SOCIETATEA CONPET S.A.
Comitetul de Nominalizare si Remunerare
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Avizat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.03.2016

RAPORTANUALAL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si

directorului general , in cursul anului linanciar 2015

Societatea Conpet S.A. s-a constituit in baza Legii nr.l5/1990 si a Hotlrarii Guvemului
nr. 12131 1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie.
Societatea Conpet S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al petrolului,
astfel cum este definit si reglementat de Legea petrolului r. 2381 2004, cu modificanle si
completarile ulterioare, precum si de Normele metodologice de aplicare aplicarea kgii petrolului,
aprobate prin Hotararea Guvemului w.20751 2004.
Societatea Conpet S.A. infiintata ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 3ll 1990
privind societatite, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare este o societate detinuta
public, in conformitate cu dispozitiile l*gii w.2971 2004 privind piata de capital, inregistrata la
Oficiul pentru Evidenta Valonlor Mobiliare.

In conformitate cu dispozitiite art. 55 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
l}gl 2O1l privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, Comitetul de nominalizare gi remunerare din cadrul Consiliului de Administralie trebuie
sa elaboreze un raport anual cu privire la remuneraliile li alte avantaje acordate administratorilor 9i
directorilor in cursul anului financiar.

fi

prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aprobi situaJiile
financiare anuale si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

Raportul urmeaza a

a)

structura remuneraliei, cu explicarea ponderii componentei variabile 9i componentei

fixe;

b) criteriile de performanld ce fundarnenteaz5 componenta variabil[ a remunerafiei,
raportul dintre performanta realizatl 9i remuneratie;
c) considerentele ce justifici orice scheml de bonusuri anuale sau avantaje neblnegti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informafii privind durata contractului, perioada de preaviz negociati, cuantumul
daunelor-interese pentru revocare firi justl cauzl

Actul constitutiv al Societatii Conpet S.A. prevede la art.20 alin.(l) lit.y) ca atributie

a

Consiliului de Administratie prezentarea Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situatiile
financiare anuale, a unui raport elaborat de comitetul de nominalizare 9i remunerare cu privire la
remuneratiile gi alte avantaje acordate administratorilor gi directorilor in cursul anului financiar
anterior.

il/e

L Cadrul legal orivind oolitica si criteriile de remunerrre oentru rdministrstorii neexecutivi

-

-

-

-

-

Art.37 alin. (l) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 1091 201,1 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:
'R.emuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de
suprayeghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute
la alin. (3) si (a)"
tut. 37 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/ 2011 privind guvemanta
corporativa a rntreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:
"Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de
supraveghere este formata dhtr-o rndemnizatie fixa lunara si o componenta variabila constand
intr-o cota de participare Ia profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de
remunerare pe baza indicatorilor de performanta".
An.37 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/ 2011 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioarg care prevede:
"(3) Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi med'ia pe ultimele 12
luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea
societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii."
Art.37 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/ 20ll privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:
"(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate,
formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile
similare din societati, drn acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat
din Romania si din alte state europene, de comitenrl de nominalizare sau, dupa caz, de expertii
jn recrutare resurse umane ale caror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de
selectie a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere."
Att.37 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/ 2011 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

"(6) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizatiei fixe lunare a
fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a frecarui membru a[ consiliului
de supraveghere, determinata conform alin. (3) si (a), ca aceasta este justificata in raport cu
indatoririle specifice, atributiile rn cadrul unor comitete consultative, cu numarul de sedhte,
obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat."

-

tu1.39 alin.(l) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:
..(l) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor in cadrul
sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului,
in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual
al comitetului de nominalizare si remunerare."

-

fut.39 alin.(2) din ordonanra de urgenta a Guvemului nr. 109/ 2011 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

,.(2) politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului
uniiar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor d[ectoratului, in
cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de intemet a intreprinderii publice prin
glija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere "

-Art.142 alin. (2) lit.c) din trgea nr. 311 lgg} pnvind societatile, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, prin care se prevede ca, Consiliul de administratie are ca comPetenta
de baia, care nu pot fi d;legate directorilor, numirea si revocarea directorilor si stabilirea
remuneratiei lor.

Art.143 alin.(l), coroborat cu art. [43 alin.(4) din I-egea nr.3ll1990 privind societatile,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede competenta Consiliul de
administratie de delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul
dintre ei director general, care nu este si presedinte al Consiliului de administratie.

II.

Cadrul lesal privind politica si criteriile de remunersre oentru administratorii

executivi

-Art. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/ 2011 pnvind guvemanta
corporatiya a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede
de a formula propuneri privind
competenta Comitetului de nominalizare si
remunerarea directorilor;

-An. 37 atin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/ 20ll privind

guvemanta

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:
"(4)Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele
12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea
societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii"

- kt.38

alin.(1), (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 privind

guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevede:

"(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi
nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este
unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratoi
(2) Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele prevazule Ia
arr. 37 alin. (4), si dintr-o componenta variabila consland intr-o cota de participare la profitul
net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de
performanta.

(3) Nivelut componentei vaiabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate,
formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru Pozitiile
'similare
din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de
stal din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, dupa caz, de expertii in
recrutare restrse urnne ale caror ser-vicii au fosl contractale pentru derularea proceduii de
selectie a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere "

- fut.39 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.l09/201 I

privind guvemanta

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

(2) Politica si criteriite de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului
unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in
cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de intemet a intreprinderii publice prin
grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere "

III. a) structura remunerafiei, cu

explicarea ponderii componentei variabile

9i

componentei fixe

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie, in calitate de administratori neexecutivi
au fost alesi prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 61 28.11.2013 pentru un
mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
l)gl 201,1 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu exceptia dlui. Razvan Stefan lrfter, care a fost numit membru
al Consitiului de Administratie prin Hotararea AGOA r' 51 17 122015'

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2125.03.2014 se stabileste indemnizatia
frxa bruta lunara si subcomponenta I a componentei variabile.
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionanlor w.3/ 27.03.2014 se aproba contractul de
administrare al administratorilor Societatii Conpet S.A. ur forma si continutul din anexa la
Ordinul nr. 21712014 al mmstrului delegat pentru energie.

Contractul de administrare al dlui. Razvan Stefan lrfter a fost aprobat prin Hotararea
AGOA nr. 5l 17 .12.2015, in forma aprobata prin Hotdrarea AGOA nr. 3/27 .03.2014, cu
toate modificirile ulterioare aprobate prin hotirfi AGOA, inclusiv cu anexele I $i l. l.

Asa cum s-a mentionat si in Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerarc nr.
402871 1\.11.2015 catre AGOA din data de 17.12.2015, intrucat dl. Lefter Razvan Stefan a
fost numit administrator provizoriu neexecutiv prin Decizia C.A. r.121 29.09.20\5 si
respectiv membru il 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
Administratie sunt aplicabile prevederile contractului de administrare incheiat de dl. Dinu
Dragos Lucian in ceea ce priveste la remuneratia cuvenita, in corelare cu obiectivele si
indicatorii de performanta pentru anul 2015 aplicabile de la data numirii acestuia de catre
C.A. si pana Ia data revocarii de catre A.G.O.A. din calitatea de administrator provizoriu
neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administratie au contracte de administrare care prevad

o

remuneratie dupa cum unneaza:

1.

Indemnizatia fixa lunara

Administratorul beneficiazf, de o indemnizatie fixd lunarf, brutE pentru executar€a
mandatului incredinla! dar nu mai mult de media pe ultimele l2 luni a cdgtigului salarial
mediu brut lunar din ramura/sectorul de activitate in care i9i desflgoari activitatea
societate4 comunicat de Institutul Nalional de Statistica. Indemnizatia fixa se actualizeaza
anual il functie de datele furdzate de Institutul National de Statistica.
Mecanismul de acordare a indemnizatiei lunari fixf, a fost urmatorul

:

-presedintele consiliului de administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin 2
comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiaza de o indemnizatie fixa
lunara la valoarea valoarea maxima;
- membrii consiliutui de administrdtie care sunt in cadrul unui comitet consultativ
constituit la nivelul consiliului, benehciaza de o indemnizatie fixa lunara reprezentand 90
% din indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima;
- membrii consiliului de administratie care nu fac parte din comitete consultative
constituite la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fxa lunara reprezentand
85 % din indemni zalre ftxa lunara la valoarea valoarea maxima.
Plata remuneratiei se face o data pe luna indiferent de numarul sedintelor din luna
respectiva.

Remuneratia fixa bruta totala platita in perioada r.01.2015-3r,12.2015 membrilor
Consiliului de administratie selectati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
l)gl 2O1l privind guvernanta corporativa a intreprinderitor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare a fost de 300.960 lei.

2.Componenta

vrriabih

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv
indeplinirea indicatorilor de performanta aprobati prin Planul de administrare si are doua
subcomponente. Anexele 1 si 1.1. la contmctele de administrare incheiate de
administratorii neexecutivi cu societatea avand obiectivele si indicatorii de performanta
pe ani precum si repartizarea lor pe trimestre, se acttalizeaza in conformitate cu
prevederile drn BVC-ul anului aferent.
2.1 Prima subcomponenta

r

componentei variabile

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiY
indeplinirea nivelului indicatorilor de performanta (anexa nr.1) aprobati prin Planul de
administrare si va avea doua subcomponente.

componentei variabile, conform art. 18 din contractul de
administrare, se determina trimestrial, in func1ie de gradul de indeplinire a criteriilor de
performan;i si va fi determinatil ca suma a mediilor ponderate a indicatorilor de
perforrnanli (detaliati in continuare).
Pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se calculeaza un Indicator global

Pima subcomponenld

a

trimestrial de performanta Ir.

In conditiile in care Indicatorul global tnmestrial Ir se realizeaza

100o/o sau peste,

in

perioada pentnr care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei

parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a compon€ntei variabile. Daca
Indicatorul global trimestrial It se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se fac€
calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 7 5%o din valoarea transei trimestriale aferente
primei subcomponente a componentei variabile.

In acest context, membrii neexecutivi din cadml Consiliului de Administratie ai Societatii
Conpet S.A., au fost remunerati in anul 2015 cu suma neta 222-192 lei aferenta primei
subcomponente variabile (inclusiv pentru trimestrul IV al anului 2014), cu exceptia celei
aferente trim. IV a anului 2075 care se va acorda dupa aprobarea exercitiului financiar
pentru anul 2015
2.2 A doua subcomponents a componentei variabile

Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie, prin Hotararea Adunarii
Generale a Actionarilor t. 41 14.09.2015 (completata cu Hotararea AGOA nr. 5/
17.12.2015, s-a aprobat Subcomponenta 2 a componentei vanabile a indemnizatiei
administratorilor neexecutivi pentru anul 2015, conforrn propunerilor din Raportul
Comitetului de nominalizare si remunerare cu nr' 28623/ 10.08.2015, cu mentiunea
expresa ca valoarea acestei subcomponente nu va depasi valoarea indemnizatiei fixe
af;rente intregului exercitiu financiar anual si se va incadra in prevederile Bugetului de
Venituri si Cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Astfel:

,fentru anul 2015, Subcomponeria 2 a componentei variabile a remuneratiei care se
acorda administratorului neexecutiv, este determinata in functie de atingerea obiectivelor

si indeplinirea indicatorilor de perfomnnta si se stabileste la un nivel de 0,415olo din suma
reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru
exercitiul financiar 2015, dar nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente
intregului exercitiu financiar anual, incadrandu-se in prevederile bugetului de venituri si
cheliieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va face dupa aprobarea situatiilor

financiare anuale.

Subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi se
va acorda pro-rata cu perioada lucrata din an in baza contractului de administrare, il cazul
in care contractul administratorului neexecutiv inceteaza inainte de incheierea exercitiului

financiar al unui an datorita uneia dintre urmatoarele clauze prevazute in contmctul de
administrare :
36.3 - revocar€a administratorului de catre AGA, cu amendamentul ca revocarea nu a
fost determinata de o culpa a acestuia;

fut.

llrt. 36.4 decesul administratorului;
Art. 36.6 - acordul de vointa al partilor semnatare;
Art. 36.7 - renuntarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
fut. 36.8 - interventia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului

sa mai

ocupe aceasta functie.
Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platita in anul 2015 membrilor CA
pentn: anul20l4 a fost de 258.528 lei brut.

In anul 2015, gradul de realizare al indicatorilor de performanta prevazuti in contractele de
administrare a fost de

107

,44oh

V:o.

Remuneratia acordata in anul 2015 directorului eeneral numit in conditiile Ordonrntei de
urgentr a Guvernului nr. 109/2011 priyind suvernrnta corporativa s intreprilderilor
publice
Remuneratia lixa

Avand in vedere ca domnul Liviu Ilasi a fost desemnat ca membru in Consiliul de
Administratie al Societatii Conpet SA, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta
a Guvemului nr. 109/ 2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
modificarile si comptetanle ulterioare, prin Decizia nr.17 din data de 06.12.2013 a
Consiliului de Administratie dl Liviu Ilasi a fost numit director general, fiindu-i delegate
atributii de conducere a societatii, in confomtitate cu prevederile art. 143 din Legeant.3ll
1990 privind societatile comerciale si cu actul constitutiv al societatii, pentru o perioada de
4 ani.

Intre societate si dl Liviu Ilasi s-a incheiat contractul de mandat nr. 1106.12.2013.

Mandatarul beneficiaza de o indemnizatie hxa bruta lunara stabilita de Consiliul de
Administratie in conforrnitate cu prevederile legale in vigoare.
Indemnizatia fixi lunari bruta pentru executarea mandatului incredinlat este stabilita in
cuantum egal cu de 6 ori media pe ultimele l2 luni a cdgtigului salarial mediu brut lunar din
ramura in care igi desfigoard activitatea societatea, comunicat de Institutul Na;ional de
Statistice anterior numirii Mandatanrlui.
Remuneratia fixa bruta a directorului general al societatii conpet S.A. aferenta anului
2015 este in valoare de 30i.302 lei.
Remuneratia variabile

Directorul benefrciaza si de plata unei componente variabile, care este determinata
in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta

'

pril

Planul de management si are doua subcomponente'
anual, indicatorii de ferformanta precum si repartizarea lor pe trimestre, Anexa la

aprobati

contrachrl de mandat incheiate sunt actualizati
anului aferent.

in conformitate cu prevederile din BVC

Remuneratia directorului general p€ntru anul 2015 s-a stabilit in conformitate cu
prevederile legale, cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2i 25.03.2014 (limitele

generale ale indemnizatiei fixe brute lunare si subcomponenta variabila
1 1.1 1.2015 a Consiliului de Administratie (subcomponenta variabila 2).

l)

si Decizia nr. 14

/

In vederea acordani primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a
criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea ia considerare a ponderii
frecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit.
Conforrn contractului de mandat r. 1l 2013 yaloarea transei primei subcomponente a
componentei variabile este egala cu 3 indemnizatii fixe brute lunare, astfel incat valoarea
totala anuala a primei subcomponente este de 12 indemlizatii fixe brute lunare.
In acest context directorul general al societatii Conpet SA a fost remunerat in 2015 cu suma
neta aferenta primei subcomponente variabile in valoare de 239.638 lei (inclusiv pentru
trimestrul IV al anului 2014), cu exceptia celei aferente trimestrului IV al anului 2015 care se
va acorda dupa aprobarea situatiilor financiare, in conditiile legii.
Conform Deciziei C.A. nr. l4l 11.11.2015 si Deciziei C.A. nr. 15/ 17.12.2105, a actului
aditional nr. 7/ 11.11.2015 la Contractul de mandat tn.1l 06.12.2013, completat cu actul
aditional nr. 8/ 17.12.2015:
,,Pentru anul20l5, Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acorda directorului general administratorul executiv este determinata in funcric de atinBerea obiectivelor si indeplinirea
indicatorilor de performanta si se stabileste [a un nivel de 2.5o din suma reprezentand diferenta
dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2015, dar nu mai
mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului exercitiu financiar, determinate conform
prevederilor art. 12 din Contractul de Mandat. Plata se va face dupa aprobarea situatiilor hnanciare
anuale.

Valoarea acestei subcomponente se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli
aprobat conform prevederi lor legale.
Pi intreaga durata a Contractului de Mandat, Subcomponenta 2 a componentei Yariabile a
remuneratiei directorului general se va acorda pro-rata in rdport cu Perioada lucrata din an inbaza
Contractului de Mandat. In cazul in care contractul acestuia inceteaza inainte de incheierea
exercitiului financiar datorita uneia dintre urmatoarele clauze prevazute ir arl. 29 din Contractul de
Mandat:
- 29.3. - revocarea directorului de catre CA pentru neindeplinirea nejustificata a obligatiilor;
- 29.4. - decesul directorului general;
- 29.6. - acordul partilor semnatare;
- 29.7. - renuntarea directorului Ia mandat;
- 29.8 - interventia unor impedime legale, astfel cum acestea sunt definite la art.2 lit.d) din
contract.

Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platita in anul 2015 Directorului General
pentru anul 2014 este de 303.264 lei brut.
Indicatorii de performanta in anul 2015 au fost rcalizati in proportie de 107
'44V:o'

a) criteriile de performanltr ce fundamenteaztr componenta variabilS a remuneratiei,
raportul dintre performanfa realizati 9i remuneralie;

a
a

Realizarea indicatorilor si a criteriitor de performanta in anul 2015, fata de prevederile din anexa
:
1.1 la contractr:al de administrare pentru anul 2015, este influentata pozitiv in principal de
pondent
27
,99%o;
EBITDA mai mare at 11,960/o , grad de indeplinire
grad
de
indeplinire ponderat 25,51%;
cu
2,04o/o,
mici
mai
exploatare
de
cheltuielilor
Scaderea
Cresterea productivitatii muncii cu |,47%o, gnd de indeplinire ponnderat 25,37o/o
ponderat 13,57 ok;
Scaderea numarului total de avarii tehnice (20 avarii ) - grad de indeplinire
Cresterea

vizibilitatii la BVB -grad de indeplinire pondent

15%o'

$fu

b) considerentele ce

justificl

orice schemi de bonusuri anuale sau avantaje nebine$ti;

Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de bonusuri sau avantaje nebanesti.
c) eventurlele scheme de pensii suplimentrre ssu anticipate;

Penku nici unul din membrii Consiliului de Administratie nu au fost stabilite scheme de pensii
suplimentare sau anticipate.

d) informafii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatii, cuantumul
daunelor-interese pcntru revocare [?iri justl cauz{.

La data de 28.11.2013 prin metoda votului cumulativ au fost numiti membrii Consiliului

de

Administratie in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 pentru un mandat de 4 ani,
in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 109/ 2011 privind
guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contractul de administrare stabileste raspunderea partilor precum si conditiile de incetare.
Prin Decizia nr.l7 din data de 06.12.2013 a Consiliului de administratie dl. Liviu Ilasi a fost numit
director general, fiindu-i detegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile
art. 143 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si cu actul constitutiv al societatii,
pentn: o perioada de 4 ani.Contractul de mandat a fost incheiat in data de 6 decembrie 2013, pe o
perioada de 4 ani cu posibilitatea de reinnoire prin decizie a Consiliului de Administratie.
Pentru contractele de adminitratie si contractul de mandat al directorului general nu este stabilit
un termen de preaviz.

Cualtumul daunelor interese:

-

cotrtractele de administrare

acesta are dreptul de a pnmi de la Societale o
compensatie peltnr perioada neexecutatd din Contractul de Administrare, ildiferent de data la care
suryine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizalii lunare fixe, determinate astfel:

in cazul revocdrii nejustificate a administratorului,

a) in situalia in care revocarea intervine oricdnd anterior inceperii ultimului an de

mandat,

administratorul va primi o compensalie reprezentind 12 indemnizalii lunare fixe;
care revocarea intervine in ultimul an de contract, se va pliti o compensatie
corespunz5toafe numf,rului de luni rdmase p6ni la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare
de 6 indemnizalii lunare fixe.

b) in situalia

ir

Incepand cu data incheierii contractelor de administrare si pana in prezent nu a
revocare a membrilor Consiliului de Administratie.

-

awt loc nicio

contractul de mandst:

in cazul revocirii Directorului nejustifica! acesla are dreph:l de a primi de la Societate o
compensatie echivalenta cu totalul indemnizatiilor fixe cuvenite pentru perioada ramasa
neeiecutata din Contractul de Mandat (indemnizatiite fixe de care ar fi beneficiat pana la data

implinirii termenului pentru care a fost incheiat contractul). Plata acestei compensalii se face in
termen de 30 zile lucratoare de la data incetirii prczentului Contract de Mandat'
Aceasta forma de compensare a Directorului este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care
intervine revocarea lui in mod nejustificat.

In cazul revocarii pentru motive

intemeiate/justificate

a Directorului,

Societatea

nu

datoreaza

acestuia nicio compensatie pentru perioa& neefectuata din mandat.

e) odministratorii neexecutivi si directorul general - administrator executiv
beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului pe baza de
documente justificative si de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a
mandatului. Polita de asigurare se incheie anual, costurile aferente acesteia fiind suportate de catre
societate. Limita maxima a pnmei de asigurare aprobata de A.G.O.A. este in cuantum de 18.000
Euro/ an de asigurare, corespunzatoare unei limite de asigurare de 12 milioane Euro in agregat,
polita urmand sa se incheie anual, pentru fiecare an drn perioada ramasa de executat din
contractele de administrare=

In temeiul prevederilor art. 55 atin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/
2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, Comitetul de nomilalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie
irrainteaza prezentul Raport Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Conpet S.A.

Comitetul de nominalizare si remunerlre

Razvan Stefan Lefter

-

membru

