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Nr. 7168/29.04.2022 

 

 

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare 
din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și a directorilor cu 

contract de mandat pentru anul 2021 
 

 

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub 
Presiune S.A. – CNCIR S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010.  

CNCIR S.A. este unul dintre liderii pieței serviciilor de certificare, testare, inspecții și instruire din 
România, fiind o companie de interes strategic național, cu capital integral de stat, ce funcționează 
sub autoritatea Ministerului Energiei, asigurând funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil prevăzute în anexele nr. 
2 și 3 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

CNCIR S.A. prin activitățile și serviciile prestate, atât pe piața reglementată, cât și pe piața liberă 
concurențială, acordă sprijin operatorilor economici din toate domeniile de activitate în ceea ce 
privește reducerea riscurilor, îmbunătățirea eficienței și creșterea performanțelor instalațiilor și 
echipamentelor din domeniul său de activitate. 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNCIR SA a 
fost constituit prin Decizia CA nr. 6/31.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1402 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificări și completări. 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare are un rol consultativ, având atribuții de evaluare, 
consultare și elaborare de recomandări pentru Consiliul de Administrație în ceea ce privește 
remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului în conformitate cu reglementările legale 
în vigoare, asigurându-se că societatea utilizează o combinație echilibrată de stimulente pentru a 
atrage și păstra personalul de înaltă ținută profesională și bună reputație. 

În conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de 
Nominalizare și Remunerare are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un 
raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului 
general în cursul anului financiar. 

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor a CNCIR SA și va cuprinde cel puțin 
următoarele informații: 

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și componentei variabile; 

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre 
performanța realizată și remunerație; 

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;  
d) informații privind durata contractului, perioada de preaviz și cuantumul daunelor-interese pentru 

revocare fără justă cauză. 1 
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I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi 
 

• Art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remunerația membrilor consiliului 
de administrație este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute 
la alin. (2) şi (4)"; 

• Art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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"; 

• Art. 37 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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"; 

• Art. 37 alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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"; 

• Art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii 
sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi 
consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi 
remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia 
şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale"; 

• Art. 39 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Politica şi criteriile de remunerare a 
administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de 
supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul 
remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe 
pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau 
al consiliului de supraveghere". 
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II. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratorul 
executiv/directori 

 

• Art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Comitetul de nominalizare şi remunerare 
formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, 
elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere procedura de selecţie 
a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte 
funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de 
supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea 
directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere"; 

• Art. 37 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „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)"; 

• Art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remuneraţia directorilor este stabilită de 
consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi 
ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc 
şi calitatea de administratori"; 

• Art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie 
fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând 
într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o 
schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de 
performanţă"; 

• Art. 38 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Indicatorii de performanţă financiari şi 
nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a 
remuneraţiei pentru directorii societăţii"; 

• Art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii 
sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, vor fi 
consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi 
remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia 
şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale"; 

• Art. 39 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, care prevede faptul că: „Politica şi criteriile de remunerare a 
administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de 
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supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul 
remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe 
pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau 
al consiliului de supraveghere". 

 
III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 

 

Prin hotărârea A.G.A. nr 10 din 27.08.2020 au fost numiți în calitate de administratori ai CNCIR S.A., 
pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.08.2020, ca urmare a finalizării procedurii de 
selecție desfașurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: doamna 
Ioana TIMOFTE, domnul Ionel GEORGESCU, domnul Iulian GROPOȘILĂ și domnul Sorin Cristinel 
EFTA.  
Ca urmare a unui loc vacant din Consiliul de Administrație al CNCIR S.A., Adunarea Generală a 
Acționarilor a numit, în calitate de administrator provizoriu, pentru o perioada de 4 luni începând cu 
data de 01.09.2020, pe domnul Alin Alexandru BOBLEA, al cărui mandat a fost reînnoit și prelungit 
succesiv, conform Hotărârilor A.G.A, până la data de 01.03.2022, sau până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor neexecutivi este stabilită de Adunarea Generală a 
Acționarilor, în conformitate cu prevederile leagle în vigoare, la nivelul valorii ce reprezintă de 2 ori 
media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară 
activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 7112, 
comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 12.400 lei. 
 
Suplimentar indemnizației fixe, A.G.A. a stabilit că administratorii neexecutivi au dreptul să primească 
și o componentă anuală variabilă brută a remunerației, la valoarea de 148.000 lei/an, care se va 
acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță asumați în Planul de 
administrare. 
 
Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru 
membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 100 % iar plata remunerației variabile va fi 
efectuată după aprobarea de către A.G.A. a gradului de realizare a ICP.  

 
IV. Remunerarea conducerii executive în anul 2021 

 
Ca urmare a derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, a Directorului Juridic și 
Asistență de Specialitate și a Directorului Economic, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul de Administrație a numit directorii cu contract de mandat, astfel: 
 
 

- TIMOFTE Ioana în funcția de administrator executiv & Director General al CNCIR S.A., începând cu 
data de 21.10.2020, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 20.10.2024, delegându-i 
conducerea companiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu 
contractul de mandat. 

Indemnizația fixă brută lunară a administratorului executiv a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr. 8 din 
21.09.2021, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar 4 
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pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform 
clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior 
numirii. 

Suplimentar indemnizației fixe, A.G.A. a stabilit prin Hotărârea nr. 8 din 21.09.2021 ca administratorul 
executiv să primească și o indemnizație variabilă maximă în cuantum de 1,5 ori indemnizația fixă 
anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță 
asumați în Planul de administrare. 

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru 
membrul executiv al Consiliului de Administrație este de 100 % iar plata remunerației variabile va fi 
efectuată după aprobarea de către A.G.A. a gradului de realizare a ICP.  

 

- OLTEA STANCU Maria în funcția de Director Economic, începând cu data de 22.12.2020, cu un 
mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.12.2024, delegându-i conducerea companiei în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat. 

Prin Decizia nr. 16 din 22.12.2020 Consiliul de Administrație a stabilit pentru executarea mandatului 
încredințat Directorului Economic o indemnizație fixă lunară brută reprezentând de 4 ori media pe 
ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului 
principal de activitate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, 
comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Prin Decizia nr. 7 din 24.09.2021, 
Consiliul de Administrație a stabilit pentru executarea mandatului încredințat Directorului Economic 
o indemnizație fixă lunară brută reprezentând de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial 
mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de 
clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de 
Statistică anterior numirii.  

Suplimentar indemnizației fixe, Consiliul de Administrație a stabilit prin Decizia nr. 7 din 24.09.2021 ca 
Directorul Economic să primească și o indemnizație variabilă maximă în cuantum de 1 ori indemnizația 
fixă anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de 
performanță asumați în Planul de administrare – Componenta de management. 

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru 
Directorul Economic este de 100 %, iar plata remunerației variabile va fi efectuată după aprobarea de 
către Consiliul de Administrație a gradului de realizare a ICP.  

 

- GHEORGHIȚĂ Gabriel în funcția de Director Juridic și Asistență de Specialitate, începând cu data de 
22.12.2020, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.12.2024, delegându-i conducerea 
companiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de 
mandat. 
Prin Decizia nr. 16 din 22.12.2020 Consiliul de Administrație a stabilit pentru executarea mandatului 
încredințat Directorului Juridic și Asistență de Specialitate o indemnizație fixă lunară brută 
reprezentând de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 
desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform clasificației 
activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 
Prin Decizia nr. 7 din 24.09.2021, Consiliul de Administrație a stabilit pentru executarea mandatului 
încredințat Directorului Juridic și Asistență de Specialitate o indemnizație fixă lunară brută 
reprezentând de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 
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desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă conform clasificației 
activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 

Suplimentar indemnizației fixe, Consiliul de Administrație a stabilit prin Decizia nr. 7 din 24.09.2021 ca 
Directorul Juridic și Asistență de Specialitate să primească și o indemnizație variabilă maximă în 
cuantum de 1 ori indemnizația fixă anuală, care se va acorda anual în funcție de gradul de îndeplinire 
a indicatorilor cheie de performanță asumați în Planul de administrare – Componenta de 
management.  

Pentru anul 2021, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru 
Directorul Juridic și Asistență de Specialitate este de 100 %, iar plata remunerației variabile va fi 
efectuată după aprobarea de către Consiliul de Administrație a gradului de realizare a ICP.  

IV. Alte beneficii 

 

1. Asigurare de raspundere profesională 

Având în vedere prevederile art.153¹² alin. (3) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „asigurarea de răspundere profesională pentru 

funcțiile de administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere este 

obligatorie”, Consiliul de Administrație beneficiază de servicii de asigurare de răspundere 

profesională. 

 

2. Decontare cheltuieli de cazare, diurna, transport și alte cheltuieli de reprezentare a companiei. 

 

V. Informații privind durata contractului de mandat, perioada de preaviz negociată, 
cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză 

 
 

1) Membrii Consiliului de Administrație 
Prin hotărârea A.G.A. nr 10 din 27.08.2020 au fost numiți în calitate de administratori ai CNCIR S.A., 
pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.08.2020, ca urmare a finalizării unei proceduri de 
selecție desfașurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, următoarele persoane: 

 

Domnul Boblea Alin – Alexandru activează în calitate de administrator provizoriu al CNCIR S.A. din 
27.02.2020, conform Hotărârii A.G.A. nr. 1 din 27.02.2020, iar mandatul acestuia a fost reînnoit și 
prelungit succesiv, conform Hotărârilor A.G.A, până la data de 01.03.2022, sau până la finalizarea 

Nume si Prenume Calitate Data numirii Data încetării mandatului 

EFTA CRISTINEL – SORIN PREȘEDINTE CA 28.08.2020 28.08.2024 

GEORGESCU IONEL MEMBRU NEEXECUTIV CA 28.08.2020 28.08.2024 

GROPOȘILĂ IULIAN MEMBRU NEEXECUTIV CA 28.08.2020 28.08.2024 

TIMOFTE IOANA MEMBRU EXECUTIV CA 28.08.2020 28.08.2024 

BOBLEA ALIN - ALEXANDRU MEMBRU NEEXECUTIV CA provizoriu 27.02.2020 01.03.2022 
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procedurii de selecţie a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Conform contractelor de mandat, în situația revocării fără justă cauză, administratorii sunt îndreptățiți 
să primească o despăgubire echivalentă a 24 indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea are loc în 
primii 2 ani ai mandatului. În situația în care revocarea intervine în ultimii 2 ani, se va plăti o 
compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase 
până la expirarea contractului de mandat. 

În contractul de mandat nu sunt incluse clauze cu privire la perioada de preaviz.  

 
 

2) Conducerea executivă 

Ca urmare a derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, a Directorului Juridic și 
Asistență de Specialitate și a Directorului Economic, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul de Administrație a numit directorii cu contract de mandat, astfel: 

 
➢ TIMOFTE Ioana în funcția de Director General al CNCIR S.A., începând cu data de 21.10.2020, cu 

un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 20.10.2024, delegându-i conducerea companiei în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat. 
 

➢ GHEORGHIȚĂ Gabriel în funcția de Director Juridic și Asistență de Specialitate, începând cu data 
de 22.12.2020, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.12.2024, delegându-i 
conducerea companiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu 
contractul de mandat. 
 

➢ OLTEA STANCU Maria în funcția de Director Economic, începând cu data de 22.12.2020, cu un 
mandat de 4 ani, respectiv până la data de 21.12.2024, delegându-i conducerea companiei în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat. 

 
Conform contractelor de mandat, în situația revocării fără justă cauză, directorii sunt îndreptățiți la 
plata unor daune-interese pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data 
la care survine revocarea.  
Perioada de preaviz a directorilor în caz de renunțare unilaterală la mandatul încredințat este de 30 
zile lucrătoare. 
 

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor 
în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. 2) și 3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

Sorin Cristinel EFTA 

Ionel GEORGESCU 

Alin Alexandru BOBLEA 7 


