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RAPORT ANUAL AL

cu privire la remunera(iile qi alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi gi

directorului general, in cursul anului financiar 2016

Societatea Conpet S.A. s-a infiin{at in baza Legii nr.lSi 1990 privind reorganizarea
unitdlilor economice de stat ca regii autonome gi societa[i comerciale, cu modificirile qi completarile
ulterioare. si a Hotdrdrii Guvemului nr. l2l3 /1990 privind infiin{area de societd}i comerciale pe
acIiuni in industrie.

Societatea Conpet S.A. este operatorul Sistemului Nalional de Transport al petrolului.
astl'el cum este definit gi reglementat de Legea petrolului nr. 2381 2004, cu modificirile 9i
completlrile ulterioare. precum gi de Normele metodologice de aplicare a Legii petrolului.
aprobate prin Hotdrdrea Guvemului nr.20751 2004.

Societatea Conpet S.A. infiinptA ca o societate pe acliuni, conform t,egii nr. 3ll l9g0
privind societdlile. republicati. cu modillcdrile fi completarile ulterioare este o societate detinuli
public. in conformitate cu dispoziliile Legii nr. 2971 2004 privind piaJa de capital. inregistratd la
Oficiul pentru Evidenla Valorilor Mobiliare.

in confbrmitate cu dispoziliile art. 55 alin.(2) din Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr.
l09l 201I privind guvemanla corporativl a intreprinderilor publice, cu modillcirile qi completdrile
ulterioare. Comitetul de nominalizare 9i remunerare din cadrul Consiliului de Administralie trebuie
sd elaboreze un raport anual cu privire la remuneraJiile gi alte avantaje acordate administratorilor gi
directorilor in cursul anului financiar.

Raportul urmeazi a t'i prezentat Adundrii Generale a Aclionarilor care aprobd situaliile
financiare anuale qi va cuprinde cel putin urmitoarele informalii:

a) structura remuneratiei. cu explicarea ponderii componentei variabile gi componentei
fixe:

b) criteriile de performanld ce fundamenteazA componenta variabild a remuneratiei.
raportul dintre performanla realizatd gi remunerajie:
considerentele ce justificd orice schemi de bonusuri anuale sau avantaje nebinegti:
eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:
infbrmalii privind durata contractului. perioada de preaviz negociati. cuantumul
daunelor - interese pentru revocare lirljusti cauzi

Actul constilutiv al Societalii Conpet S.A. prevede la art.20 alin. (l) lit. ))ca atribulie a
Consiliului de Administralie prezentarea Adundrii Generale a Aclionarilor care aprobd situaliile
financiare anuale. a unui raport elaborat de Comitetul de nominalizare gi remunerare cu privire la
remuneraliile qi alte avantaje acordate administratorilor gi directorilor in cursul anului financiar
anterior.

I

c)
d)
e)



l. Cadrul leqal nrivind rrolitica si criteriile de remunerare nentru administratorii neexecutivi

An.37 alin. (l ) din ordonan{a de Urgen}d a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativi a intreprinderilor publice. cu modificdrile gi completdrile ulterioare. care prevede:
"Remuneratia membrilor consiliului de administralie sau, dupd caz. a membrilor consiliului de
supraveghere este stabilite de adunarea generalS a ac!ionarilor in structura gi limitele prevdzute
la alin. (3) qi (4)"
Art. 37 alin. (2) din Ordonanla de Urgentl a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanta
corporativi a intreprinderilor publice. cu modiflclrile gi completdrile ulterioare. care prevede:
''Remuneralia membrilor consiliului de administralie sau. dupd caz. a membrilor consiliului de

supraveghere este tbrmatA dintr-o indemnizalie lixi lunard qi o componenti variabild constdnd
intr-o cotd de participare la profitul net al societetii. o schemi de pensii sau o altd formi de
remunerare pe baza indicatorilor de performanl6''.
Art. 37 alin. (3) din Ordonan[a de Llrgenla a Gur.emului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativA a intreprinderilor publice. cu modificdrile qi completirile ulterioare, care prer.ede:
"(3) Indemnizalia tlxd lunarl a membrilor neexecutivi nu poate depdgi media pe ultimele l2
luni a cdgtigului salarial mediu brut lunar din ramura in care igi desligoara activiratea
societatea. comunicat de Institutul Nalional de Statisticd anterior numirii."

Art. 37 alin. (5) din Ordonanp de Urgenl5 a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativd a intreprinderilor publice. cu modiflcdrile qi completirile ulterioare, care prevede:
"(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomanddrilor temeinic motivate,
formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiliilor de remunerare pentru poziliile
similare din societdli. din acelagi domeniu de activitate. cu capital majoritar ori integral de stat
din Romdnia qi din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau. dupd caz. de expertii
in recrutare resurse umane ale clror servicii au lbst contractate pentru derularea procedurii de
seleclie a membrilor consiliului de administralie/consiliului de supraveghere."
Art. 37 alin. (6) din Ordonanta de Urgenli a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativa a intreprinderilor publice. cu modificdrile gi completdrile ulterioare. care prevede:

"(6) Adunarea generali a aclionarilor se va asigura. la stabilirea indemnizaliei fixe lunare a
fiecirui membru al consiliului de administralie sau, dupd caz, a liecarui membru al consiliului
de supraveghere. determinatd contbrm alin. (3) 9i (4), cA aceasta este justificati in raport cu
indatoririle specifice, atribuliile in cadrul unor comitete consultative. cu numdrul de gedinle,
obiectivele gi criteriile de performanld slabilite in contractul de mandat.''

Art. 39 alin. ( I ) din Ordonan(a de Urgen{i a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativd a intreprinderilor publice. cu modificdrile gi completdrile ulterioare, care prevede:
"(l) Remuneratia gi celelalte avantaje ot-erite administratorilor gi directorilor in cadrul
sistemului unitar. respectiv membrilor consiliului de supraveghere gi membrilor directoratului,
in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situaliile financiare anuale gi in raportul anual
al comitetului de nominalizare gi remunerare."

Art. 39 alin. (2) din Ordonanta de Urgenld a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativa a intreprinderilor publice. cu modificdrile qi completdrile ulterioare. care prevede:

"(2) Politica qi criteriile de remunerare a administratorilor gi directorilor in cazul sistemului
unitar. respectil a membrilor consiliului de supraveghere gi a membrilor directoratului. in
cazul sistemului dualist. sunt IEcute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin
grija consiliului de administratie sau. dupd caz, a consiliului de supraveghere. ..

{rt. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 3ll 1990 privind societd{ile. republicati. cu modificdrile
gi completlrile ulterioare. prin care se prevede cd. Consiliul de administratie are ca competenta



de bazd, care nu pot fi delegate directorilor, numirea qi revocarea directorilor gi stabilirea
remuneratiei lor.

Art.l43 alin. (l) coroborat cu art.l43 alin. (4) din Legea nr.3ll 1990 privind societrlile.
republicatd. cu modiflcirile qi completarile ulterioare, care prevede competenla Consiliul de
administralie de a delega conducerea societalii unuia sau mai multor directori, numind pe unul
dintre ei director general. care nu este gi pregedinte al Consiliului de administralie.

I [. Cadrul leqal nrivind nolitica si criteriile de remunerare oentru administratorii
executivi

Art. 34 alin. (2) din Ordonanla de UrgenlA a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare. prevede
competenla Comitetului de nominalizare gi remunerare de a lormula propuneri privind
remunerarea directorilor:

Art. 37 alin. (4) din Ordonanga de Urgenld a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativd a intreprinderilor publice. cu modilicdrile gi completdrile ulterioare, prevede:
''(4) Indemniza(ia fixd lunard a membrilor executivi nu poate depagi de 6 ori media pe ultimele
l2 luni a cdqtigului salarial mediu brut lunar din ramura in care igi desfEqoard activitatea
societatea. comunicat de Institutul NaJional de Statistici anterior numirii"

Art. 38 alin.( I ), (2) Si (3) din Ordonanla de Urgenla a Guvemului nr. l09l 201 I privind
guvemanla corporative a intreprinderilor publice. cu modificlrile gi completirile ulterioare.
prevede:

"(l) Remuneralio direclorilor esle stabilitd de consiliul de administralie Si nu poate depdsi
nivelul renruneraliei stabilil pentru membrii execulivi ai consiliului de administrdlie. Ea esle
unica.formd de remunerolie penlru directorii core indeplinesc Si calitatea de administratori.
(2) Remunerolia este.fbrmatd dintr-o indemnizo{ie fixd lunord stabililo in limitele prevdzute lo
art. 37 alin. (1), Si dintr<t componenld variabild constdnd intr<t cotd de participare la profitul
net ol socieldlii, o schemd de pensii sau o alld.firmd de remunerare pe baza indicatorilor de
perlitrmanld.
(3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomonddrilor lemeinic motivcrle,

.fbrmulole pe baza untti sludiu comporat asupro condiliilor tle remunerqre pentru poziliile
similare din societdli. din acelasi domeniu de actititate. cu capital ntajorilor ori integral de
stat din alte slate europene, de comitelul de nominolizare sou. dupd caz. de experlii in
recrulqre resurse umane ale cdror servicii au.fost contraclale penlru derulorea procedurii de
seleclie a memhrikr consiliului de administalie/ consiliului de suprawghere. "

- Art. 39 alin. (2) din Ordonanta de Urgenld a Guvemului nr. 109/ 201 I privind guvemanla
corporativd a intreprinderilor publice. cu modificdrile gi completirile ulterioare, prevede:

(2) Politica qi criteriile de remunerare a administratorilor qi directorilor in cazul sistemului
unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere gi a membrilor directoratului. in
cazul sistemului dualist. sunt Ihcute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin
grija consiliului de administratie sau, dupd caz, a consiliului de supraveghere. '.

III. a) Structura remunera(iei, cu explicarea ponderii componentei variabile gi
componentei fixe

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie. in calitate de administratori neexecutivi
au lbst alegi prin Hotirdrea Adundrii Generale a AcJionarilor w.61 28.11.2013 pentru un
mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvemului nr.
l09l 2011 privind guveman{a corporativd a intreprinderilor publice. cu modificirile qi



completarile ulterioare. cu exceplia dlui. Rdzvan $tefan Lefter. care a fost numit membru
al consiliului de Administralie prin Hotdr6rea AGOA nr. 51 17.12.2015. urmare a demisiei
d-lui Dinu Dragog Lucian.

Prin HotdrArea Adunarii Generale a Aclionarilor nr. 21 25.03.2014 se stabileqte
indemnizatia fixd brutd lunari gi subcomponenta I a componenlei variabile.

Prin Hotirdrea Adunirii Generale a Aclionarilor nr. 3/ 27 .03.2014 se aprobi contracrul de
administrare al administratorilor societalii Conpet S.A. in forma gi conJinutul din anexa la
Ordinul nr. 2l7l 2014 al ministrului delegat pentru energie.

Contractul de administrare al dlui. Rizvan $tefan Lefter a fost aprobat prin Hotdrdrea
AGOA nr. 51 17.12.2015. in fbrma aprobatd prin Hotdrdrea AGOA nr. 31 27.03.2014. cu
toate modificdrile ulterioare aprobate prin hotdrdri AGOA, inclusiv cu anexele I gi I .l .

Aga cum s-a menlionat gi in Raportul Comitetului de Nominalizare gi Remunerare nr.
402871 1l.l 1.2015 cdtre AGOA din data de 17.12.2015. intrucdr dl. Rdzvan gtefan Lefier a
fost numit administrator provizoriu neexecutiv prin Decizia C.A. nr. 121 29.09.2015 Si
respectiv membru in cadrul a douA comitete consultative constituite la nivelul C.A.. prin
Decizia nr. l3l 16.10.2015. pentru perioada in care acesta a activat in cadrul Consiliului de
Administralie sunt aplicabile prevederile contractului de administrare incheiat de dl. Dinu
Dragoq Lucian in ceea ce privegte la remuneralia cuveniti, in corelare cu obiectivele gi
indicatorii de performan{i pentru anul 2015 aplicabile de la data numirii acestuia de catre
C.A. 9i pdnl la data revoclrii de cAtre A.G.O.A. din calitatea de administrator provizoriu
neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administralie au contracte de administrare care prevdd o
remuneralie dupd cum urmeaz a:

l. Indemnizafia lixi lunari

Administratorul beneficiazi de o indemniza{ie fixd lunari brutd pentru executarea
mandatului incredinlat. dar nu mai mult de media pe ultimele l2 luni a cAgtigului salarial
mediu brut lunar din ramura-/ sectorul de activitate in care igi deslEgoard activitatea
societatea, comunicat de Institutul NaJional de Statisticd. Indemnizatia fixA se actualizeazd
anual in funclie de datele fumizate de Institutul Nalional de Statisticl.

Mecanismul de acordare a indemniza{iei lunard fixI a fost urmitorul :

- pregedintele consiliului de administralie qi membrii care sunt in cadrul a cel pulin 2
comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiazd de o indemnizalie fixi
lunari [a valoarea maximS:
- membrii consiliului de administra{ie care sunt in cadrul unui comitet consultativ
constituit la nivelul consiliului. beneficiazd de o indemnizalie fixd lunard reprezentend
90Yo din indemnizalie fixa lunard la valoarea maximd;
- membrii consiliului de administralie care nu l-ac parte din comitete consultative
constituite la nivelul consiliului. beneficiazr de o indemnizalie fixd lunard reprezentand
85% din indemnizalie tlxd lunald la valoarea maximi.
Plata remuneraliei se lace o datl pe lun6. indif'erent de numdrul gedinlelor din luna
respectivS.

Remunera{ia fixd brutd totalS platite in perioada 01.01.20,l6 - 31.12.2016 membrilor
Consiliului de administralie selectali in condiliile Ordonanlei de Urgen{i a Guvernului nr.
1091 201I privind guvemanla corporativA a intreprinderilor publice, cu modificdrile qi

completlrile ulterioare a fost de 300.960 lei.



2.Componenta variabili

componenta variabila este determinatd in funclie de atingerea obiectivelor, respectiv
indeplinirea indicatorilor de perlormanli aproba{i prin Planul de administrare gi are doua
subcomponente. Anexele I 9i l.l. la contraclele de administrare incheiate de
administratorii neexecutivi cu societatea avdnd obiectivele gi indicatorii de perfbrmanta
pe ani precum gi repartizarea lor pe trimestre. se actualizeazd in conformitate cu
prevederile din B.V.C.-ul anului alerent.

2.1. Prima subcomponenti a componentei variahile

Componenta variabild este determinatd in funclie de atingerea obiectivelor. respectiv
indeplinirea nivelului indicatorilor de perfbrman{d (anexa nr.l) aprobali prin Planul de
administrare qi va avea doua subcomponente.

Prima subcomponenld a componentei variabile. conform art. 18 din contractul de
administrare. se determind trimestrial. in functie de gradul de indeplinire a criteriilor de
performanli gi va li determinatd ca sumi a mediilor ponderate a indicatorilor de
perlormanld. astlel cum sunt prezentali in continuare.
Pe baza indicatorilor stabiliti qi a ponderii fiecaruia. se calculeazd un lndicator global
trimestrial de performangi Ir.
In condiliile in care Indicatorul global trimestrial Ir se realizeazd 100% sau peste. in
perioada pentru care se face calculul. se va acorda trimestrial. 100% din valoarea primei
pa4i a tran$ei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Dacd
Indicatorul global trimestrial Ir se realizeazd sub 100% in perioada pentru care se 1'ace

calculul. atunci se va acorda trimestrial doar 75%o din valoarea trangei trimestriale aferente
primei subcomponente a componentei variabile.

in acest context. membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administralie ai Societdtii
Conpet S.A., au fost remunerali in anul 2016 cu suma neta de 2l1.893 lei aferentd primei
subcomponente variabile (inclusiv pentru trimestrul IV al anului 2015), cu exceptia celei
af'erente trim. IV a anului 2016 care se va acordi dupi aprobarea exerciliului flnanciar
pentru anul 201 6.

2.2. A douii subcomponenti a componentei variabile

Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administra{ie. prin HotirArea Adundrii
Generale Ordinare a Aclionarilor nr. 21 28.04.2016 s-a aprobat Subcomponenta 2 a
componentei variabile a indemniza(iei administratorilor neexecutivi pentru anul 2016.
conlbrm propunerilor din Raportul comitetului de nominalizare qi remunerare cu nr.87661
24.03.2016, cu menliunea expresd cd valoarea acestei subcomponente nu va depdgi
valoarea indemnizaliei fixe aferente intregului exerciliu financiar anual qi se va incadra in
prevederile Bugetului de venituri 9i Cheltuieti aprobat conform prevederilor legale. Astfel:

..Pentru anul 2016. Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneraliei care se
acorda administratorului neexecutiv, este determinat6 in funclie de atingerea obiectivelor
qi indeplinirea indicatorilor de perlormanld qi se stabileEte la un nivel de 0,415% din suma
reprezentand diferenJa dintre profitul net efectiv realizat qi profitul net estimat pentru
exerciliul financiar 2016. dar nu mai mult dec6t valoarea indemnizaliei fixe aferente
intregului exerciliu financiar anual, incadrdndu-se in prevederile bugetului de venituri gi
cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. plata se va face dupa aprobarea situaliilor
Ilnanciare anuale.
Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneraliei administratorilor neexecutivi se
va acorda pro-rata cu perioada lucratd din an in baza contractului de administrare. in cazul



in care contractul administratorului neexecutiv inceteazi inainte de incheierea exerciliului
tinanciar al unui an datoritd uneia dintre urmitoarele clauze prevazute in contractul de
administrare:

Art. 36.3 revocarea administratorului de cdtre AGA. cu amendamentul cA revocarea nu a
lost determinata de o culpd a acestuia:

Art. 36.4 - decesul administratorului:
Art. 36.6 - acordul de voinJi al pA4ilor semnatare:
Arl. 36.7 - renunlarea administratorului [a mandat. din cauze neimputabile;
Art. 36.8 - intervenJia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului sd mai
ocupe aceast[ funclie.
Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile ptatitA in anul 2016 membrilor C.A.
pentru anul 201 5 a lbst de 247 .094 lei brut .

in anul 2016. gradul de realizare al indicatorilor de performanld prevazu{i in contractele de
administrare a fost de 106,70%.

Remuneratia acordati in anul 2016 directorului general numit in conditiile Ordonantei de
Urgentl a Guvernului nr. 109/ 20ll orivind suvernanta cornorativi a intrenrinderilor
nublice

Remunerafia fixI

Avdnd in vedere cd domnul Liviu Ilagi a fbst desemnat ca membru in Consiliul de
Administralie al Societalii Conpet SA. in confbrmitate cu prevederile Ordonanlei de
Urgenld a Guvemului nr. I 09/ 201 I privind guvemanla corporativd a intreprinderilor
publice. cu modificdrile qi completirile ulterioare. prin Decizia nr. l7 din data de
06.12.2013 a Consiliului de Administralie domnul Liviu Ilaqi a fbst numit director general.
liindu-i delegate atribulii de conducere a societdtii, in confbrmitate cu prevederile art. 143

din Legea nr.3l/ 1990 privind societdlile comerciale qi cu actul constitutiv al societalii,
pentru o perioada de 4 ani.

intre societate gi domnul Liviu Ilagi s-a incheiat contractul de mandat nr. 1106.12.2013.

Mandatarul beneticiazi de o indemnizalie fixi brutl lunar[ stabilith de Consiliul de

Administra!ie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Indemnizalia tlxd lunard bruta pentru executarea mandatului incredinlat este stabilita in
cuantum egal cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a cdqtigului salarial mediu brut lunar din
ramura in care i;i desftgoarA activitatea societatea. comunicat de lnstitutul Nalional de
Statisticl anterior numirii Mandatarului.
Remuneralia fixi bruta a directorului general al Societdlii Conpet S.A. aferentd anului 2016
este in valoare de 303.264 lei.

Remunera{ia variabili

Directorul beneficiazd gi de plata unei componente variabile. care este determinat[ in
f'unclie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanld
aproba{i prin Planul de management 9i are doua subcomponente.
Anual. indicatorii de performanta precum gi repa(izarea lor pe trimestre. Anexe la
contractul de mandat incheiat. sunt actualizali in conlormitate cu prevederile din BVC- ul
anului albrent.

Remuneralia directorului general pentru anul 2016 s-a stabilit in conformitate cu
prevederile legale. cu Hotdrarea Adunirii Generale a Aclionarilor nr. 21 25.03.2014
(limitele generale ale indemnizaliei fixe brute lunare gi subcomponenla variabild l) qi
Decizia nr. 61 19.05.2016 a Consiliului de Administra[ie pentru subcomponenta variabild



2. in baza Raportului nr. 87661 24.03.2016 intocmit de Comitetul de nominalizare qi
remunerare.

in vederea acorddrii primei subcomponente a componentei variabile. gradul de indeplinire a
criteriilor de pertbrmanld va fi determinat trimestrial. cu luarea in considerare a ponderii
fiec5rui indicator qi a variatiei fa{d de nivelul tinld srabitit.
Confbrm contractului de mandat nr. 1i 2013 valoarea trangei primei subcomponente a
componentei variabile este egald cu 3 indemnizalii fixe brute lunare, astfel incAt valoarea
totald anuald a primei subcomponente este de l2 indemnizalii fixe brute lunare.

in acest context directorul general al societAtii Conpet SA a lost remunerat in anul 2016 cu
suma neta aferentd primei subcomponente variabile in valoare de 239.403 tei (inclusiv
pentru trimestrul IV al anului 2015). cu exceplia celei aferente trimestrului IV al anului
2016 care se va acordi dupd aprobarea situaliilor financiare, in condiliile legii.

Conform Deciziei C.A. nr.6/ 19.05.2016, a actului adilional nr. l0l 2016 Ia Contractul de
mandat nr.l/ 06.12.2013:

..Pentru anul 2016. Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acordd directorului general -
administratorul executiv este determinatd in funclie de atingerea obiectivelor gi indeplinirea
indicatorilor de performanld qi se stabilegte la un nivel de 2.5o/o din suma reprezentand dif'erenla
dintre protitul net efectiv realizat gi protitul net estimat pentru exerciliul financiar 2015, dar nu mai
mult decdt valoarea indemniza!iei fixe aferente intregului exerciliu financiar, determinate conform
prevederilor art. 12 din Contractul de Mandat. Plata se va face dupd aprobarea situaliilor financiare
anuale.
Valoarea acestei subcomponente se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri $i Cheltuieli
aprobat confbrm prevederi lor legale.
Pe intreaga durati a Contractului de Mandat. Subcomponenta 2 a componentei variabile a
remuneraliei directorului general se va acorda pro-rata in raport cu perioada lucratd din an in baza
Contractului de Mandat. In cazul in care contractul acestuia inceteazf, inainte de incheierea
exerciliului financiar datoritd uneia dintre urmdtoarele clauze prevazute in art.29 din Contractul de
Mandat:
- 29.3. - revocarea directorului de cdtre CA pentru neindeplinirea nejustilicatd a obliga{iilor:
- 29.4. - decesul directorului general:
- 29.6. - acordul pa4ilor semnatarel
- 29.7. - renunlarea directorului la mandat:
- 29.8 - intervenlia unor impedime legale. astfel cum acestea sunt definite la art.2 lit.d) din
contract.

Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platitd in anul 2016 Directorului General
pentru anul 2015 este de 247.380 lei brut.
Indicatorii de perfbrmanJi in anul 2016 au iost realizali in proporlie de 106,700/o.

a) criteriile de performan(I ce fundamenteazi componenta variabili a remunera{iei,
raportul dintre perform anla realruatd gi remunera(ie;

Realizarea indicatorilor qi a criteriilor de performanld in anul 2016. Fald de prevederile din anexa
1.1 la Contractul de administrare pentru anul 2016, este influenptd pozitiv in principal de:

r EBITDA mai mare cu 2.20o/o, grad de indeplinire ponderat 25.55%:
o Sciderea cheltuielilor de exploatare mai mici cu 4.34Vo. grad de indeplinire

ponderat 26.08oh:
. Cre$terea productivitelii muncii cu 2.5%o, grad de indeplinire ponderat 25.62%:
o Sciderea numdrului total de avarii tehnice cu 24 de avarii, grad de indeplinire

ponderat l4,44Yo;
o Cre$terea vizibilitAlii la B.V.B., grad de indeplinire ponderat l5Zo.



b) considerentele ce justifici orice scheml de bonusuri anuale sau avantaje neblnegti;

Membrii Consiliului de Administralie nu beneficiazd de bonusuri sau avantaje nebdnegti.

c) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administralie nu au fbst stabilite scheme de pensii
suplimentare sau anticipate.

d) informa(ii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatl, cuantumul
daunelor-interese pentru revocare IIri justl cauzi.

La dala de 28.11.2013 prin metoda votului cumulativ au fost numili membrii Consiliului de
Administralie in baza Hot5rArii Adunirii Generale a Aclionarilor nr. 6 pentru un mandat de 4 ani.
in confbrmilate cu prevederile OrdonanJei de UrgenJd a Guvernului nr. l09i 20ll privind
guvemanla corporativd a intreprinderilor publice. cu modificirile gi completirile ulterioare.
Contractul de administrare stabileqte rdspunderea pi4ilor precum qi condiliile de incetare.
Prin Decizia nr. 1 7 din data de 06. 12.201 3 a Consiliului de administralie dt. Liviu Ila$i a fost numit
director general, fiindu-i delegate atribulii de conducere a societelii. in conformitate cu prevederile
art. 143 din Legea nr. 3l/ 1990 privind societhlile comerciale gi cu actul constitutiv al societAtii.
pentru o perioada de 4 ani. Conlractul de mandat a fost incheiat in data de 6 decembrie 2013. pe o
perioadd de 4 ani cu posibilitatea de reinnoire prin decizie a Consiliului de AdministraJie.

Pentru contraclele de administrare Ei contractul de mandat al directorului general nu este stabilit un
termen de preaviz.

Cuantumul daunelor interese:

- contractele de administrare

in cazul revocdrii nejustiticate a administratorului. acesta are dreptul de a primi de la Societate o
compenso(ie pentru perioada neexecutate din Contractul de Administrare. indif'erent de data la care
survine revocarea, dar nu mai mult de l2 indemnizalii lunare fixe, determinate astt-el:

a) in situalia in care revocarea intervine oricdnd anterior inceperii ultimului an de mandat.
administratorul va primi o compensatie reprezentand l2 indemnizalii lunare fixe:

b) in situalia in care revocarea intervine in ultimul an de contract. se va pldti o compensatie
corespunzAtoare numdrului de luni rdmase pAni la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare
de 6 indemnizalii lunare fixe.

incepAnd cu data incheierii contractelor de administrare 9i pdnl in prezent nu a avut loc nicio
revocare a membrilor Consiliului de Administralie.

- contractul de mandat:

in cazul revocirii Directorului nejustiticat. acesta are dreptul de a primi de la Societate o
compensolie echivalenti cu totalul indemnizaliilor fixe cuvenite pentru perioada ramasd
neexecutatA din Contractul de Mandat (indemniza{iile fixe de care ar fi beneficiat pind la data
imptinirii termenului pentru care a fost incheiat contractul). Plata acestei compensalii se face in
lermen de 30 zile lucrdtoare de la data incetdrii prezentului Contract de Mandat.
Aceasti formd de compensare a Directorului este unica dezddunare a acestuia in situa{ia in care
intervine revocarea lui in mod nejustificat.
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in cazul revocdrii pentru motive intemeiate/ justificate a Directorului. Societatea nu datoreazd
acestuia nicio compensaJie pentru perioada neefectuata din mandat.

e) administratorii neexecutivi gi directorul general - administrator executiv
beneficiazl de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe bazi de
documente justificative gi de asigurare de rispundere profesionalS, pe intreaga
perioadl a mandatului. Polila de asigurare se incheie anual. costurile aferente acesteia fiind
suportate de cAtre societate. Limita maximd a primei de asigurare aprobatd de A.G.O.A.
este in cuantum de 14.500 Euro/ an de asigurare. corespunzdtoare unei limite de asigurare
de l2 milioane Euro in agregat. polila urmAnd sd se incheie anual, pentru fiecare an din
perioada rdmasi de executat din contractele de administrare.

in temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanla de urgenli a Guvemului nr. 109/
2011 privind guvemanla corporativa a intreprinderilor publice, cu modificlrile gi completlrile
ulterioare. Comitetul de nominalizare gi remunerare din cadrul Consiliului de Administralie
inainteazd prezentul Raport Adundrii Generale a Aclionarilor de la Societatea Conpet S.A.

Rizvan $tef'an Lefter - membru

Comitetul de nominalizare gi remunerare , -

Danweirer - presedinre L UZ--
Cristina Chiriac - membru
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