
 

 

Avizat în şedinţa C.A. din data 28.06.2019 şi supus spre aprobare către AGOA din data de 

05/06.08.2019 

 

Societatea OIL TERMINAL SA 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare 

19.06.2019 

 

 

Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare  

privind revizuirea anuala a componentei variabile a remuneratiei membrilor Consilului 

de administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art. 37 alin (4) 

 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al 

Societăţii OIL TERMINAL SA., înfiinţat în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 

44/13.04.2018 în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Actul Constitutiv al Societăţii OIL TERMINAL  S.A., 

actualizat, coroborate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata şi cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 

2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, s-a reunit în componenţa aprobată prin Decizia 

C.A. nr. 44/13.04.2018, respectiv: 

 

Preşedinte: dl. Toma-Bogdan Costreie 

Membrii: dl. Radu- Crisitian Pop 

dl. Ovidiu-Aurelian Andrei 

dna. Ramona Ungur 

dl. Paul Cononov 

având ca obiect al şedinţei C.N.R. revizuirea anuala a componentei variabile a remuneratiei 

membrilor Consilului de administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art. 37 

alin (4) 

 

Prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018  au fost alesi în calitate de membrii ai Consiliului de 

Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, 

cu completările și modificările ulterioare, următorii : 

 Ciprian Dragoș LAZARIU, 634.697.899,5 voturi 

 Toma Bogdan COSTREIE, 406.580.029,5 voturi 

 Cristian Florin GHEORGHE, 406.296.998,5 voturi 

 Ramona UNGUR, 406.279.498,5 voturi 

 Paul CONONOV, 406.279.498,5 voturi 

 Radu Cristian POP, 406.279.498,5 voturi 

 Ovidiu Aurelian ANDREI, 406.279.497,5 voturi 

 

 

 



Prin Hotararea AGOA 30/29.10.2018  se aproba indicatorii de performanta financiari si 

nefinanciari ai administratorilor neexecutivi. 

Prin Hotararea AGOA 32/10.12.2018 se aproba stabilirea cuantumului componentei variabile 

a remuneratiei administratorilor neexectivi ai societatii, la 12 indemnizații fixe brute lunare. 

 

 

Având în vedere : 

 

 prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulteriorare, art.37, alin.(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.  

 

 prevederile Hotararii AGOA 5/24.04.2019 prin care a fost aprobat Raportul financiar anual al 

exercitiului financiar 2018 care prezinta Gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari 

pentru anul 2018, 

 

 Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor cu contract de mandat 

aprobata prin decizia CA nr. 69/03.05.2019, si publicata pe site-ul societatii, la adresa 

http://actionariat.oil-terminal.com/cache/7580-politica-remunerare.pdf, 

 

 raportul privind evaluarea activitiatii administratorilor neexecutivi pentru anul 2018, avizat prin 

decizia CA nr.24/18.03.2019. 

 

Vă propunem mentinerea cuantumului componentei variabile a remunerației 

administratorilor neexecutivi așa cum a fost aprobata prin Hotararea AGOA 32/10.12.2018. 

 

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, 

 

Preşedinte: dl. Toma-Bogdan Costreie 

 

Membrii: dl. Radu- Crisitian Pop 

dl. Ovidiu-Aurelian Andrei 

dna. Ramona Ungur 

dl. Paul Cononov 
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