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Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare  

privind stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remuneraţiei pentru 

Directorii cu contract de mandat 

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. stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remuneraţiei 

pentru Directorii cu contract de mandat.  

Urmare derulării procedurii de recrutare şi selecţie a Directorului General şi a Directorului 

Financiar al OIL TERMINAL S.A., cu respectarea prevederilor art. 35 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind 

guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, prin Decizia C.A. nr. 70/02.07.2018 Domnul Viorel-
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Sorin Ciutureanu a fost numit Director Generai al OIL TERMINAL  S.A., iar prin Decizia C.A. nr. 

71/02.07.2018 Doamna Adriana Frangu a fost numită Director Financiar, ambii cu mandat pe o perioadă 

de 4 ani începând din data de 02.07.2018 şi până la data de 01.07.2022. 

Având în vedere: 

 prevederile art. 15318. – din legea 31/1990 conform caruia   ….   (2) Remuneraţia 

suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere 

însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, precum şi remuneraţia 

directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite 

de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau 

adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor 

acordate în acest fel.   

 prevederile art.18 lit. h) din Actul constitutiv al societatii conform caruia consiliul de 

administratie numeste şi revoca directorii care au contract de mandat, stabileste remuneraţia 

acestora;  

 prevederile OUG 109/2011, art. 38 alin. (2): "Remuneraţia directorilor este formată dintr-o 

indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o componenta variabilă (prevedere preluată şi în contractul de 

mandat al directorilor)’' şi alin. (3) "Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi 

constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru 

directorii societăţii." 

 Hotărârea A.G.O.A. nr.21 din data de 10.10.2018 prin care s-au aprobat limitele generale ale 

indemnizaţiei fixe a directorilor cu contract de mandat se propune A.G.O.A. aprobarea limitelor 

generale a componentei variabile a remuneraţiei directorilor selectaţi conform prevederilor art. 

35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, aplicabile pentru fiecare an, începând cu data numirii 

acestora în funcţie. 

 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 CNR de evaluare a activitatii directorilor cu contract de mandat conform art. 36 alin. 

5 din OUG 109/2011, aprobata prin decizia CA nr. 70/03.05.2019 si publicat pe site-ul 

Ministerului Energiei, la adresa http://energie.gov.ro/wp-

content/uploads/2019/05/OILTERM.pdf 
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 Limitele generale pentru indemnizaţia fixă lunară a Directorilor cu contract de mandat, aprobate de 

A.G.O.A. în data de 10.10.2018, sunt între 5 - 6 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,  

Tinand cont de  ponderea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari in determinarea 

componentei variabile, C.N.R. supune spre avizare C.A. şi spre aprobare A.G.O.A. limitele generale ale 

componentei variabile a directorilor cu contract de mandat, respectiv directorului general şi directorul 

financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe brute lunare. 

 

Componenta variabilă  se acordă Directorilor cu contract de mandat în funcţie de atingerea 

obiectivelor şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin act aditional la contractele de mandat. 

Plata se va face conform prevederilor din contractele de mandat. 

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 

 


