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Pct. 8 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 29/30.04.2022 

Raport anual de remunerare a conducătorilor societății pe anul 2021, 

 în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Legea nr. 24 / 2017 pentru anul 2021 

 

Prin politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat se are în vedere 

asigurarea unui nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire 

profesională adecvată și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea 

administrativă și executivă a societății.  

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere 

următoarele aspecte :  

-  motivarea membrilor CA și directorilor cu contract de mandat să continue / vizeze dezvoltarea pe 

termen lung și succesul companiei;  

-  existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;  

- stabilirea remunerației fixe lunare ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea 

activității desfășurate de Societate cu scopul de a recompensa experiența și responsabilitatea; 

 - stabilirea remunerației variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari aprobați de 

adunarea generala a acționarilor, în cazul administratorilor, și de către CA, în cazul directorilor cu contract 

de mandat, având drept obiectiv recompensarea performanței financiare în cursul unui an. Politica de 

remunerare poate fi revizuită și / sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementarilor 

legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementari ori dispoziții legale obligatorii privind politica de 

remunerare, aceasta fiind publicat pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de Administrație.  
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1 Fratila Constantin Presedinte CA 92,400.00 22.46% 0.00 0.00% 92,400.00 22.46% 

2 Raduta-Gib 

Tony 

Cristian 

Vicepresedinte 

CA 68,400.00 16.63% 0.00 0.00% 68,400.00 16.63% 

3 Veres Diana Membru CA 80,691.00 19.62% 0.00 0.00% 80,691.00 19.62% 

4 Mailat 

Dinu 

Serban Membru CA 79,068.00 19.22% 0.00 0.00% 79,068.00 19.22% 
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5 Marin 

Serban 

Valentin Membru CA 79,068.00 19.22% 0.00 0.00% 79,068.00 19.22% 

6 Carapiti Dumitru Membru CA 11,695.00 2.84% 0.00 0.00% 11,695.00 2.84% 

Total  Consiliul de Administratie  411,322.00 100.00% 0.00 0.00% 411,322.00 

100.00

% 

            

1 Zamfir Mihai 

Director 

General 342,000.00 53.53% 0.00 0.00% 342,000.00 53.53% 

2 Rosu 

Bogdan 

Nicolae 

Director Gen 

Adj. 296,868.00 46.47% 0.00 0.00% 296,868.00 46.47% 

Total  Contract de Mandat  638,868.00 100.00% 0.00 0.00% 638,868.00 

100.00

% 

          

Total  Conducatori ai Societatii 

1,050,190.0

0 100% 0.00 0.00% 

1,050,190.0

0 100% 

          
Remunerația variabilă se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului, 

respectiv se acorda în anul următor după aprobarea de către A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate 

pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță.  

 

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate și nu face parte din 

remunerație. Conducătorii Societății nu sunt parte la nici o schemă de opțiuni pe acţiuni acordate sau oferite 

de Societate.  

 

Administratorii și directorii cu mandat ai societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de 

executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: 

transport, diurnă, cheltuieli de cazare, asigurare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente 

justificative.  

  Consiliul de Administratie 


