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Catre,  

           ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 

           Sedinta din data de 30/31 Decembrie 2021 

  

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Privind aprobarea indemnizatiei fixe cuvenite administratorilor  

pentru perioda de mandat 2022-2025 si imputernicirea unui reprezentant al Adunarii 

Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat. 

 

 

In conformitate cu prevederile din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară -  

art. 14 - alin. (2) “Nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de 
supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se stabileste prin asimilare cu cele prevazute de aceasta, cu incadrarea 
in prevederile bugetare aprobate”. 

In conformitate cu prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - 

Art. 37 - (1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor 
consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi 
limitele prevăzute la alin. (2) şi (4). 

(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie ... este formată dintr-o 
indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori 
media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată 
conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică  .... 

(3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 
supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media 
pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei 
activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică .... 

In ceea ce priveste acordarea unei indemnizatii reprezentantilor in Adunarea Generala a 
Actionarilor, prevederile  din Ordonanţa nr. 26/2013 sunt dupa cum urmeaza: 
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art. 14 - (1)Se interzice operatorilor economici la care statul şi unităţile administrativ-teritoriale 
deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară să acorde remuneraţii reprezentanţilor 
în adunările generale ale acţionarilor. 

(1 indice 1)În exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin direct sau indirect o 
participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile administrativ-teritoriale acordă mandate cu 
titlu gratuit reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor acestor societăţi. Aceste 
mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu şi pe baza atribuţiilor stabilite conform fişei 
postului. 

“referinta” = câştigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei 
activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică 

     Obiectul principal de activitate al societatii: 
 Cod CAEN 7219 - Cercetare – dezvoltare în alte stiinţe naturale şi inginerie  
Se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor valoarea indemnizatiilor lunare ale 

membrilor Consiliului de Administratie - incepand cu luna ianuarie 2022 (pana la finalizarea 
mandatelor): 

 

 Indemnizatia membrului executiv (Director General)    6  x referinta* 

 Indemnizatia membrului executiv (Director Stiintific)            3,5  x referinta* 

 Indemnizatia membrilor neexecutivi                             1 x referinta* 
 
*Conform datelor obtinute de la Institutul Naţional de Statistică,  salarial mediu brut lunar 

pentru „Cercetare – dezvoltare” aferent anului 2020. 
 

 
Director Economic, 
Salvina PETRESCU 
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice 
Art. 37 

(1)Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului 

de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute 

la alin. (2) şi (4). 

(2)Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia 

fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar 

pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la 

nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori 

de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, 

diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei 

prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi 

asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a 

membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 

(3)Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe 

ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei 

activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, 

şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă 

financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei 

aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la 

art. 31 alin. (5). 

(4)Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai 

consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor 

cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă 

financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de 

mandat. 

(5)Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a 

fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de 

supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu 

îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, 

obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat. 
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