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RAPORT ANUAL AL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
cu privire la remunera(iile;i alte avantaje acordate adm inistratorilor qi directorului
general, in cursul anului financiar 2017

Societatea Conpet S.A. s-a infiinlat in baza Legii nr.l5/ 1990 privind reorganizarea
unitAtilor economice de stat ca regii aulonome qi societili comerciale, cu modificlrile qi completirile
ulterioare. qi a Hot[rdrii Guvernului nr. l2l3 /1990 privind infiinlarea de societdli comerciale pe
actiuni in industrie.
Societatea Conpet S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al petrolului.
asttbl cum este delinit gi reglementat de Legea petrolului nr. 238/ 2004, cu modificirile qi

completdrile ulterioare. precum gi de Normele metodologice de aplicare
aprobate prin Hotirdrea Guvemului nr.20751 2004.

a Legii petrolului.

Societatea Conpet S.A. este o societate pe acJiuni care funclioneazd pe Legea nr. 31/
1990 privind societalile. republicatd. cu modificarile gi completdrile ulterioare. precum qi in
confbrmitate cu dispoziliile legisla(iei privind piala de capital.

in contbrmitate cu dispoziliile art.55 alin.(2) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr.
l09l 201I privind guvemanta corporativi a intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completirile
ulterioare. Comitetul de nominalizare gi remunerare din cadrul Consiliului de Administralie trebuie
si elaboreze un raport anual cu privire la remuneraliile gi alte avantaje acordate administratorilor gi
directorilor in cursul anului financiar anlerior. prevedere care se regase$te qi in art. 20 alin. (l) lit.
y) din Actul Constitutiv. ca atribu[ie a Consiliului de Administralie.
Raportul se prezintd Adundrii Generale a Aclionarilor care aprobd situaliile financiare
anuale gi va cuprinde cel pulin urmdtoarele informalii:

a)

structura remuneratiei. cu explicarea ponderii componentei variabile gi componentei
flxe:
b) criteriile de performanl5 ce fundamenteazA componenta variabili a remuneraliei,
raportul dintre perlormanla realizatd gi remunera{ie:
c) considerentele ce justificd orice schemd de bonusuri anuale sau avantaje nebdnegti:
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informalii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatS, cuantumul
daunelor - interese pentru revocare lirljustd cauz5

u

I. Cadrul legal privind rrolitica si criteriile de remunerare nentru administratori
a) Administratori neexecutivi

Art.37 alin. (l) din Ordonanta de Urgent[ a Guvernului nr. 1091 20ll privind guvernan]a
corporativ[ a intreprinderilor publice. cu modificarile gi completdrile ulterioare, care prevede:
"Remunerafia membrilor consiliului de administra(ie sau, dupd caz. a membrilor consiliului de
supraveghere este stabilita de adunarea generald a ac{ionarilor in structura Ei limitele prevdzute
la alin. (2) ei (a)"

Art. 37 alin. (2) din Ordonanla de Urgenla a Guvernului nr. l09l 20ll privind guvernanfa
corporativf, a intreprinderilor publice. cu modificarile gi completarile ulterioare, care prevede:
"Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrafie sau ai consiliului de
supraveghere este fbrmat[ dintr-o indemnizalie fixl lunard gi o componentd variabild.
Indemnizalia fixd nu poate dep[gi de doui ori media pe ultimele l2 luni a cdgtigului salarial
mediu brut lunar pentru activitatea desfbguratd conform obiectului principal de activitate
inregistrat de societate, la nivel de clasd conform clasificaliei activitdlilor din economia
nalionald. comunicat de Institutul Nalional de Statisticd anterior numirii. Componenta variabild
se stabileEte pe baza unor indicatori de performantl financiari gi nefinanciari negociafi gi
aprobali de adunarea generali a aclionarilor, dif-eri1i de cei aprobati pentru administratorii
executivi. determinati cu respectarea metodologiei prevdzute la art. 3^1 alin. (5) Ei care
urmiresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societilii qi asigurarea respectdrii
principiilor de bun[ guvemantd. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu
poate depdgi maximum 12 indemnizalii fixe lunare."
Art. 37 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. l09l 20ll privind guvernanfa
corporativd a intreprinderilor publice, cu modificarile gi completirile ulterioare, care prevede:
..Remuneralia membrilor executivi ai consiliului de administrafie sau ai consiliului de
supraveghere este formatd dintr-o indemnizafie fixd lunard care nu poate depdqi de 6 ori media
pe ultimele l2 luni a cAgtigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfbguratd conform
obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasd conform clasificafiei
activitAtilor din economia nationali. comunicat de Institutul Na(ional de Statisticd anterior
numirii, gi dintr-o componentl variabild. Componenta variabild va avea la bazd indicatorii de
performantd financiari qi nefinanciari, negociafi gi aprobafi de adunarea generald a actionarilor,

diferili de cei aprobali pentru administratorii neexecutivi, determinati cu

respectarea

metodologiei prevdzute la art. 3^l alin. (5)."

Art. 37 alin. (5) din Ordonan{a de Urgentd a Guvernului nr. l09l 20ll privind guvernan{a
corporativf, a intreprinderilor publice, cu modificarile gi completdrile ulterioare, care prevede:
"Adunarea generald a aclionarilor se va asigura. la stabilirea indemnizaliei fixe lunare a
f-recdrui membru al consiliului de administratie sau, dupd caz, a fiecdrui membru al consiliului
de supraveghere, determinatd confbrm alin. (2) $i (4). cd aceasta este justificatd in raport cu
indatoririle specifice. atributiile in cadrul unor comitete consultative, cu numlrul de gedinle.
obiectivele gi criteriile de performantd stabilite in contractul de mandat".

Art.39 alin. (l) din Ordonanfa de Urgen[d a Guvernului nr. l09l 20ll privind

guvernanta
corporativf, a intreprinderilor publice, cu modificarile gi completdrile ulterioare, care prevede:
..Remuneralia qi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor
Ei directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere gi
membrilor directoratului. in cazul sistemului dualist. vor fi consemnate in situafiile financiare
anuale gi in raportul anual al comitetului de nominalizare gi remunerare, consiliului de
administratie sau consiliului de supraveghere gi vor include remunerafia gi celelalte beneficii
acordate de cdtre societate gi de cdtre filialele sale".

(,"

Art. 39 alin. (3) din Ordonanp de Urgenle a Guvemului nr. 109/ 201I privind guvemanta
corporativA a intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare. care prevede:
..Politica gi criteriile de remunerare a administratorilor gi directorilor, in cazul sistemului
unitar. respectiv a membrilor consiliului de supraveghere gi a membrilor directoratului, in
cazul sistemului dualist. precum gi nivelul remuneraliei qi celelalte avantaje o1'erite fiecarui
administrator qi director sunt licute publice pe pagina de intemet a intreprinderii publice. prin
grija pregedintelui consiliului de administralie sau al consiliului de supraveghere."

Arl. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr.

3l/

1990 privind societdJile, republicati. cu modificdrile

gi completarile ulterioare. prin care se prevede c5. Consiliul de administra{ie are ca competenlA
d'e bazd. care nu pot fi delegate directorilor. numirea gi revocarea directorilor gi stabilirea

remunera{iei lor.

Art.l43 alin.

(l) si alin (2) din Legea nr.3ll 1990 privind societitile, republicatd, cu

modillcErile qi completarile ulterioare. care prevede competenla Consiliul de administralie de a
delega conducerea societelii unuia sau mai multor directori. numind pe unul dintre ei director
general. Daci prin actul constitutiv sau printr-o hotirdre a adundrii generale a aclionarilor se
prevede acest lucru. preqedintele consiliului de administra(ie al societdlii poate fi numit 9i
director general.
b) Administrator executiv / director seneral

Art. 34 alin. (2) din Ordonanla de UrgenJl a Guvemului nr. 109/ 201I privind guvemanla
corporativd a intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare. prevede
competenfa Comitetului de nominalizare gi remunerare de a formula propuneri privind
remunerarea directorilol
Art. 37 alin. (3) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr. 109/ 201I privind guvemanta
corporativd a intreprinderilor publice. cu modificdrile qi completirile ulterioare. prevede:
"(3) Indemnizalia flxa lunari a membrilor executivi nu poate depa$i de 6 ori media pe ultimele
l2 luni a c6gtigutui salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfEgurati conform obiectului
principal de activitate inregistrat de societate. comunicat de Institutul Nalional de Statisticd
anterior numirii"

Art. 38 alin.(l). (2) qi (3) din Ordonanla de Urgenla a Guvernului nr. 109/ 20ll privind
guvemanla corporativa a intreprinderilor publice, cu modihclrile gi completdrile ulterioare,
prevede:

"(1) Remuneralia directorilor este stabilitd de consiliul de administratie qi nu poate depiqi
nivelul remuneraliei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administralie. Ea este
unica formd de remuneraJie pentru directorii care indeplinesc gi calitatea de administratori.
(2) Remuneratia este fbrmatd dintr-o indemnizalie fixa lunard stabilit[ in limitele prevazute la
a(. 37 alin. (3). $i dintr-o componentl variabila constand intr-o cota de participare la protitul
net al societAlii. acordarea de acliuni. stock-options sau o schemi echivalenti.o schema de
pensii sau o alta forme de remunerare pe baza indicatorilor de performan{d.
(3) Indicatorii de pertbrmanla financiari gi nefinanciari aprobali constituie elemente t'aJd de
care se determina componenta variabilS a remuneraliei pentru directorii societdlii.
(4) Remuneralia membrilor directoratului este stabiliti de consiliul de supraveghere.
Dispoziliile alin. (l ) qi (2) sunt aplicabile gi membrilor directoratului.

Art. 39 alin. (3) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr. 109/ 201'l privind guvernanla
corporativd a intreprinderilor publice. cu modificdrile qi completdrile ulterioare. prevede:
(3) Politica qi criteriile de remunerare a administratorilor gi directorilor in cazul sistemului
unitar. respectiv a membrilor consiliului de supraveghere gi a membrilor directoratului. in
cazul sistemului dualist. precum r;i nivelul remunera{iei gi celelalte avantaje of-erite fiecdrui
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administrator qi director sunt lhcute publice pe pagina de intemet a intreprinderii publice prin
grija consiliului de administra(ie sau. dupi caz. a consiliului de supraveghere. "

III. a)

Structura remunera(iei, cu explicarea ponderii componentei variabile

componentei fixe

al) Membrii Consiliului

de Administratie care au avut mandat

oini

$i

la data de 28.11.2017

Administratorii af1a1i in funclie pdni [a data de 28.11.2017 au lbst alegi prin Hotdrdrea Adundrii
Generale a Ac{ionarilor nr. 61 28.11.2013 pentru un mandat de 4 ani. in conformitate cu
prevederile Ordonanlei de Urgenl5 a Guvemului nr. 109/ 2011 privind guvemanla corporativS a
intreprinderilor publice. cu modificdrile qi completarile ulterioare, cu exceplia dlui. Rdzvan $tefan
Lefter. care a fbst numit membru al Consiliului de Administralie prin Hotdrdrea AGOA nr. 5/
17.12.2015. unnare a demisiei d-tui Dinu Dragoq Lucian.
Prin Hothrdrea Adundrii Generale a Aclionarilor nr.21 25.03.2014 s-a stabilit indemniza{ia fixd
brutd lunar[ gi subcomponenta I a componentei variabile.
Prin Hotdrdrea Adunlrii Generale a Aclionarilor nr. 31 27.03.2014 a fbst aprobat contractul de
administrare al administratorilor Societdlii Conpet S.A. in forma qi con{inutul din anexa la Ordinul
nr. 217 I 2014 al ministrului delegat pentru energie.
Contractul de administrare al dlui. Rdzvan $tefan Lefter a fost aprobat prin Hotdrdrea AGOA nr. 5/
17.12.2015. in fbrma aprobatd prin Hotdrdrea AGOA nr. 31 27.03.2014, cu toate modificdrile
ulterioare aprobate prin hotdrAri AGOA. inclusiv cu anexele I Ei l.l .
Aga cum s-a menlionat gi in Raportul anual al Comitetului de Nominalizare gi Remunerare nr.
111461 20.03.2017 cdtre AGOA. intrucdt dl. Rizvan $tefan Lefter a fost numit administrator
provizoriu neexecutiv prin Decizia C.A. nr. l2l 29.09.2015 9i respectiv membru in cadrul a doud
comitete consultative constituite la nivelul C.A.. prin Decizia nr. 13/ 16.10.2015, pentru perioada in
care acesta a activat in aceasta calitate in cadrul Consiliului de Administratie ii sunt aplicabile
prevederile contractului de administrare incheiat de dl. Dinu Dragoq Lucian in ceea ce privegte
remuneralia cuvenit., in corelare cu obiectivele gi indicatorii de performantd pentru anul 2015
aplicabile de la data numirii acestuia de cdtre C.A. qi pind la data revocdrii de cdtre A.G.O.A. din
calilalea de administrator provizoriu neexecutiv.

Membrii Consiliului de Administratie care au avut mandat pdni in data de 28. I I .201 7 au avut
contracte de administrare in care s-a prevdzut o remuneratie dupd cum urmeazd:

l.

Indemnizafia

fixi lunari

Administratorul a beneflciat de o indemnizatie fixd lunard bruta pentru executarea mandatului
incredinlat. dar nu mai mult de doui ori media pe ultimele 12 luni a cdqtigutui salarial mediu brut
lunar pentru activitatea desfEqurati conform obiectului principal de activitate inregistrat de
societate, la nivel de clasd conform clasificaJiei activiElilor din economia natrionali, comunicat de
Instilutul Nalional de StatisticA anterior numirii.
Mecanismul de acordare a indemnizaliei llxe lunare a fost urmAtorul:
..- pregedintele consiliului de administralie Ei membrii care sunt in cadrul a cel pulin 2
comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administratie beneficiazd de o
indemnizaJie fixd lunari la valoarea maximd:
- membrii consiliului de administra{ie care sunt in cadrul unui comitet consultativ
constiluit la nivelul consiliului. beneficiazd de o indemnizalie fixd lunard reprezentand
90%o din indemnizatia fixd lunarl la valoarea maximd;
. ll
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membrii consiliului de administra{ie care nu fac parte din comitetele consultative
constituite la nivelul consiliului, beneficiazl de o indemnizalie fixd lunari reprezentand
85o/o din indemnizalia fixd lunari la valoarea maximi.
Plata remuneraliei se face o data pe lun5. indiferent de numdrul gedinlelor din luna
respectiva."
Remuneralia flxh bruti totale platita in perioada 0l .01 .201 7 - 3l .12.2017 membrilor Consiliului de
administralie selectaJi in condiliile OrdonanJei de Urgen!5 a Guvemului nr. 109/ 201 I privind
guvemanla corporativi a intreprinderilor publice. cu modificdrile $i completArile ulterioare a fbst
de 275.880 lei.

2, Componenta

variabili

Componenta variabild este determinate in funclie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea
indicatorilor de performanld aprobali prin Planul de administrare qi are doud subcomponente.
Anexele I gi l.l. la contractele de administrare incheiate de administratorii neexecutivi cu
societatea av6nd obiectivele qi indicatorii de performan{d pe ani precum;i repartizarea lor pe
trimestre. se actualizeazd in conformitate cu prevederile din B.V.C.-ul anului aferent.
2.1. Prima subcomponenti a componentei variabile
Componenta variabili este determinatd in lunclie de atingerea obiectivelor. respectiv indeplinirea
nivelului indicatorilor de perfbrmanld (anexa nr.l ) aprobali prin Planul de administrare qi are doua
subcomponente.

din contractul de administrare. se
gradul
de indeplinire a criteriilor de performan(d qi va fi
determini trimestrial. in funclie de
determinatl ca sumd a mediilor ponderate a indicatorilor de performanfi. astfel cum sunt prezentali
in continuare.
Pe baza indicatorilor stabilili gi a ponderii fiecdruia, se calculeazd un Indicator global trimestrial de
Prima suhcomponentd a cornponentei variabile, conform art. l8

perfbrman!a lr.

In condiliile in care Indicatorul global trimestrial Ir se realizeazl 100% sau peste, in perioada
pentru care se fbce calculul, se va acorda trimestrial. 100% din valoarea primei pdr{i a tranqei
trimestriale at'erente primei subcomponente a componentei variabile. Dacd Indicatorul global
trimestrial Ir se realizeazl sub 100% in perioada pentru care se lace calculul, atunci se va acorda
trimestrial doar 75Yo din valoarea tranqei trimestriale aferente primei subcomponente a
componentei variabile.
in acest context. suma brutd a subcomponentei variabile I acordatd in anul 2017, inclusiv pentru
trimestrul IV al anului 2016. membrilor neexecutivi ai Consiliului de AdministraJie, a fost de
300.960 lei
Pentru prima subcomponenta a componentei variabile aferenta trimestrului ly 2017 s-a constiluit
provizion. funclie de numdrul de zile aferente perioadei de mandat. in suma de 47.434lei.
2.2. A doua subcomponenti a componentei variabile

Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administralie, prin Hotdrdrea Adunlrii Generale
Ordinare a Aclionarilor nr.21 28.04.2017 s-a aprobat Subcomponenta 2 a componentei variabile a
indemnizaliei administratorilor neexecutivi pentru anul 2017. conform propunerilor din Raportul
Comitetului de nominalizare gi remunerare cu nr. I ll48/ 20.03.2017, cu menJiunea expresA ca
valoarea acestei subcomponente nu va depdgi valoarea indemnizatiei fixe aferente intregului
exerciliu financiar anual qi se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri gi Cheltuieli aprobat
confbrm prevederilor legale.

Astf'el:
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..Pentru anul 2017, Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunera{iei care se acordd
administratorului neexecutiv. este determinatA in func{ie de atingerea obiectivelor gi indeplinirea
indicatorilor de performan!5 qi se stabileqte la un nivel de 0,415o/o din suma reprezentand diferenJa
dintre profitul net efectiv realizat qi profitul net estimat pentru exerciliul financiar 201 7, dar nu mai
mult decat valoarea indemnizaliei flxe afbrente intregului exerciliu financiar anual, incadrindu-se
in prevederile bugetului de venituri gi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale. Plata se va
lace dupi aprobarea situaliilor financiare anuale.
Subcomponenta 2 a componentei variabile a remunera(iei administratorilor neexecutivi se va
acorda pro-rata cu perioada lucratd din an in baza contractului de administrare. in cazul in care
contractul administratorului neexecutiv inceteazd inainte de incheierea exerciliului financiar al
unui an datorit[ uneia dintre urmdtoarele clauze prevAzute in contractul de administrare:
Art. 36.3 - revocarea administratorului de cdtre AGA. cu amendamentul ca revocarea nu a
lost determinatd de o culpi a acestuia:
Art. 36.4 - decesul administratorului:
Art. :16.6 - acordul de voinli al pe4ilor semnatare:
Art. 36.7 - renuntarea administratorului la mandat. din cauze neimputabile;
Art. 36.8 - interventia unor impedimente legale (...) care interzic administratorului si mai
ocupe aceasta funclie. "

.

.
.
o
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Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile platitd in anul 2017 membrilor C.A. pentru
anul 201 6 a fbst de 2 I 8.946 lei brut.
Pentru valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile cuveniE membrilor C.A. pentru anul
2017 s-a constituit provizion in suma de I14.005 lei, calculat in funcfie de num5rul de zile aferent
perioadei de mandat.
a2) Membrii Consiliului de Administratie cu mandat

duol data

de 28.11.2017

Prin Hotdrdrea A.G.O.A. nr.51 28.11.2017 au tbst numili in lunclia de administratori provizorii ai
societatii. urmare alegerii prin metoda votului cumulativ. cu o duratd a mandatului de 4luni sau
pdnl la linalizarea procedurii de seleclie prevazuE in O.U.G. nr. 109/ 201I privind guvemanla
corporativA a intreprinderilor publice. aprobatd cu modificari Ei completdri prin Legea nr. ll'l/
2016, dacd aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

Administratorii provizorii au indemniza(ia fixi brutd lunard egald cu de doud ori media pe ultimele
12 luni a cigtigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfhEuratd conform obiectului
principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasf, conform clasificatiei activit5lilor din
economia nationald. comunicat de Institutul Nalional de Statisticd anterior numirii (adresa I.N.S.
nr.349771 14.09.2017). aceasta fiind recalculati conform Hotdrdrii AGOA nr. 1/ 05.03.2018, in
baza prevederilor art. l8 din O.U.G. nr.90l 2017. pentru punerea in acord cu noile contribulii
sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 22712015. cu modificdrile $i completdrile ulterioare,
a$a cum a fbst modiflcat6 prin O.U.G. nr.79l 2017 pentru modificarea $i completarea Legii nr.
2271 2015 privind Codul Fiscal, astfel incdt sd se asigure menlinerea nivelului indemnizaliei fixe
nele lunare valabile la data numirii.

flxi

bruta totald platita in perioada 28.11.2017 - 31.12.2017 membrilor Consiliului de
administralie a fost de 7l .470 lei.
RemuneraJia

a3) Remuneratia acordatd in anul 2017 administratorului executiv - directorul qeneral cu
mandat pini la data de 05.12.2017

l. Remunera{ia fixi
Domnul Liviu Ilaqi a fost desemnat ca membru in Consiliul de Administralie al Societaiii Conpet
SA. in contbrmitate cu prevederile Ordonanlei de Urgentl a Guvemului nr. 109/ 201I privind
8u\emanla corporativA a intreprinderilor publice. cu modificarile $i completarile ulterioare. iar

o
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prin Decizia nr. 17 din data de 06.12.2013 a Consiliului de Administra{ie domnul Liviu Ilaqi a fost
numit director general, fiindu-i delegate atribulii de conducere a societatii, in conformitate cu
prevederile art. 143 din Legea nr.3ll 1990 privind societalile comerciale qi cu actul constitutiv al
societAtrii, pentru o perioada de 4 ani.

intre societate gi domnul Liviu Ilagi s-a incheiat contractul de mandat nr.
prevedeau urmdtoarele prevederi

ll

06.12.2013, in care se

:

,.Mandatarul beneficiazd de o indemnizalie fixd brutd lunara stabilitd de Consiliul de AdministraJie
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Indemnizatia fix[ lunard brutd pentru executarea mandatului incredintat este stabilitd in cuantum
egal cu de 6 ori media pe ultimele l2 luni a cigtigului salarial mediu brut lunar din ramura in care
igi desfEgoard activitatea societatea. comunicat de Institutul Nalional de Statisticd anterior numirii
Mandatarului."
Remuneralia fixd brutd acordatd directorului general al Societdfii Conpet S.A. aferenta anului 2017
este in valoare de 280.800 lei.

2.

Remunera(iavariabili

Conform Contractului de mandat, Directorul General beneficiazl gi de plata unei componente
variabile, care este determinatd in funclie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea
indicatorilor de performantf, aprobali prin Planul de management gi are doud subcomponente.
Anual. indicatorii de performan{d precum gi repartizarea lor pe trimestre. Anexe la contractul de
mandat incheiat, sunt actualizaliin conformitate cu prevederile din BVC- ul anului aferent.
Remuneratia Directorului General pentru anul 2017 s-a stabilit in conformitate cu prevederile
legale, cu Hotdrdrea Adundrii Generale a Aclionarilor nr. 21 25.03.2014 (limitele generale ale
indemnizaliei fixe brute lunare gi subcomponenta variabild 1) gi cu Decizia nr.51 27.04.2017 a
Consiliului de Administra{ie pentru subcomponenta variabild 2, in baza Raportului nr. 1l148/
20.03.2017 intocmit de Comitetul de nominalizare gi remunerare.

in vederea acorddrii primei subcomponente a componentei

variabile, gradul de indeplinire a
criteriilor de performanld se determina trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecdrui
indicator qi a varialiei fa15 de nivelul linta stabilit.
Conform contractului de mandat nr. I / 201 3 valoarea trangei primei subcomponente a componentei
variabile este egald cu 3 indemnizalii fixe brute lunare, astfel inc6t valoarea totald anual5 a primei
subcomponente este de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

in acest context. suma brutd a subcomponentei variabile I acordata in anul 2017, inclusiv pentru
trimestrul IV al anului 2016. Directorului General a fost de 303.264 lei.
Pentru prima subcomponentd a componentei variabile aferentf, trimestrului IV 2017 s-a constituit
provizion. funclie de numdrul de zile aferente perioadei de mandat. in suma de 54.390 lei

Confbrm Deciziei C.A. nr.
nr.1/ 06. 12.2013:

51

27.04.2017. aactului adilional nr.

l2l

2017 la Contractul de mandat

..Pentru anul 2017. Subcomponenta 2 a componentei variabile care se acordd directorului general administratorul executiv. este determinatd in funcfie de atingerea obiectivelor gi indeplinirea
indicatorilor de performanp $i se stabilegte la un nivel de 2,5oh din suma reprezent6nd diferenta
dintre profitul net efectiv realizat gi profitul net estimat pentru exerciliul financiar 2017, dar nu mai
mult decdt valoarea indemniza(iei fixe aferente intregului exerciliu financiar anual, determinat[

0"

conforrn prevederilor art. l2 din Contractul de Mandat. Plata se va face dupd aprobarea situaliilor
ilnanciare anuale.
Valoarea acestei subcomponente se va incadra in prevederile Bugetului de Venituri Ei Cheltuieti
aprobat confbrm prevederilor legale.
Pe intreaga duratd 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 inceteazd inainte de incheierea
exercitiului financiar datoritd uneia dintre urmitoarele clauze prevdzute in Art. 29 din Contractul
de Mandat:
- 29.3. - revocarea directorului de cdtre C.A. pentru neindeplinirea nejustificatd a obligatiilol
- 29.4. decesul directorului:
- 29.6. - acordul pA4ilor semnatarei
- 29.7. - renuntarea directorului la mandat:
- 29.8 - interventia unor impedimente legale. astfel cum acestea sunt dehnite la art.2 lit.d) din
contract.
Valoarea subcomponentei 2 a componentei variabile pletiE
pentru anul 2016 este de 218.948 lei brut.

in anul 2017 Directorului General

a4) Remuneratia acordati in anul 2017 Directorului General. cu mandat inceoind cu data de
06.12.2017

Prin Decizia nr.22l 15.12.2017, Consiliul de Administralie stabile$te indemnizalia fixd lunari
bruta a Directorului General pentru executarea mandatului incredinlat, incepind cu luna decembrie
2017. in cuantum egal cu de 6 ori media pe ultimele l2 luni a cdgtigului salarial mediu brut pentru
activitalea destiguratd conform obiectului principal de activitate intregistrat de societate, la nivel
de clasd confbrm clasiiicaliei activita!ilor din economia na(ional5, comunicat de Institutul Nalional
de Statisticd. anterior numirii (media perioadei decembrie 2016 noiembrie 2017 pentru grupa
CAEN rev.2 ..495 - transporturi prin conducte", conform adresei inregistrate sub nr. 36135/
27.11.2017). respectiv in cuantum de30.762lei.decide6ori suma de 5.127 lei.

-

Remuneralia fixd bruti a directorului general al Societdlii Conpet S.A. pentru luna decembrie 2017
este in valoare de 27 .344 lei.

III.

b) Criteriile de performan{i ce fundamenteazl componenta variabili a remunerafiei,
raportul dintre perform a,nla realizati gi remunera(ie;

in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performan{d in anul 2017, comparativ cu nivelul
prevezut in anexa
la Contractul de administrare pentru anul 2017, respectiv in anexa 2la
Contractul de mandat al Directorului General. s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
o EBITDA mai mare cu I,61%, grad de indeplinire ponderat 25,40%;
Scdderea cheltuielilor de exploatare cu 0.02oh. grad de indeplinire ponderat

l.l

o
.

Gradul

24.99Yo:

o

Cresterea productivitdlii muncii cu I .63V:o, grad, de indeplinire ponderat 25,41%;
Numirul total de avarii tehnice realizat 100% de avarii, grad de indeplinire ponderat

.

Cre$terea

de

10o/o:

realizare

vizibilitalii la B.V.B..

grad de indeplinire ponderat l5%.

a

performan{5

indicatorilor

de

ai

administratorilor neexecutil'i

gi

administratorului executiv - director general a fost de 100,80%. calculat pe baza datelor linanciare
gi a informatiilor raportate de direcliile de specialitate din cadrul SocierAtii.

indatade20.03.20l8 Serviciul Control Financiar

de Gestiune

E

a

p\ezentat Comitetului de Audit

(lt

qi

Consiliului de Administralie Informarea nr. 10658/19.03.2018 cu privire la modul de realizare a
obiectivelor Ei indicatorilor de performanli pentru administratori pe anut 2017. Din informarea
prezentatd rezultd cI nivelul indicatorului dellnit : " Scdderea numdrului de avarii tehnice" .
realizat la data de 3l .12.2017 este de 44 de avarii tehnice, in comparatie cu cele 29 avarii tehnice
luate in considerare la calculul gradului de realizare al indicatorului respectiv.
Comitetul de Audit a analizat constatarea prezentatd in Informare de cdtre Serviciul CFG qi a
recomandat Consiliului de Administralie constituirea qi reflectarea in Situatiile Financiare ale
anului 2017 a unui provizion pentru indemnizafia variabila (subcomponenta I aferenta trimestrului
IY 2017 Ei subcomponenta 2) a administratorilor neexecutivi qi directorului general, corespunzdtor
unui grad de realizare a indicatorilor de performanld de 100.80%.
Opinia separatd a dlui. Lefter in cadrul C.N.R.. neinsu;it[ de ceilalli doi membri. este cd Raportul
Serviciului Control Financiar de Gestiune nu este final. acliunea fiind in derulare qi poate implica
modificdri pe parcurs. pe masura ce se clarifici anumite aspecte Si responsabilitdli.

Consiliul de Administratie gi-a insuqit recomandarea Comitetului de Audit 9i a decis constituirea
reflectarea in Situaliile Financiare ale anului 2017 a provizionului mai sus men{ionat.

si

Plata acestor indemnizatii variabile urmeaza s[ se efectueze in exerciliul financiar 2018 numai
dupd clarificarea de cdtre Corpul de Control al directorului general a discrepanlei semnalate qi
prezentarea concluziilor in Consiliului de Administralie. impreuni cu punctul de vedere al
specialiEtilor tehnici.

III. c) Considerentele cejustificl orice schemi

de bonusuri anuale sau avantaje nebineEti;

Membrii Consiliului de Administralie nu beneficiaz[ de bonusuri sau avantaje nebdnegti.

III. d) Eventualele

scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

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

III.

e) Informa(ii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatl, cuantumul
daunelor-interese pentru revocare flri justl cauzii.

o

Durata contractului.
La dala de 28.1 I .2013 prin metoda votului cumulativ au fost numili membrii Consiliului de
AdministraJie in baza Hotdririi Adundrii Cenerale a Ac{ionarilor nr. 6 pentru un mandat de 4 ani.
in conformitate cu prevederile OrdonanJei de Urgenla a Guvemului nr. 109/ 20lt privind
guvemanta corporativd a intreprinderilor publice. cu modificirile gi completirile ulterioare.
Contractul de administrare stabilegte rdspunderea pd4ilor precum gi condiliile de incetare.
La data de 28.11.2017 prin metoda votului cumulativ au lost numili administratori provizorii in
baza HotarArii Adunarii Generale a Aclionarilor nr. 5/ 28.1 I .2017 cu un mandat pe o perioada de 4

luni. respectiv pdna la data de 28.03.2018. ulterior durata mandatului administratorilor provizorii
iiind prelungitd prin Hotdrdrea Adundrii Generale ordinare a Actionarilor nr. l/ 05.03.201g.
Prin Decizia nr. 17 din d,ata de 06.12.2013 a Consiliului de Administralie dl. Liviu llaqi a fost
numit director general. fiindu-i delegate atribulii de conducere a societd{ii, in conformitate cu
prevederile art. l'{3 din Legea nr. 3l/ 1990 privind societd{ile comerciale gi cu actul constitutiv al
societalii. pentru o perioada de 4 ani. Contractul de mandat a fost incheiat in data de 6 decembrie
2013. pe o perioadi de 4 ani cu posibilitatea de reinnoire prin decizie a Consiliului de
Administralie.

tu

Prin Decizia nr.20l 05.12.2017 a Consiliului de Administralie. dl. Dan - Baciu Sitviu a tbst numit
in funclia de Director General provizoriu al CONPET S.A.. incepAnd cu data de 06.12.2017. cu un
mandat pe o perioada de 4luni, respectiv pAnE la data de 06.04.2018. delegindu-i-se conducerea
societSlii in confbrmitate cu prevederile legale in vigoare qi cu Actul Constitutiv. avdnd in vedere
rezultatul votului cu privire la propunerea fbrmulatd in Raportul Comitetului de Nominalizare qi
Remunerare inregistrat sub nr. 493 I 5/ 05.12.2017 .

r

Termene de preaviz.
Pentru contractele de administrare gi contractul de mandat al directorului general nu s-a stabilit un
termen de preaviz.

.

Cuantumul daunelor interese:
i) Pentru contractele de administrare

acesta are dreptul de a primi de la Societate o
compensalie pentru perioada neexecutatA din Contractul de Administrare. indiferent de data la care
survine revocarea, dar nu mai mult de l2 indemnizalii lunare fixe. determinate astlel:

in cazul revoc[rii nejustilicate a administratorului.

a) in situalia in care revocarea intervine oricdnd anterior inceperii ultimului an de mandat.
administratorul va primi o compensa{ie reprezentAnd l2 indemnizalii lunare fixe:
b) in situalia in care revocarea intenine in ultimul an de contract, se va pldti o compensatie
corespunzdtoare numerului de luni rdmase pdni la finalul mandatului. dar care nu va fi mai mare
de 6 indemniza(ii lunare tlxe.
incepdnd cu data incheierii contraclelor de administrare gi pAnd
revocare a membrilor Consiliului de Administrajie.

in prezent nu a avut loc nicio

ii) Prevederile contractului de mandat al directorului
nini la data de 05.12.2017:

general. care a avut mandat

in cazul revocdrii Directorului nejustificat. acesla are dreptul de a primi de la Societate o
compens(tlie echivalentl cu totalul indemniza]iilor fixe cuvenite pentru perioada rAmasd
neexecutatA din Contractul de Mandat (indemnizaliile fixe de care ar fi beneficiat pdnd la data
implinirii termenului pentru care a fost incheiat contractul). Plata acestei compensalii se face in
termen de 30 zile lucr6toare de la data inceterii prezentului Contract de Mandat.
Aceast5 fbrmd de compensare a Directorului este unica dezddunare a acestuia in situatia in care
intervine revocarea lui in mod nejustiticat.
iii) Prevederile contractului de mandat al directorului eeneral. cu mandat incepind cu
data de 06.12.2017:

in cazul revocdrii {ird justd catzd a

mandatului acordat prin prezentul contract Directorului
General. acesta este indreptelit la plata de daune-interese echivalente cu totalul indemnizaliilor fixe
cuvenite pentru perioada ramasd neexecutati din Contractul de Mandat (indemnizaliilor fixe de
care ar fl beneflciat pdnd la data implinirii termenului pentru care a fost incheiat prezentul
contract). care se vor calcula qi acordd pro-rata in raport cu perioada lucrat[.
Plata aceslei compensalii se fbce in termen de 30 zile de la data incetdrii Contractului de Mandat.

III. f) Alte informa(ii privind contractul

de

administrare/ mandat

t0

U'

Administralorii qi directorul general beneficiazd de decontarea cheltuielitor legate de executarea
mandatului pe bazd de documente justiticative gi de asigurare de rdspundere profesionald. pe
intreaga perioada a mandatului. Costurile aferente polilei de asigurare in agregat sunt suportate de
cAtre societate iar limita maximi a primei de asigurare aprobatd de citre A.G.O.A. este in cuantum
de 18.000 Euro/ an de asigurare. corespunzdtoare unei limite de asigurare de l2 milioane Euro in
agregat.

in temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanla de urgenld a Guvemului nr. 109/ 20ll
privind guvernanta corporativA a intreprinderilor publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Comitetul de nominalizare gi remunerare din cadrul Consiliului de Administralie inainteazd
prezentul Raport Adundrii Generale a Ac!ionarilor de la Societatea Conpet S.A.

Comitetul de Nominalizar"
Constantin Vaduva -

Ei

nf,,r\n"/"/..

pr.E.aln,.

Manuela Stan - Oheanu -

\U

membru

,

M

Rezvan $tefan Lefter - membru

lt

