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PROPUNERI
dc modtrlcarc a Rcgulalncntttui dc Organizarc si Functionarc al Consiliului dc Adlninistratic

alSC CONPET SA

Forma in vigoare Propuneri de modificare
Rcglententari legalc si statutrre privind
organizarea si functionarea Consiliului de
Admioistratie al SC Conpet SA

Regularnentul de Organizare si Funcaionare
at Consiliului de Administrati€ al SC Conpet
SA

(l) SC Conpet SA este administrata de catre un
Consiliu de Adminisrratie, compus din 7

administratori. alesi de catre Adularea Cenemla
Ordinara a Actionarilor.

(1) SC Conpet SA este adminis[aE de catre un
Consiliu de Administratie (C.A.), compus din 7

administratori, alesi de catre Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie este

numit de catre Adunarea Generala Ordinara a

Actionarilor dintre administratori, pentru o durala
care nu poate depasi durata mandatului sau de
administrator. Prcsedintele coordoneaza
activitatea consiliului si raporte^za cu privire la
aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie este

numit de catre Adunarea Generala Ordinara a

Actionarilor dintre administratori, pentru o durata

care nu poate depasi durata mandatului sau de

administrator.

(3) ln cazul in carc prcsedintele se afla in
imposibilitate temporara de a-si exercita
atributiile, pe durata starii respective Consiliul de

Administrade poate insarcina pe un alt
administrator cu indeplinirea functiei de

presedinte.

(3) In caz de vacanta a uruia sau a mai multot
posturi de administrator, Consiliul de

Administralie procedeaza la numirea unor
administrarori provizorii {inclusiv a unui
presedinte provizoriu, daca e cazul), pana la
intrunirea adunarii genenle ordinare a

actionarilor.
4) ...in cazul in care intervin modificari in
componenta Consiliului de Administratie,
prezentele reglementari se actualizeaza cu noul/
noii administrator (i). ca urmare a punerii in
aplicare a Hotalarii AGOA, respectiv prin Decizia
Consiliului de Administratie.

4) .... in cazul in care intervil modificari in
componenta Consiliului de Administratie,
prezentul regulament se actualizeaza cu noul/ noii
administiator (i), ca urmare a pune i in aplicare a

Hotararii AGOA, respectiv prin Decizia
Consiliului de Administratie.

(7) Consiliul de Administratie se intruneste ori de

cate ori este necesar, cel putin o data la tlei luni, la
convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat
de presedinte, iar in lipsa acestuia, de
administratorul pe caie il desemneaza Consiliul de
Administratie sa-i tina locul. Consiliul poate fi, de
asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin
doi dintre adminishatori sau a directorului

(7) Consiliul de Administratie se intruneste oi de

cate ori este necesar, cel putin o data la trei luni, Ia
convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat
de presedinte. ln cazul in care presedintele se afla
in imposibilitate temporara de a-si exercita
atributiile, pe durata starii respective consiliul de
administatie poate insarcina pe un alt
administrato. cu indeDlinirea functiei de



Seneral. in acest caz, ordinea de zi este stabilita de
catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa

dea curs unei astfel de cereri.

presedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat
la cererea motivata a cel putin doi dintre
administratori sau a directorului general. In acest
caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii
cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei
astfel de cereri.

(ll)Consiliul de adminisfatie nu poate decide
asupra unor probleme care nu sunt incluse pe

ordinea de zi, cu exceptia urgentelor si cu conditia
ca deciziile adoptate sa fie ratillcate la urmatoarea
sedinta de catre memb i absenti. Presedintele va
decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(11) Consiliul de Administatie nu poate decide
asupra unor probleme care nu sunt incluse pe

ordinea de zi, cu exceptia urgentelor. Pentu a

decide asupra urgentelor, se vor consulta si
membrii absenti, prin mijloace divene de

comunicare la dislanta. Presedintele va decide
asuDm caracterului ursent al Droblemelor.

(13) La sedintele Consiliului de Administratie vor
padicipa presedintele si membrii consiliului, si

directorii executivi. Seful serviciului juridic ,

consilierul juridic al directorului general, seful
serviciului audit public inlem si alti salariati pol fi
convocati la orice intrunire a Consiliului de

Administatie. intruniri la care acestia sunt
obligati sa participe. Atunci cand considera
necesar, presedintele Consiliului de Administratie
poate convoca Ia sedinte si alte persoane din
directiile de specialitare sau specialisti pe diverse
domenii de acrivitate din afara socielalii.
Presedintele Sindicanrlui poate participa la
sedintele Consiliului de Administratie, la invitatia
lormulara de presedintele acestuia. in situatia in
caae pe ordinea de zi sunt inscrise subiecte cu
impact asupra drepturilor salariarilor.

(13) La sedinte vor participa Presedintele si

membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz,
atunci cand considera necesar, pentu infomalii
suplimentare, Presedintele Consiliului de
Administratie poate invita la sedinte directori
executivi. auditori inlemi. precum si alli angajati
ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de
activitate din afara societadi. De asemenea, poate
fi invitat si Presedintele sindicatului, penEu
discutarea problemelor de interes profesional,
economic si social. In scopul apararii drepturilor
si intereselor profesionale, economice si sociale
ale membrilor, acesta va primi de la conducerea
societatii inlbrmariile necesare pentru negocierea
contractelor colective de munca. Articolele din
deciziile Consiliului de Administratie privitoare la
probleme de interes profesional. economic si
social vor fi comunicate in scris Presedintelui
sindicatului, in rermel de doua zile lucratoare de
la data desfasurarii sedintei.

(I4)Consiliul de Administratie va putea exercita
orice act care este legat de adminislrarea societatii
in interesul acesteia- in limita dreprurilor care i se

confera.

(14) Consiliul de Administratie este insarcinat cu
indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitate al socieratii, cu
exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea
genemla a actiona lor.

(16) Consiliul de Administratie deleaga
conducerea societatii directorului general,

incheind cu acesta un contract de mandat.
Presedintele Consiliului de Administratie al
societatii nu poate fi si director general al acesteia.

(16) Presedintele Consiliului de Administatie al
societatii nu poate fi si director general al acesteia.

17) Directorul general organizeaza si colduce un
Comitet Director Executiv format din directorul
general si dircctorii executivi, la sedinte fiind
invitati seful serviciului juridic si consilierul
juridic al directorului general. precum si

reprezentantul Sindicatului si alle p€rsoaDe. dupa

(17) Directorul general organizeaza si conduce un
Comitet Director Executiv format din directorul
general si directorii executivi. Directorul general
poate convoca la sedinte salariati cu fuflctii de

conducere sau de executie din cadrul societatii, si,
dupa caz, atunci cand se discuta probleme de

interes profesional, economic si social, poate
invita si Presedintele sindicatului.



( I {l) Comitetul Director Executiv se intruneste in
sedinte lunare sau de cate o este necesar pentru
analiza activilatii societatii. luarea unor masuri
ciue se impun. precum si pentru avizarea
materialelor care vor fi supuse spre aprobare,
informare. avizare Consiliului de Administatie.

(18) Comitetul Director Executiv este convocat de

catre directorul general ori de cate ori este nevoie
pentru a analiza problemele din activitatea
societatii si penlru a slabili masurile economice si

tehnico-organizatorice necesare. Subiectele allate
pe ordinea de zi a sedintelor consiliului de
administratie pot fi analizate in prealabil in sedinta
Comirctului Director Executiv. daca directorul
seneral considera necesar.

(1e)....
d) Administratorii si directorul general nu au voie
sa divulge informatiile confidendale si secretele
de afaceri ale societatii la care au acces. Aceasta
obligatie Ie revine si dupa incetarea mandatului;

( l e).. ..
d) Administratorii si directorul general nu au voie
sa diwlge datele si informatiile la care au acces
privind societatea si activitatea acesteia. Aceasta
obligatie le revine si dupa incetarea mandatului,
pe o perioada de 5 ari. De asemenea trebuie sa

respectesiregimul informatiilor privilegiate
prevazut in Le1ea N.2971 2004 privind piata de

capital si in reglementa le incidenre.

p) Membrii Consiliului de Administratie au

obligatia sa isi declare averea. Declaratia de avere
se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul
societalii- in termen de l5 zile de la data numirii
sau alegerii in functie ori de la dau inceperii
activitatii. Membrii Consiliului de Administratie
au obligatia ca. anual, cel mai tarziu la data de 15

iunie, pentru anul fiscal anterior, sa isi actualizeze
declaratiile de avere. De asemenea, in termen de

cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului
sau a incetarii activitatii, au obligatia sa depuna o

noua declaratie de avere. In aceleasi conditii
membrii Consiliului de Administratie au obligatia
sa depuna la societate si declaratia de ifierese.

ql Prin acceplarea mandalului de administrator.
membrii Consiliului de Adminislratie se angajeaza

ferm, unilateral si neconditionat sa respecte

obligatiile de fidelitate si confidentialitate cu
privire la orice informatii, date, acte si/sau fapte

care privesc activitatea desfasurata de SC Conpet
SA, despre care a luat cunostinta in cadrul
exercitarii atributiilor de administrator.

r) Membrii Consiliului de Administratie vor avea

o asigurare de raspundere profesional4
contavaloarea acesteia fiind suportata de catre

societate. in conditiile legii.
(20)
Consiliul de Administatie are, in principal,
urmetoarele atributii:
a) Convoacd Adunirile Generale ale Aclionarilor

(20)
(1) Consiliul de administratie arc atributiile
stabilite de actul constitutiv al societatii, de legea
romai4 precum si alte atributii stabilite de catre



societafii li stabile$te ordinea de zi. cu avizarea
materialelor ii documentelor informative aferente
accstora;
b) Incheie acte juridice in nurnele si in contul
societatii. prin care sa dobandeasca bunuri pentru
aceasla sau sa instraineze, sa inchirieze, sa

schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate
in patrimoniul societatii, a caror valoa.e depaseste
jumatate din valoarea contabila a activelor
societatii la data incheierii actului juridic, numai
cu aprobarea adunaJii generale extraordinare a

actionarilori
c) Prezinta auditorului intem si auditorului
financiar cu cel puln 30 de zile inainte de ziua
stabiliti pentru fedinla adunirii generale, situaliile
financiare anuale pentru exerciliul financiar
precedent, insolite de raportul administratorilor ii
de documentele j ustificative;
d) Supune anual aprobarii adundrii generale
ordinare a actionarilor, dupa incheierea
exercitiului financiar. situatiile financiare pentru
anul precedent, insolite de raportul
administratorilor cu privire la activitatea societetii
si de raportul auditorului financiar;
e) Supune aprobarii Adunlrii Generale Ordinare a

Aclionarilor bugetul de venituri 9i cheltuieli /
bugetul de venituri 9i cheltuieli rectificat al
societeJii, in confornitate cu prevederile legale in
vigoare, precum li programul de activitate pentru
exerciliul fi nanciar urmatori

0 Asigura gestionarea afacerilor societaliii
g) Aproba structura organizatoricd $i structura de

personal aferenta acesteia, regularnentul de

organizare gi funclionare li regulamentul intem al

societeui;
h) Organizeaza activitatea de audit intem;
i) Numeste, suspenda si revoca directorul general

al societatii si stabileste remuneralia acestuia,

remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de

Adunarea Generali Ordinard a Acfionarilor.
Stabileste obiectivele si criteriile de performanta

ale directorului general si le supune apiobarii
AGOA;
j) Deleaga directorului general auibutiile de

conducere a societatii si supravegheaza activitatea
acestuia;
k) Stabileste directiile principale de activitate si de

dczvoltare ale societatii;
l) Stabileste politicile contabile si sistemul de

control financiar si aproba planificarea linanciara;
de achizitii;

adunarile generale ale actionarilor in sarcina sa,

respectiv, in p ncipal, umatoarele:
a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor
societatii si stabileste ordinea de zi. avizatd
totodata materialele de sedintal
b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat
adunarii generale a actionarilor, imprcuna cu
situatiile financiare anuale si cu raponul
auditorului hnanciar, precum si alte rapoarte
impuse de legislatia aplicabila, cu lespectarea
ce ntelor de raportare stabilite prin reglementarile
C.N.V.M. privind piata de capital si alte
reglementari incidente;
c) Incheie acte juridice in numele si in contul
societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru
aceasta sau sa insuaineze, sa inchirieze, sa

schimbe sau sa constituie in gaEntie bunuri aflate
in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste
jumatate din valoarea contabila a activelot
societatii la data incheierii actului juddic, numai
cu aprobarea adunarii generale extaordinare a
actionarilor:
d) Prezinta auditoriloi intemi si auditorului
financiar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua
stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatiile
financiare anuale pentru exercitiul financiar
precedent, insotite de raportul administratorilor si
de documentele justifi cative;
e) Supune anual aprobarii adunarii generale

ordinare a actionarilor, dupa incheierea
exercitiului financiar, siruatiile l'inalciare pentru
anul precedent, insotite de rapofiul
administratorilor cu privire la activitatea societatii
si de raportul auditorului financiar;
f) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a

actionarilor bugetul de venituri si chehuieli al

societatii si progamul de activitate pentru

exercitiul financiar urmator, precum si rcctificarile
acestora:
g) \4andateaza direcrorul general sa negocieze

Contractul Colectiv de Munca si aproba

Contractul Colectiv de Munca;
h) Aproba structura organizatorica si structura de

personal aferenta acestei4 regulamentul de

organizare si functionare si regulamentul intem al

societatii:
i) Organizeaza activitatea de audit intem;
j) Deleaga directorului general atributiile de

conducere a societatii si stabileste prin contractul
de mandat si prin decizii ale consiliului de

m)A administratie drepturile si obligatiile,



n) Avizeaza infiinlarea sau desfiinlarea unor sedii,
sucursale, agenlii, reprezentanle sau alte esemenea

unitdli llre personalitate juridice;
o) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii
insolvenlei potrivit Legii 85/2006;
p) Atribuliile primite de la Adunarea GeneralS a
Aclionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit.
(o) din actul constitutiv al societalii nu pot fi
delegate directorului generali
q) Propu[e actionarilor pe ce piata urmeaza a fl
cotate valorile mobiliare emise de societate si
alege societatea de registru independent autorizat
care tine evidenla actiunilor emise de societate;
r) Este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor
necesare si utile pentu realizarea obiectului de

activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate
de lege pentru adunarea generala a actionaiilor:
s) Stabileste competentele si nivelul de contraclare
a imprumuturiloa bancare curente, a creditelor
comerciale pe ternen scurt si mediu si aproba
el iberarea garantiilor;
t) Stabileste prin contractul de mandat
competentele directorului general;
u) Asigura si raspunde pentu aducerea la
indeplinire a oricaror sarcini si atributii stabilite de

adunarea generala a actiona.rilor sau care suflt
prevazute de legislatia in vigoare.

competentele, atributiile, responsabilitatile
directorului general; in cazul in care directorul
general se afla in imposibilitatea de a-si exercita
atributiile (concediu de odihna, concediu medical,
alte situatii), consiliul de administratie va delega
conducerea societatii unuia dintre directorii
executivi.
k) Supravegheaza activitarea directorului general
in ceea ce priveste conducerea societatii, inclusiv
gestionarea acesteia;
l) Numeste si revoca directorul general al
societatii si stabileste remuneratia acestuia,
remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de
adunarea genemla ordinara a actionarilor.
Stabiles(e obiectivele si criteiile de peformanta
ale directorului general si ia ac1, periodic, asupra
gradului dc indeplinire a acestora; aproba gradul
global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de
performanta ale directorului general, pentru anul
anterior. corelat cu situadile financiare ale

exercitiului fi nanciar respectiv.
m) Stabileste directiile principale de activitale si

aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale
societatiir
n) Stabileste politicile contabile si sistemul de
control financiar si aproba planificarea financiara:
o) Aproba programul anual de achizitii; aproba /
avizeaza procesele-verbale privind rczultatele
inventarierii bunurilor din patrimo ul societatii /
din proprietatea publica a statului; aproba /
avizeaza propunerile de scoalere din functiune a
mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de

natum obiectelor de inventar in folosinta
declasare si casare a unor bunuri materiale, altele
decat mtloacele fixe, aflate in patrimoniul
societatii/ in patrimoniulpublic al statului, a caror
mentinere nu se mai justific4 aprcba / avizeaza

modalitatile de valorificare a acestor bunuri si
preturile de pomire la licitatie pentu bunurile
propuse la valorificare pdn licitatie; poale delega
directorului general competenta de semnare a
proceselor-verbale de scoatere din firnctiune a

mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de

inventar/ declasare a bunurilor mateiale;
p) Propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi
cotate valorile mobiliare emise de societate si

alege societatea de registru independent autorizat
care tine evidenta actiunilor emise de societate;
q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii,

sucwsale, agentii, reprezentante sau alte asemenea

unitati fara itate iuridica;



r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii
insolventei potrivit Legii 85/2006;
s) Indeplineste toale actele necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitale al societalii, cu
exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea
generala a actionarilor;
l) Angaleaza imprumuturile bancare curente si
creditele comerciale, in conformitate cu
competenlele si nivelul de contractare stabilite de
catre adunarea generala exhaordinara a

actionarilor si aproba eliberarea garantiilor;
u) Este infomat in prealabil de catre directorul
general in ceea ce priveste angajarea/ numirea./
destituire, promovarea,/ suspendarea /
concedierea, dupa caz, a directorilor executivi;
v) Vegheaza la indeplinirea hotararilor adopmte de
catre aclionai in cadrul sedintelor adunarilor
generale ale actionarilor, urmarind ca executarea
hotararilor sa se realizeze cu respectarea legalitatii
activitatii societatii :

w) Asigura si raspunde de aducerea la indeplinire
a oricaror sa.rcini si atributii stabilite de adunarea
generala a actionarilor sau cEEe sunt prevazute de
legislatia in vigoare, inclusiv de reglementarile
C.N.V.M. privind piata de capital, precum si de
desfasurarea activitatii societatii, alat pentru
atributiile directe cat si pentru cele incredintate
directorului general.
(2) Sub sanctiunea nulitatii, administratorul sau

direclorul general va purea- in nume propriu. sa

instraineze, respectiv sa dobandeasc4 bunuri catre
sau de Ia societate avand o valoare de peste l0oz
din valoarea activelor nete ale societatii. numai
dupa obtinerea aprobarii adunarii generale

extraordinare, in conditiile prevazute la art. Il5
din Legea 31/1990, modificata si actualizata prin
Legea 441/2006 si OUG 82/200'1.
(3) Nu pot fi delegate dircctorului geneml

atributiile primite de consiliul de administratie de

la adunarea generala a actionarilor, in
conformitate cu an. l5 alin. (4) lit. (p) din
prezentul act constitutiv.

(21) In .elatiile cu tertii si in justitie, societatea
este reprezentata de catre directorul general al

societatii. Consiliul de Administratie pastreaza

insa atributia de reprezentare a societatii in
raDorturile cu directorul general.

(21) ln relatiile cu tertii, societatea este

reprezenlata de cate directorul general al

societatii. Consiliul de Administratie pastreaza

atributia de reprezentare a societatii in rapofturile
cu directorul general.

(:22)...

c) Coordoneaza activitatea consiliului si

raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale
a Actionarilori

(22)....
c) Coordoneaza activitatea Consiliului de

Administratie si raporteaza cu privire la aceasta

Adunarii Generale a Actionarilor;



e) Vegheaza asupra informarii adecvate a

membrilor consiliului cu privire la punctele aflate
pe ordinea de zi;

0 Vegheaza la buna functionarc a organelor

societatii;

g) Exercita atributiile care ii revin prin hotararile
Adunarii Generale a Actionarilor:

e) Vegheaza la buna functionare a organelor
societatii si asigura infomarea adecvata a
membrilor Consiliului de Administratie cu privire
la punctele aflate pe ordinea de zi;

0 Exercita atributiile care ii rcvin prin hotararile
adunarii generale a actionarilor si prin legislatia in
vigoare.

(23) In cadrul Consiliului de Administratie
funclioneaza un secretaiat tehnic care asigura
suponul logistic pentru desfasurarea sedintelor
consiliului. Urmatoarele prevederi constituie
Regulamentul de functionare al secretariatului
tehnic al Consiliului de Administratie, aprobat
initial separat prin Decizia C.A,. n.7l 26.04.2006.

L Secretariatul tehnic al Consiliului de

Administratie se asigura de catre personal-rl din
cadrul Biroului Acrionariat. care asigura si

secrelariatul Comiletului Director Executir.

2. Odata stabilite detaliile privind tinerea sedintei
si ordinea de zi, secretariatul tehnic are obligatia

(23) In cadrul Consiliului de Administratie
funclioneaza un secrelariat C.A. care asigura
suporlul logistic penlru organizarea si
desfasurarea sedintelor. Urmatoarele prevederi
constituie Regularnentul de functionare al
secretariatului C.A.:

1. Secretariatul C.A. se asigura de cahe personal
din cadrul Serviciului Relatii cu Piata de Capita.l,
C.A.. A.G.A.. care are ca atributii si secretariatul
Comitetului Director Executiv. Secretarialul C.A.
isi desfasoara activitatea in spiritul Legii nr. 3ll
1990 republicata, cu modificarile ulterioare, al
deciziilor Consiliului de Administratie si are

urmatoarele atributii p.incipale:
a) lntocmeste ordinea de zi a sedintelor C.A. in
baza proiectului comunicat de catre Presedintele
Consiliului de Administratie;
b) Pregateste mapele de sedinta cu materialele
aflate pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de

Administratie si t.ansmite adminisfatorilor cate

un set din aceste documente, prin e-mail si pe

suport hartie;
c) Redacteaza, in baza dezbaterilor din sedintele
Consiliului de Administratie, deciziile acestuia;
d) Asigura un sistem viabil de transmiteie a
extmselor din deciziile Consiliului de

Administratie catre persoanele responsabile cu
indeplinirea lor;
e) Intocmeste si semneaza procesul-verbal de

sedinta, acesta fiind semnat si de cate
Presedintele Consiliului de AdminisEatie;

0 Urmareste nivelul de indeplinire a deciziilor la
termenul scadent, raponand periodic Presedintelui
si membrilor Consiliului de Administratie stadiul
pr.merii in aplicare a masudlor dispuse de C.A.

2. Dupa stabilirea de cate Presedintele Consiliului
de Administratie a ordinii de zi si a detaliilor



sa instiinteze toti membrii Consiliului de
Administratie, telefonic si pe e-mail, cu cel putin
3 zile lucratoare inainte de data la care umeaza sa
aiba loc sedinta. in cazuri deosebite. sedinta se

poate convoca in regim de urgenta. Convocarea va
cuprinde data, ora si locul in care se va desfasura
sedinta, precum si ordinea de zi, la care se
anexeaza materialele supuse dezbaterii.

3. Materialele p.ezentate in Consiliul de

Administratie vor fi dezbatute in prealabil in
Comitetul Director Executiv, li se vor aduce
amendamentele neces&e daca este cazul. si vor fi
a!izate de catre directorul general. avand pe

fiecare pagina inscriptionat in Header textul
"Supus spre analiza si aprobare/avizare in sedinta
C.A. din data de ....." sau "Prezentat spre
informare in sedinta C.A. din dala de .....", functie
de scopul materialului prezentat. in Footer se

insereaza numerotarea succesiva a paginilor.
respectiv "pag. x/y". Toare materialele analizate in
Consiliul de Administratie se vor constitui anexe
la procesul-verbal al sedintei. in caTul in care. in
urma dezbaterilor, Consiliul de Administatie
considera ca sunt necesare modificad sau

completari ale unor materiale, aceste materiale se

vor fansmite secretanatului tetnic, de catre
directiile, serviciile, etc. emitente, in forma finala
convenita, in temen de 2 zile lucratoare de la
sedintaConsiliului de Administratie.

privind tinerea sedintei, secretariatul C.A. are

obligatia sa instiinteze toti membrii Consiliului de
Administratie, telefonic si pe e-mail, cu cel putin
5 zile lucratoare inainte de data la care urmeazz sa

aiba loc sedinta. ln cazuri deosebite, sedinta se
poate convoca in regim de ugenta. Convocaiea va
cuprinde data. ora si locul in care se va desfasura
sedinta- si va avea anexata ordinea de zi. ln cazuri
bine justificate, Presedintele Consiliului de
Administratie poate dispune reprogramarea datei
sedintei sau suplimentarea ordinii de zi a acesteia.

3. Materialele prezentate in Consiliul de
Administratie pot fi dezbatute in prealabil in
Comitetul Director Executiv, li se vor aduce
amendamentele necesare daca este cazul, si vor fi
avizate de catre directorul gcneral, avand pe

fiecare pagina inscriptionat in Header formulari
ca: "Supus spre analiza si aprobare in sedinta C.A.
din data de ....." / "Supus spre analiza si
informare in sedinta C.A. din data de ....."/
"Supus spre analiza si avizare in sedinta C.A. din
data de ..... si spre aprobare AGA in data de .......
'', etc. , dupa caz, in functie de scopul materialului
prezentat. Documentele care sunt elaborate pentru
a fi anali,.ate sedintele Consiliului de
Administratie vor reflecta domeniul analizat si vor
contine irl mod obligatoriu si semnatua
directorului executiv de rcsort, respectiv a sefului
serviciului / biroului aflat in subordinea directa a

directorului geneml. De asemenea, acestea trebuie
sa aiba semnatum Sefului Serviciului Juridic -
Avizare, care avizeazz din punct de vedere al

legalitalii. Materialele trebuie sa fie clare si

concise, sa aiba caracter sintetic si sa cuprinda
informatii complete si propuneri concrete, astfel
incat administratorii sa poata adopta decizii in
cunostinta de cauza.

Toate materialele analizzte in Consiliul de

Administratie se vor constitui anexe Ia procesul-
verbal de sedinta. in cazul in care, in uma
dezbaterilor, Consiliul de Administtatie considera
ca sunt necesare modificari sau completari privind
unele materiale, acestea, in foma revizuita, se vor
transrnite secretariatului C.A.. de cabe directiile/
serviciile/ birouri emitente, in cadrul aceleiasi
sedinte C.A. sau pentru a fi introduse pe ordinea
de zi a urmatoarei sedinte C.A., dupa caz.

4. Nu se vor accepta de catre secreta atul C.A.4. Nu se vor lua in considerare si nu se vor
de cate secletariatul tehnic spre analiza si a fi intoduse oe ordinea de zi a sedintei



avizare/aprobare in Consiliul de Administratie
documentele. referatele si anexele al'erente.

inscrisurile nesemnate de catre persoanele
responsabile, fara data si numar de iffegistrare.
Materialele prezentate rrebuie sa fie clare si
concise. sub forma unei sinleze. cu propuneri
concaete,

5. Toate referatele supuse spre aprobare
Consiliului de Administatie, privind iffegistrarea
pe costurile societatii a unor sume reprezentand
pcnalitati, majorari de intarziere, amenzi, vor fi
avizate de catre Directia Financiarq Serviciul
Audit Public intem si Serviciul Juridic.

6.Secretariatul tehnic va asrgura arhivarea
materialelor sedintelor Consiliului de

Administratie.

7. Deciziile Consiliului de Administratie sunt
structumte pe articole si semnate de catre

presedintele Consiliului de Administratie sau. in
situatia in caje acesta nu a participat la sedinta
respectiva, de catre administratorul insarcinat cu
indeplinirea funcliei de presedinte. Secretariatul
tehnic va distribui, pe baza de semnatum, copii ale

deciziilor Consiliului de Adminislratie catre loli
directorii prin secretariatele acestora, consilierului
juridic al directorului general, sefului serviciului
jr.uidic, iar pentru serviciile si birourile din cadrul
societatii se vor elibera extrase cu articole din
decizii, la solicitarea acestora.

8. Participantii la sedinte si personalul Biroului
Actionariat vor respecta confidentialitatea
continutului dezbaterilor sedintelor Consiliului de

Administratie si Comitetului Director Executiv si

nu vor disemina informatii.

9. Secretariatul tehnic va transmite ordinea de zi si

materialele supuse dezbaterii participantilor la
sedinta Consiliului de Administratie, astfel:

Consiliului de Administratie rapoartele, referatele
si anexele aferente- orice alte documente cale nu
sunt conforme ce ntelor. Secretariatul C.A. va
retuma emitentilor documentele incomplete sau
nesemnate / nevizate.

5. Toate rel'eratele introduse pe ordinea de zi a

sedintei C.A. in vederea analizei si aprobarii
solicitarilor de inregistare pe costurile societatii a
unor surne reprezentand penalitati, majorari de
inlarziere. amenzi. precum si aprobarii unor
sponsorizari sau sume difl fondul de cheltuieli
pentru reclama publicitate prevazut in Bugetul
de Venituri si Cheltuieli, vor fi avizate de catre
Serviciul Juridic - Aviza.re si Directia Financiara.
Referatele privind amenzile vor fi firndamentate
avand la baza raponul intocmit de Comisia de

analiza constituita la nivelul societatii prin decizie
a directorului general.
6. Secretarialul C.A. va asigura arhivarea
materialelor sedintelor Consiliului de

Administratie.

7. Deciziile Consiliului de Administratie sunt
structurate pe articole si sunt semnate de catIe
Presedintele Consiliului de Administratie sau de

catre administratorul insarcinat de catre C.A. sa ii
tina locul. Secretariatul C.A. va distribui, pe baza
de semnatura, prin intermediul secretariatelor de

resort, cate directorii executivi, precum si catre

serviciile/ birourile. etc., care sunt vizate sau au

legatura cu decizia respectiva, extrase cuprinzand
articolele prin care s-au stabilit satcini,
responsabilitati, termene.

8. Participantii la sedinte si personalul Serviciului
Relalii cu Piara de Capital, C.A., A.G.A., precum

si al Serviciului Juridic - Avizare, vor rcspecta
confidentialitatea continutului dezbaterilor si a

tufuror materialelor si datelor care au legatura cu
sedintele Consiliului de Admini$ratie si
Comitetului Director Executiv si nu vor disemina
informatii.

9. Secretariatul C.A va transmite materialele de

sedinta membrilor Consiliului de Administratie.
a. Membrilor Consiliului de Administratie, pe e- e-mail. cu cel Dutin 4 zile lucratoare inainte de



mail cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de
sedinta si pe suport hartie cu cel putin 2 zile
lucratoare inainte de sedinta.
b. Directorilor societatii, consilierului juridic al
directorului general, sefului serviciului juridic,
scrtlli departamentului Management
Comunicare, altor panicipanti invitati de
Directorul General, numai pe e-mail, cu cel putin
I zi lucratoare inainte de sedinta Comitetului
Director Executiv. organizata penlru avizarea
materialelor supuse dezbaterii sedintei Consiliului
de Administratie.
c.Presedintelui Sindicatului i se vor dist bui cu I
zi lucratoare inainte de sedinta C.D., respectiv de

sedinta C.A. materialele reprezentand subiectele
cu impact asupra drepturilor salariatilor, urmare a

dispozitiei directorului general, respectiv a

dispozitiei presedintelui Consiliului de

Administratie.
d. in cazul in care, urmare dezbaterilor din cadrul
Comitetului Director Executiv, sunt necesare
modihcari sau completa.ri ale unor materiale
incluse pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de

Administratie, acgstea se vor [ansmite
secretariatului tehnic, in forma finala in timp util
pentru a fi rransmise membrilor consiliului

10. Documentele aferente sedintelor Consiliului
de Administratie se pot consulta/ multiplica pentru
directii, servicii, birouri, la solicitarea acestora, cu
acordul directorului gefleral.

I l - La fiecare sedinta secretariatul consiliului
va intocmi un proces-verbal. Procesele-verbale de

sedinta vor fi inscrise intr-un registru al sedintelor
si deliberarilor Consiliului de Adminisrralie. prin
grija presediltelui consiliului si a secretariatului
tehnic. Procesul verbal va cuprinde numele
panicipantilor, ordinea deliberarilor, deciziile
luate, numarul de voturi infunite si opiniile
sepamte. Ace$a va fi semnat de catre presedintele
Consiliului de Adminis[atie si de catre
secretariatul tehnic, iar cel inscris in registrul
sedintelor si deliberarilor Consiliului de
Administratie va fi semnat si de catre ceilalti
administratori. Deciziile Consiliului de
Administratie si procesele-verbale ale sedintelor
se vor transmite pe e-mail membrilor consiliului.

sedinta si respectiv, pe suport hartie, cu cel putin 2
zile lucratoare inainte de sedinta.

10. Documentele sedintelor Consiliului de
Administratie solicitate in scris, de catre directii./
servicii/ birouri, etc., altele decat cele emitente/
semnalare. se pol consulk/ multiplica numai cu

acordul scris al directorului general.

I l. Procesul-verbal de sedinta va cuprinde nurnele
participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile
luate, numarul de voturi intrunite si opiniile
separate. Acesta va fi semnat de catre presedintele

Consiliului de Adminisharie si de cate
secretariatul C.A., iar cel inscds in registrul
sedintelor si deliberarilor Consiliului de

Administratie va fi semnat si de catre ceilalti
administratori. Deciziile Consiliului de

Administratie si proc€s€le-verbale ale sedintelor
se vor transmite pe e-mail administratorilor dupa
semnarea de catre Presedintele Consiliului de

Administralie.

12. Prezentul de Organizare si
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Functionare a Consiliului de Administratie este

opozabil tuturor membrilor Consiliului de

Administratie al SC Conpet SA, independent de
momentul in care acestia au fost numiri in functie
si independent de situatia, natum si calitatea
actionarului care l-a propus pentru aceasta functie.
Nici unul dintre membrii Consiliului de

Administratie al SC Conpet SA nu poate opune
societatii, actionarilor acesteia sau tertilor,
necunoasterea dispozitiunilor si obligatiilor sale ce

decug direct sau indirect din prezentul
Regulament de Organizare si Functionare a
Consiliului de Administratie, in scopul jusitificarii
sau exonerarii de raspundere, de orice natur4
penfu faptele sale care contravin normelor de
fata.

Prezentele reglementari se completeaza cu
prevederile incidente din Legea nr. 3ll 1990
privind societatile comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Prezentul Regulament de Organiz{e si
Functionare a Consiliului de Administratie se

complelerua cu prevederile legale in vigoare
aplicabile SC Conpet SA.

Director Financiar
ec. Sanda \oader

\. \\ 'vN, /\ ,\\\\V

Serviciul Relariicu Piata de Capital,
ino Adina Cotovanu / i .
e;. jr. lulia Alexandrescu^ "(lu

N"
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