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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

Nr. 35557/ 22.09.2022 

 

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare  

din data de 22.09.2022 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al 

Societății CONPET S.A., înființat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013 în 

conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., actualizat, coroborate cu 

prevederile legislației privind piața de capital și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, având în vedere structura aprobată prin 

Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022, s-a reunit în data de 22.09.2022, prin teleconferință, în următoarea 

componență: 

Președinte:   Albulescu Mihai - Adrian 

Membrii:  Buică Nicușor - Marian 

Gheorghe Cristian – Florin  

Kohalmi – Szabo Luminița – Doina 

având în vedere faptul că A.G.O.A. va fi convocată pentru data de 28.10.2022 – prima convocare/ 

31.10.2022 – a doua convocare. 

Conform prevederilor art. 1372 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare: “(1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de 

administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administraţie procedează 

la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 

acţionarilor” și potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv, în vederea completării 

numărului de administratori de la 5 la 7 în componența C.A. și asigurării eficienței actului 

decizional, Consiliul de Administrație a numit prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022 doi 

administratori provizorii pe locurile vacante, respectiv pe dl. Gavrilă Florin – Daniel și dl. Zaman 

Andrei – Mihai. Durata mandatului acestora este perioada începând cu data de 26.08.2022 până la 

întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea unor 

administratori provizorii, dar nu mai târziu de data de 21.12.2022 (inclusiv), adică data încheierii 

mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 18.08.2022.  
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 Prin urmare Consiliul de Administrație poate convoca A.G.O.A. pentru numirea a doi 

administratori provizorii, urmând a propune ca durata mandatului să fie perioada începând cu data 

hotărârii A.G.O.A. (28.10.2022 - prima convocare / 31.10.2022  - a doua convocare) și până la data 

de 21.12.2022 (inclusiv) - dată la care expiră mandatul actualului Consiliu de Administrație, sau 

până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 

luni. 

 Conform art. 4 din Anexa 1 la Normele metodologice nr. 722/ 2016 de aplicare a unor 

prevederi din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

declanșarea procedurii de selecție a administratorilor a fost efectuată de către A.G.O.A. conform 

Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2022 la solicitarea autorității publice tutelare (Ministerul 

Energiei). 

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea 

profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Societății CONPET 

S.A. se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.09.2022, ora 08:00 la Biroul 

Secretariat C.A. și A.G.A., precum și pe website-ul Societății. 

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor 

de administrator provizoriu, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.  

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății “CONPET” 

S.A sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/ 2001 

privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, astfel încât să fie recepționate până la 

data de 19.10.2022, ora 16:00, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind 

candidații pentru posturile de administrator provizoriu. 

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat, 

cel mult o dată pe zi. 

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele 

documente: 

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a 

acestuia și de copia cărții de identitate. 

(b) În cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe 

proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate 

condițiile și criteriile de independență stabilite de lege. 

mailto:actionariat@conpet.ro
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c) Declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și declarație 

privind neîncadrarea în situația de conflict de interese și incompatibilități, conform modelului 

publicat pe pagina de internet a Societății  

 Totodată, potrivit art. 29 din OUG nr. 109/2011: 

   ” (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la 

propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. 

    (2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie al societăţii sunt evaluaţi sau selectaţi în 

prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie”. 

Dl. Gavrilă Florin – Daniel și dl. Zaman Andrei – Mihai vor fi incluși pe lista cu propuneri de 

administrator provizoriu pentru A.G.O.A. care va fi convocată pentru data de 28.10.2022/ 

31.10.2022, aceștia având în prezent mandat în derulare, fiind numiți în funcție de către C.A. la 

recomandarea C.N.R. 

            Administratorii provizorii vor fi înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Prahova, A.G.O.A. urmând a proceda la împuternicirea Președintelui ședinței Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General 

pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Prahova privind înregistrarea acestora și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în 

Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei 

alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. 

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022 s-a stabilit indemnizația fixă brută lunară a 

administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 

18.08.2022 (Art. 7), ca fiind egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial 

mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat 

de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat 

de Institutul Național de Statistică anterior numirii.“ 

În consecință, se va propune A.G.O.A. ca indemnizația fixă brută lunară a celor doi 

administratori provizorii care vor fi numiți de către A.G.O.A. să aibă același cuantum aprobat prin 

Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022, pentru menținerea egalității remunerării membrilor C.A. 

 De asemenea, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă aprobarea de către 

A.G.O.A. a încheierii contractului de mandat cu administratorii provizorii în forma și conținutul 

aprobat de A.G.O.A. din data de 20.09.2022 pentru ceilalți administratori provizorii, și semnarea de 

către reprezentantul Ministerului Energiei care va fi desemnat de către Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor. 



 
 
 

4 
 

În consecință, se supun către C.A. următoarele propuneri: 

- Avizarea propunerii către A.G.O.A. de stabilire a indemnizației fixe brute lunare a 

administratorilor provizorii care vor fi numiți în același cuantum cu al administratorilor 

numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/ 18.08.2022 (Art. 7), 

care este egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar 

pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de 

societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, 

comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. (cuantum stabilit prin 

Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022). 

- Avizarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii nou numiți, în 

forma anexată prezentului Raport C.N.R. (contract având forma similară cu cea propusă de 

Ministerul Energiei și aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022 pentru administratorii 

provizorii numiți de către A.G.O.A.). 

- Avizarea propunerii către A.G.O.A. de desemnare a reprezentantului Ministerului Energiei în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu 

administratorii provizorii care vor fi numiți în funcție de către A.G.O.A. 
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