administratie, prezentata in capitolul anterior. 

V. Structura remuneratiei si cuantumul acesteia 

 

5.1. Pentru Consiliul de Administratie 

 Avand in vedere ca aproape in integralitate pe parcursul anului 2019 membrii Consiliului de 

Administratie au fost numiti provizoriu, singura forma de remuneratie a fost reprezentata de o 

indemnizatie fixa, stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 33 din 

09.07.2018  la valoarea de 2.049 lei brut/luna.  

 Cuantumul indemnizatiei fixe a respectat valoarea maxima stabilita de catre prevederile art. 37 

din OUG 109/2011, care conform raportarilor INS pe ultimele 12 luni ar fi fost de  9.409,82 lei 

brut/luna/administrator. 

 Conform contractelor de mandat aprobate de catre AGA, plata indemnizatiei a fost 

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. 
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 Chiar si dupa finalizarea procedurii de selectie si numire a noilor administratori in conformitate 

cu prevederile OUG 109/2011, pentru o perioada de 4 ani, tinand cont ca in prezent se afla in 

desfasurare procedura de analiza, negociere si aprobare a Planului de Administrare si a 

indicatorilor de performanta, structura si valoarea remuneratiei a ramas aceeasi, respectiv o 

indemnizatie fixa in cuantum de 2.049 lei brut/luna/administrator, stabilita de Adunarea 

Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 38 din 14.11.2019. 

 Valoarea indemnizatiei fixe a ramas aceeasi chiar daca membrii Consiliului de Administratie au 

facut parte si din Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie. 

 In anul 2019 nu a fost stabilita, aprobata si platita catre administratori indemnizatie variabila. 

Tabel de plati catre administratori in anul 2019 – valoare neta 

ADMINISTRATOR 
INDEMNIZATIE 

FIXA 2019 
INDEMNIZATIE 

VARIABILA 
ALTE BENEFICII 

Teleasa Ion-Adrian 14.388 LEI - - 

Munteanu Sorin Ionut 14.388 LEI - - 

Dumitriu Florin Victor 14.388 LEI - - 

Popica Florin 14.388 LEI - - 

Turcu Narcis Orhan 12.561 LEI - - 

Zabolotnii Carol Alexandru 1.827 LEI - - 

 

5.2. Pentru Director General 

 

 Avand in vedere ca aproape in integralitate pe parcursul anului 2019 Directorul General, in 

persoana domnului Gheorghiu Eduard Laurentiu, a fost numit provizoriu prin mandate 

succesive de cate 6 luni, singura forma de remuneratie a fost reprezentata de o indemnizatie 

fixa, stabilita de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 99 din 24.08.2018 la valoarea 

de 12.820 lei brut/luna (7.500 lei net); 

 Cuantumul indemnizatiei fixe a respectat valoarea maxima stabilita de catre prevederile art. 38 

(1) din OUG 109/2011, care conform raportarilor INS pe ultimele 12 luni ar fi fost de  28.229,46 

lei brut/luna; 

 Tinand cont ca in prezent se afla in desfasurare procedura de analiza, negociere si aprobare a 

Planului de Administrare si a indicatorilor de performanta si implicit a Componentei de 

Management, chiar si dupa finalizarea procedurii de selectie si numire a Directorului General 

in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru o perioada de 4 ani, structura si 

valoarea remuneratiei a ramas aceeasi, respectiv o indemnizatie fixa in cuantum de 12.820 lei 

brut/luna (7.500 lei net);  

 In anul 2019 nu a fost stabilita, aprobata si platita catre Directorul General indemnizatie 

variabila. 
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Tabel de plati catre Directorul General in anul 2019 

DIRECTOR GENERAL 
INDEMNIZATIE 

FIXA 2019 (NET) 
INDEMNIZATIE 

VARIABILA 
ALTE BENEFICII 

Gheorghiu Eduard Laurentiu 90.000 LEI - - 

 

 

VI. Informatii privind durata mandatelor, perioada de preaviz negociata si cuantumul 

daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza. 

 

In anul 2019, odata cu numirea membrilor consiliului de administratie si directorului 

general, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, au fost stabilite urmatoarele: 

 Durata mandatelor – 4 ani 

 Durata perioadei de preaviz – 30 de zile 

 Daune-interese pentru revocarea fara justa cauza – o compensatie echivalenta cu 

valoarea remuneratiei brute si cuvenite pana la data expirarii mandatului;  

 

 

Presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare – Active Conexe S.A. 

Ion Adrian Teleasa 


