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COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 

 

 

RAPORT ANUAL 2019 

privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor 

si directorilor din cadrul Uzina Termoelectrica Midia S.A 

 

I.Preambul 

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor art.55,alin.(2) si (3 ) din OUG nr.109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 

nr.111/2016) potrivit caruia: 

 „(2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie(...) elaboreaza un 

raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor (.....) in 

cursul anului financiar. 

(3) Raportul prevazut la alin.2 este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile 

financiare anuale.Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art.39 alin.(1) si cuprinde cel putin 

informatii privind: 

a) structura remuneratiei,cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe ; 

b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei,raportul dintre 

performanta realizata si remuneratie; 

c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti; 

d) eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

e) informatii privind durata contractului,perioada de preaviz negociata,cuantumul daunelor-interese pentru 

revocare fara justa cauza”. 

 

II. Reglementari legale si reglementari interne privind remunerarea si alte avantaje acordate 

administratorilor si directorilor 

 

Reglementarile legale si reglementarile interne avute in vedere pentru determinarea regulilor privind 

remunerarea administratorilor si directorilor Societatii sunt urmatoarele: 

 

 

® ® ® 
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1) Actul constitutiv al Societatii 

 art.14,alin.(5),lit. b) si c) – prevede ca atributie principala a Adunarii Generale a Actionarilor(AGA) 

„ sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si sa stabileasca nivelul remuneratiei 

lunare cuvenite acestora”. 

 

2) Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare 

 art.111,alin.(2),lit. c) – prevede ca AGA este obligata „sa fixeze remuneratia cuvenita pentru 

exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie (.....) ,daca nu a fost stabilita prin actul 

constitutiv”; 

 art.142,alin.(2),lit. c) – mentioneaza ca printre competentele de baza ale Consiliului de Administratie 

care nu pot fi delegate directorilor,”numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor”; 

 art.153 >18,alin.(1) – prevede ca „Remuneratia membrilor consiliului de administratie(....) este 

stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor”; 

 art.153 >18,alin.(4) – prevede ca „Adunarea generala,respectiv consiliul de administratie (.....) 

si,daca este cazul,comitetul de remunerare se vor asigura,la stabilirea remuneratiilor sau a altor 

avantaje,ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si 

cu situatia economica a societatii”; 

 

3) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice,cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr.111/2016 

 art.37,alin.(1) – prevede ca „Remuneratia membrilor consiliului de administratie (.....) este stabilita 

de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin.(2) si (4)”; 

 art.37,alin.(2) – prevede ca „Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie (....) 

este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.Indemnizatia fixa nu poate 

depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru 

activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate,la nivel de 

clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala,comunicat de Institutul National de 

Statistica anterior numirii. 

Componenta variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari 

negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor,diferiti de cei aprobati pentru 

administratorii executivi,determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.3>1 alin.(5) si 

care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii 

principiilor de buna guvernanta. 

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi maximum 12 

indemnizatii fixe lunare”; 

 art.37,alin.(3) – prevede ca „Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie (....) 

este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni 

a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de  
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activitate inregistrat de societate,la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia 

nationala,comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. 

Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari 

negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor,diferiti de cei aprobati pentru 

administratorii neexecutivi,determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art.3>1 alin.(5)”; 

 art.37,alin.(4) – prevede ca doar „Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de 

administratie (.....) se revizuieste anual,in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in 

planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si 

nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor,anexa la contractul de mandat”; 

 art.37,alin.(5) – prevede ca „Adunarea generala a actionarilor se va asigura,la stabilirea 

indemnizatiei fixe lunare a fiecarui membru al consiliului de administratie (....) determinata conform 

alin.(2) si (4),ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice,atributiile in cadrul unor 

comitete consultative,cu nr.de sedinte,obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul 

de mandat”; 

 art.38,alin.(1) – prevede ca „Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si 

nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de 

administratie.Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de 

administratori”; 

 art.38,alin.(2) – prevede ca „Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in 

limitele prevazute la art. 37 alin. (3) si dintr-o componenta variabila constand intr-o cota de 

participare la profitul net al societatii, acordarea de actiuni, stock-options sau o schema 

echivalenta, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de 

performanta”; 

 art.38,alin.(3) – prevede ca „Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie 

elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru directorii 

societatii”; 

 art.39,alin.(1) – prevede ca „Remuneratia si beneficiile oferite conform legii sau contractului de 

mandat administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar (....), vor fi consemnate in 

situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, 

consiliului de administraţie (....) si vor include remuneratia si celelalte beneficii acordate de catre 

societate şi de catre filialele sale”; 

 art.39,alin.(3) – prevede ca „Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, în 

cazul sistemului unitar (....) precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite fiecarui 

administrator si director sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija 

presedintelui consiliului de administratie (...)”; 
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4) Hotarari ale AGA si decizii ale Consiliului de Administratie al societatii 

 Hotararea AGA prin care s-au numit membrii Consiliului de Administratie care au fost in functie pe 

parcursul anului 2019 si prin care s-au aprobat formele contractelor de mandat ale acestora: 

- Hotararea nr.9 din 08 noiembrie 2018 prin care se desemneaza ca membrii ai Consiliului de 

Administratie pentru un mandat de 4 ani urmatoarele persoane : dl.Mustafa Sinan,dna Stan 

Olteanu Manuela Petronela,dl.Catana Claudiu Daniel,dl.Neculae Sorin si dl.Golovin Alexey 

si aproba forma si continutul contractului de mandat precum si nivelul indemnizatiei fixe 

lunare a acestora; 

- Hotararea nr.9 din 08 noiembrie 2018 prin care s-au stabilit limitele generale ale 

remuneratiei Directorului General ; 

-  

 Deciziile CA privind directorul general al Societatii : 

- Decizia nr.6 din 08 aprilie 2019 prin care se numeste dl.Chemal Turgay in functia de 

Director General pentru un mandat de 4 ani ; 

- Decizia nr.10 din 09 iulie 2019 prin care se aproba forma si continutul contractul de mandat 

pentru Directorul General precum si nivelul indemnizatiei fixe lunare a acestuia; 

 

III.Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare 

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare asista Consiliul in indeplinirea responsabilitatilor sale in ceea ce 

priveste componenta si structura Consiliului,selectia si remuneratia administratorilor si a directorilor 

           Componenta curenta a Comitetului de Nominalizare si Remunerare la data de 31 decembrie 2019 

este urmatoarea:  

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele Functia 

 

1 Catana Claudiu Daniel presedinte 

2 Stan Olteanu Manuela Petronela membru 

3 Neculae Sorin membru 

 

Pe parcursul anului 2019 componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare nu a suferit modificari. 

 

IV.Structura remuneratiei si cuantumul acesteia,ponderea fiecarei componente a remuneratiei 

administratorilor si directorilor 

Pe parcursul anului 2019: 

 administratorii au primit,pentru activitatea desfasurata,o indemnizatie fixa lunara in functie de 

contractele de mandat in vigoare pentru fiecare administrator ; 

 directorul General a primit,pentru activitatea desfasurata,o indemnizatie fixa lunara ; 

 indemnizatia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie a fost aprobata de AGA ; 
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 indemnizatia pentru Directorul general a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie ; 

 indemnizatia variabila nu a fost acordata administratorilor intrucat pana la finele anului 2019 

nu a fost finalizat procesul de negociere si aprobare a indicatorilor de performanta financiari si 

nefinanciari care sa fie inclusi in planul de administrare al societatii si in contractele de mandat ale 

fiecarui administrator; 

 administratorii si directorul general au beneficiat de asigurare pentru raspundere profesionala,pe 

cheltuiala Societatii, in cuantumul aprobat de AGA pe tot parcursul anului 2019; 

 

4.1.Structura remuneratiei acordate administratorilor neexecutivi 

 

Remuneratia neta totala aferenta tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii 

pentru anul 2019 a fost de 415.560 lei. 

4.1.1. Remuneratia fixa lunara a fost stabilita conform prevederilor legale prezentate mai sus si prevazuta 

de contractele de mandat ale fiecarui administrator asa cum au fost aprobate prin hotararea AGA. 

Remuneratia fixa neta acordata tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii pe 

parcursul anului 2019 si aferenta in totalitate acestui an a fost de 415.560 lei. 

4.1.2. Remuneratia variabila . Pana la data prezentului Raport nu s-a acordat remuneratie variabila intrucat  

pana la finele anului 2019 nu a fost finalizat procesul de negociere si aprobare a indicatorilor de performanta 

financiari si nefinanciari care sa fie inclusi in planul de administrare al societatii si in contractele de 

administratie ale fiecarui administrator. 

4.1.3. Detalierea remuneratiei nete aferente fiecarui administrator este inclusa in tabelul urmator: 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele Remuneratie 

fixa 

Remuneratie 

Variabila 

Alte beneficii 

conform contractului 

1 Mustafa Sinan 83.112 0 0 

2 Stan Olteanu Manuela Petronela 83.112 0 0 

3 Catana Claudiu Daniel 83.112 0 0 

4 Neculae Sorin 83.112 0 0 

5 Golovin Alexey 83.112 0 0 

 

4.1.4. Obiective generale de performanta completate de criteriile specifice,care stau la baza acordarii 

componentei variabile a remuneratiei administratorilor vor fi supuse aprobarii AGA. 

 

4.2. Structura remuneratiei acordate Directorului General 

Remuneratia directorului general al Societatii a fost stabilita de catre Consiliul de Administratie in contractul 

de mandat in limitele aprobate de catre AGA. 

Remuneratia fixa neta totala aferenta directorului general al Societatii pentru anul 2019 a fost de 213.328 

lei. 

Nu s-a acordat remuneratie variabila pentru anul 2019. 

Alte beneficii nu s-au acordat pentru anul 2019. 
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V.Informatii privind contractele de mandat ale administratorilor si directorului general 

 

5.1.Contractele de mandat ale administratorilor 

Contractele de mandat ale administratorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 (patru) ani. 

Situatia contractelor de mandat pentru administratorii care au fost parte a Consiliului de Administratie al 

Uzina Termoelectrica Midia pe parcursul anului 2019 este prezentata in tabelul urmator: 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele Data inceput 

mandat conform 

contract 

Data sfarsit 

mandat conform 

contract 

Document numire 

1 Mustafa Sinan 08.11.2018 07.11.2022 Hotararea AGOA nr.9/2018 

2 Stan Olteanu Manuela Petronela 08.11.2018 07.11.2022 Hotararea AGOA nr.9/2018 

3 Catana Claudiu Daniel 08.11.2018 07.11.2022 Hotararea AGOA nr.9/2018 

4 Neculae Sorin 08.11.2018 07.11.2022 Hotararea AGOA nr.9/2018 

5 Golovin Alexey 08.11.2018 07.11.2022 Hotararea AGOA nr.9/2018 

 

Contractele de mandat contin clauze privind : 

 compensarea pentru revocare fara justa cauza ; 

 termenul de preaviz de 30 zile pentru situatia in care administratorul renunta la mandat ; 

Pe parcursul anului 2019 nu au fost cazuri de revocari ale membrilor Consiliului de Administratie pentru 

neindeplinirea obligatiilor prevazute in contract ; 

 

5.2. Contractul de mandat al directorului general 

Contractele de mandat sunt folosite pentru Directorii Societatii in baza prevederilor OUG nr.109/2011 si se 

incheie pentru o perioada de maxim 4 (patru) ani. 

Prin Decizia nr.6 din 08 aprilie 2019 ,Consiliul de Administratie numeste pe dl.Chemal Turgay in functia de 

Director General pentru un mandat de 4 ani,incepand cu data 08 aprilie 2019 si pana la 07 aprilie 2023. 

In contractul de mandat incheiat de Directorul General cu Societatea nu sunt inclusi indicatori si criterii de 

performanta.Acestia vor fi stabiliti ulterior de catre Consiliul de Administratie prin act aditional conform 

legii. 

 

 

PRESEDINTE 

Comitet de Nominalizare si Remunerare 

Catana Claudiu Daniel 

 

 

 

 


