cu suma totală de 2.520 euro, din care 1.520 euro pentru polița administratorilor și 1.000 euro pentru polița
directorilor cu contract de mandat.
În aceste condiții, întrucât, conform prevederilor legale și ale contractelor de mandat încheiate cu
societatea, administratorii și directorii trebuie să fie asigurați în mod continuu pentru răspundere profesională
pe întreaga durată a mandatului acestora, societatea a încheiat cu asiguratorul Asirom Vienna Insurance
Group S.A. actele adiționale la polițele de asigurare respective, pentru prelungirea duratei valabilității
acestora de la data de 01.10.2021 până la data de 31.12.2021, în condițiile de primă de asigurare de 7.920
euro pentru administratori și respectiv de 6.600 euro pentru directorii cu contract de mandat pe perioada celor
3 luni, conform solicitării Asirom Vienna Insurance Group S.A. înregistrată sub nr. 33216/ 29.09.2021.
Sursele de finanțare necesare decontării primelor de asigurare pentru răspundere managerială sunt
prevăzute în B.V.C. rectificat pentru anul 2021, la poziția II.1.A2.c, rând 44 Prime asigurare, echivalentul în
lei a 34.000 euro, reprezentând limita maximă cumulată a primei de asigurare anuală aprobată de A.G.O.A.
pentru administratori și respectiv de către C.A. pentru directorii cu contract de mandat, care acoperă sumele
necesare prelungirii valabilității polițelor de asigurare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat
până la data de 31.12.2021.
Potrivit art. 18 din contractul de mandat încheiat cu administratorii, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A.
nr. 5/ 22.08.2018:
Art.18. Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability”. Societatea
va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.
Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019, pentru asigurarea de răspundere profesională a
administratorilor încheiată de Societate, s-a stabilit limita maximă a primei de asigurare anuală în cuantum de
15.000 euro/ an de asigurare, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane euro în agregat,
limita urmând a rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de mandat a acestora.
Întrucât, conform art. 39 alin. (2) din OUG nr. 109/ 2011 pentru directorii cu contract de mandat plata
asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de către Societate, această prevedere a fost inclusă în
contractele de mandat ale acestora.
În conformitate cu contractul de mandat al administratorilor, art. 7.27., una dintre atribuțiile
administratorilor este următoarea:
7.27. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori
numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;
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