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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

Nr. 41164/ 04.11.2022 

 

 

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare  

din data de 04.11.2022  

 

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 04.11.2022, prin teleconferință, în următoarea 

componență: 

Președinte:   Albulescu Mihai - Adrian 

Membrii:  Buică Nicușor - Marian 

Gheorghe Cristian – Florin  

Gavrilă Florin - Daniel 

Kohalmi – Szabo Luminița – Doina 

pentru a discuta materialele având ca obiect prelungirea duratei contractelor de mandat ale 

administratorilor provizorii ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

(A.G.O.A.) care urmează a fi convocată pentru data de 14.12.2022 – prima convocare/ 15.12.2022 – 

a doua convocare. 

Componența Consiliului de Administrație este următoarea: 

Administratori provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 18.08.2022: 

Gheorghe Cristian – Florin, Albulescu Mihai – Adrian, Buică Nicușor – Marian, Kohalmi – Szabo 

Luminița – Doina, Tănăsică Oana – Cristina 

Administratori provizorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6 din 28.10.2022: 

Gavrilă Florin – Daniel, Zaman Andrei – Mihai. 
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Luând în considerare următoarele considerente: 

- prevederile art. 64^1 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, în care se stipulează că durata contractului de mandat 

pentru administratorii provizorii este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive 

temeinice, până la maximum 6 luni; 

- art. 6 din Contractul de Mandat al administratorilor provizorii în care se precizează: 

Contractul de Mandat se încheie pentru perioada începând cu data de 22.08.2022 (pentru 

administratorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022)/ respectiv începând cu 

data de 28.10.2022 (pentru administratorii numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 

28.10.2022) și până la data de 21.12.2022 (inclusiv) în conformitate cu prevederile art. 641 

alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție 

prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a 

Administratorului, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă prelungirea duratei mandatului 

administratorilor provizorii aflați în funcție cu o perioadă de 2 luni, conform prevederilor din 

Hotărârile A.G.O.A. mai sus menționate, ținând cont de faptul că până la această dată nu a fost 

finalizată procedura de recrutare și selecție a administratorilor organizată de Ministerul Energiei  

și că este necesară asigurarea continuității actului administrativ în condiții optime la nivelul 

societății. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă aprobarea de către A.G.O.A. a încheierii câte 

unui Act Adițional la Contractele de Mandat ale administratorilor provizorii în forma anexată și care 

are ca obiect prelungirea duratei mandatului pe o perioadă de maxim 2 luni, începând cu data de 

22.12.2022 până la data de 21.02.2023 (inclusiv) și semnarea acestora de către reprezentantul 

Ministerului Energiei care va fi desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 

A.G.O.A. va 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 prelungirii duratei contractelor de mandat ale 

administratorilor provizorii și publicării 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. 
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În consecință, C.N.R. recomandă C.A. următoarele: 

- Avizarea și supunerea spre aprobare către A.G.O.A. a propunerii de prelungire, în baza 

prevederilor art. 64^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractului de mandat al administratorilor provizorii ai 

societății, cu o perioadă de 2 luni, respectiv de la data de 22.12.2022 până la data de 

21.02.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 

109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data 

expirării mandatului acestora. 

- Avizarea formei și conținutului Actului Adițional care urmează a se încheia la Contractele de 

Mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Raport C.N.R. și 

supunerea spre aprobare 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 Actului Adițional la Contractele 

de Mandat ale administratorilor provizorii. 
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