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Supus spre analizd ;i aprobare A.G.O.A. convocatd pentru data de l9.l1.2019/ 20.1l,.2019.

RAPORTUL

Consiliului de Administrafie

din data de I1.10.2019

Consiliul de Administrafie al Societdfii CONPET S.A., reunit in gedinla C.A. din data de

1 I . 10.20 19, a analizat Raportul Comitetului de Audit intocmit unnare gedinlei acestuia din data

de 04.10.2019 qi Raportul Comitetului de Nominalizare;i Remunerare intocmit urmare qedinqei

acestuia din data de 08.10.2019, avdnd ca subiect numdrul de avarii tehnice inregistrate in cursul

anului 2017 Ei gradul de indeplinire a indicatorului de performanfi "scdderea numirului de avarii

tehnice" recalculat pentru arnil 2017, gradul total de indeplinire a indicatorilor de performan![

recalculat pentru anul2}lT,precum gi subcomponenta variabild a indemnizaliei administratorilor.

in Raportul anual nr. 10804/ 20.03.2018 al C.N.R. cu privire la remunerafiile qi alte avantaje

acordite administratorilor gi directorului general, in cursul anului financiar 2017, modul de

indeplinire la data de 31.12.2017 a obiectivelor gi indicatorilor de performanfd stabilite in

Coniractele de administrare ale administratorilor neexecutivi/ Contractul de mandat al directorului

general - administrator executiv, raport aprobat prin (Decizia C.A. rc.61 20.03.2018) Ei de care

A.C.O.4. a luat act prin Hotdrdrea A.G.O.A . w.2/ 26.04.2018, se menfioneazd urmdtoarele:

Gradul de realizqre o indicatorilor de performanld ai administratorilor neexecutivi ;i
administratorului executiv - director generol pentru anul20l7 afost de 100,80%, calculat pe boza

datelor financiare ;i a informaliilor roportate de direcliile de specialitate din codrul Societdlii.

in dota"de 20.03.2'0lS Serviciul Control Financiar de Gestiune a prezentot Comitetului de Audit

;i Consiliului de Administralie Informarea nr. 10658/ 19.03.2018 cu privire la modul de reolizare

a obiectivelor ;i indicotorilor de performanld pentru administratori pe anul 2017. Din informarea

prezentatd rezultd cd nivelul indicatorului definit: "scdderea numdrului de ovarii tehnice" ,

realizat la data de 3 t. t 2.2017 este de 44 de ovarii tehnice, in comparotie cu cele 29 avarii tehnice

luate in considerare la calculul gradului de realizare a indicatorului respectiv.

Comitetul de Audit a analizat constatarea prezentatd tn Informare de cdtre Serviciul CFG ;i a
recomondat Consiliului de Administralie ci:onstituirea ;i reflectarea tn Situaliile Financiore ale

onului 2017 a unui provizion pentru indemnizalia variabild (subcomponento I aferentd

trimestrului IV 2017 ;i subcompoienta 2) o administratorilor neexecutivi ;i directorului general,

corespunzdtor unui grad de reolizare a indicatorilor de performanld de 100,8096.

Opinia separatd a dTui. Lefter tn cadrul C.N.R., neinsu;itd de ceilalli doi membri, este cd Raportul

Sirtrciuir Control Finan-ciar de Gestiune nu estefinal, acliuneafiind in derulare ;i poate implico

modificdri pe porcttrs, pe masurd ce se clarificd anumite ospecte Si responsabilildli'

Consiliul de Administratie ;i-a insuSit recomandarea Comitetului de Audit ;i a decis constituirea

Ei reflectarea in Situaliile Financiare ale anului 2017 a provizionului mai sus menfionat.

plata acestor indemn'izalii variabile urma sd se efectueze tn exerciliulfinanciar 2018 numai dupd

clarificarea de cdtre iorpul de Control al directorului general a discrepanlei semnalate Si
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prezentorea concluziilor in cadrul Consiliului de Administra{ie, tmpreund cu punctul de vedere al
spe ciali ;tilor tehnic i.

Totodat6, in Raportul administratorilor pentru exerciliul financiar 2017 (pagina 106) care astat la
baza aprob[rii situafiilor financiare pentru anul2017 se menfioneazd:
Pentru anul 2017 gradul de realizare o indicatorilor de performanld a fost de 100,80% colculat
pe bazo datelor financiare ;i a informaliilor roportate de direcliile de specialitate din cadrul
Societd!ii.
Obiectivele Si indicatorii de performanld pentru administrqtori pentru periooda ianuarie -
decembrie 2017 sunt prezentali in anexa nr.4 la raport.
in data de 20.03.20/,8 Serviciul Control Financiar de Gestiune a prezentat Comitetului de Audit

;i Consiliului de Administralie Informarea nr. 10658/19.03.2018 cu privire la modul de realizare
a obiectivelor;i indicatorilor de performanld pentru administratori pe anul 2017. Din informarea
prezentatd rezultd cd nivelul indicatorului definit: "Scddereo numdrului de qvarii tehnice",
realizat la data de 31 . I 2.2017 este de 44 de avarii tehnice, in comporalie cu cele 29 avarii tehnice

luote in considerare la colculul gradului de realizare al indicatorului respectiv.

Comitetul de Audit a analizat constotareo prezentatd in Informare de cdtre Serviciul Control
Finonciar de Gestionat ;i a recomandat Consiliului de Administralie constituirea;i reflectarea in

Situaliile Financiare ale anului 2017 o unui provizion pentru indemnizalia variabild
(subcomponenta I aferentd trimestrului IV 2017 ;i subcomponentq 2), cuvenitd administratorilor
neexecutivi ;i directorului general, corespunzdtor unui grad de realizare a indicatorilor de

performanld de I 00,80%.

De asemenea, qi in Anexa nr. 4la Raportul administratorilor pentru exerciliul financiar 2017 se

face referire la aceste aspecte (pentru anul 2017 gradul total de indeplinire a indicatorilor de

performanfd a fost de 100,80 o/o, calculat pe baza datelor financiare qi a informaliilor raportate de

direcfiile de specialitate din cadrul Societdlii, insd in cadrul raportului s-a flcut referire la situafia

privind numdrul de 441 29 avaii tehnice).

Prin Hotdrdrea A.G.O.A. nr. 21 26.04.2018 au fost aprobate situaliile financiare anuale pentru

exerciliul financiar incheiat la data de 31.12.2017 intocmite in conformitate cu reglementdrile

contabile aplicabile, pebazaRaportului anual al administratorilor pentru exerciliul financiar 2017

gi a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situafiilor financiare anuale ale

Societ[{ii CONPET S.A., situafii financiare in care se reflectl constituirea provizionului pentru

indemnizalia variabil[ (subcomponenta I aferentl trimestrului lV 2017 9i subcomponenta 2),

cuvenita administratorilor neexecutivi qi directorului general, corespunzitor unui grad de realizate

a indicatorilor de performanld de 100,80o/o, astfel (pagina 39 din situafiile financiare 2017):

Aufost de asemeiea constituite provizioane pentru indemnizaliile acordate membrilor Consiliului

de Administrolie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanla

corporotivd, in sumd totala 340.073 lei (inclusiv contribulia asiguratorie de muncd), din care:

o 104.1 t 5 lei reprezentdnd subcomponenta variabild I aferentd trimestrului IV 2017;

o 235.958|ei reprezentdnd subcomponentavoriabild 2 aferentd anului 2017, sumdprelevatd

din profitul net;
Avind in vedere cele sus-menfionate, ulterior s-au derulat mai multe verificdri qi s-a

situalia at?i la nivelul societafii (dpdv tehnic, economic, audit intern qi juridic) c6t
analizat

Ei prin



controalele efectate de cdtre Corpul de Control al Primului Ministru gi cel al Ministrului Energiei,
concluzia fiind aceeaqi (rezultdnd un numir de 44 avarii tehnice pe anul 201 7).

Prin Hotirdrea A.G.O.A nr. ll 26.03.2019 se ia act de Nota de informare nr.2702701 CCMI
I 1.12.2018, intocmite de Corpul de Control al Ministrului Energiei, privind verificarea aspectelor
sesizate prin Nota nr. 2100231 3 1.05.2018 a Direcliei Generale Privatizare Ei Administrare a

Participaliilor Statului in Energie, referitoare la Societatea CONPET S.A. Ploiegti ;i se solicite
Consiliului de Administra(ie:
(i) efectuarea, prin Comitetul de Nominalimre Si Remunerare Si Comiletul de Audit, a unei analize
referiloare la aspectele constalate $i
(ii) prezentarea in proxima A.G.O.A. a unui raport cuprinzdnd concluziile onolizei Si, dupd caz, a
propunerilor privind mdsurile de ordin administrativ $i/ sau civil ce se impun.

Avdnd in veder€ materialele intocmite gi prezentate C.A. precum qi pozilia exprimati dpdv juridic;i
economic la nivelul societilii, din care rezulti cI numdrul de avarii in anul2017 nu a fost de 29 ci de

44, fapt care a dus la neindeplinirea indicatorului de performang privind "sciderea numarului total de

avarii tehnice", qi linAnd cont qi de concluzia din Nota intocmit?i de Corpul de Control al Ministrului
Energiei, precum qi de Raportul Comitetului de Audit qi al Comitetului de Nominalizare qi

Remunerare qi analizind situatia, Consiliul de Administralie ia act ci problemele identificate ii
constattirile din Nota Corpului de Control al Ministerului Energiei sunt valide qi corecte qi sunt in
concordanti cu documentele emise de la Juridic, Economic si Audit Intem si cu celelalte documente

aferente de la Serviciul CFG. Totodatn, Consiliul de Administratie iqi insugegte propunerea

Comitetului de Nominalizare gi Remunerare conform c6rei4 in ceea ce priveqte subcomponenta

variabild a indemnizaliei administratorilor pentru anul 2017, 9i avdnd in vedere gradul total de

indeplinire a indicatorilor de performanli rezultat in funcfie de numdrul de 44 avarii tehnice, este

necesard notificarea foqtilor administratori executivi gi neexecutivi cu privire la diferenlele de recuperat

de la administratori/ sumele pe care acegia trebuie sA le retumeze societiilii CONPET, avdnd in vedere

prevederile din contractele de administrard contractul de mandat al directorului general.

in consecinli, C.A. informeazl prin prezentul raport A.G.O.A. cu privire la concluziile analizei,

aceasta urmAnd si ia act de faptul cd numirul de avarii tehnice pentru anul 2017 este de 44 gi nu de 29,

qi sd aprobe gradul anual de indeplinire a indicatorului de performanp "scdderea numdrului de avarii

tehnice", care este de 48,3%, precum qi gradul total de indeplinire a indicatorilorde performanll pentru

anuf 2017, care exe de 95,630/o.

Este necesar sd se revind in A.C.O.A. pentru aprobarea gradului toal de indeplinire al indicatorilor de

performanti rezultat in urma corectarii numdrului de avarii tehnice (44 in loc de 29), acesta

regdsindu-se menlionat in Anexa nr.4 a Raportului administratorilor pentru anul 2017 (respectiv

r00.80 %).
in situalia in care A.G.O.A. aprobi recalcularea subcomponentei variabile a indemnizaliei

adminisiratorilor pentru anul 2017, diferen[ele de restituit, care se calculeazi la nivelul societilii

linend cont de privederile contractelor de administrare ale administratorilor ale administratorilor

neexecutivi/ contractului de mandat al administratorului executiv, trebuie recuperate de la

administratori, astfel incdt fiecare administrator si fie notificat individual cu privire la suma pe care

trebuie sI o restituie, gi doar in cazul in care existi vreo persoanl care refuzd sd se conformeze, atunci

se vor lua misurile necesare.



in concluzie, prin prezentul raport, tinAnd cont de concluzia unanimi cd numdrul de avarii tehnice
inregistrate pe anul 2017 este 44 ;i nu 29, Consiliul de Administrafie supune spre aprobare A.C.O.A.
urmitoarele propuneri :

a) aprobarea gradului de indeplinire a indicatorului de performanlI "scdderea numirului de avarii
tehnice" al administratorilor recalculat pentru anul 201 7 (respectiv 48,28%o in loc de 100,00%) qi

pe cale de consecinld aprobarea gradului total de indeplinire al indicatorilor de performanli ai

administratorilor societiitii, recalculat pentru anul 2017 (respectiv 95,630/o loc de 100,80%);

b) aprobarea recalculdrii subcomponentei variabile a indemnizaliei administratorilor pentru anul

2017 in functie de gradul total de indeplinire al indicatorilor de performanld ai administratorilor
societifii, recalculat pentru anul 2017 gi luarea misurilor necesare de cdtre conducerea executiva
pentru recuperarea diferenlelor de la administratorii respectivi.

in numele Consiliului de al CONPET S.A.

Prefedinte C.A. C
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