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R A P O R T U L  

Comitetului  de  Nominalizare  și  Remunerare 

din  cadrul  Consiliului  de  Administratie  al  SC  ENERGOTERM  S.A. 

pentru  anul  2021 

 

 

1. Introducere 

  Comitetul de nominalizare si remunerare (CNR) din cadrul consiliului de administratie al S.C. 

ENERGOTERM S.A. Tulcea, functioneaza in baza prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

  CNR este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat consiliului de administratie, 

avand atributii de evaluare, consultare si elaborare propuneri in domeniul nominalizarii membrilor 

consiliului de administratie, a directorilor carora li se deleaga atributii de conducere, precum si in ceea 

ce priveste remunerarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 

  Raportul anual al CNR contine informatii cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  

2. Organizare 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare  din cadrul Consiliului de Administratie al societatii 

Energoterm S.A., prezinta Adunarii Generale a Actionarilor situatia remuneratiilor si a altor avantaje 

acordate administratorilor si directorului general al societatii in anul 2021. 

  Administrarea societății este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri 

selectati si recrutati  în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aduse de Legea 111/2016 şi de HG 

722/2016,   .  

  Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, prin Hotararea Adunarii generale nr.5/31.08.2020, în cadrul Consiliului de 

administratie al SC ENERGOTERM S.A. a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare, cu 

urmatoarea componenta: 

- Pascale Rodica  – Presedinte 

- Micu Camelia Doina  – membru 

- Vana Narcis Adrian  – membru 

  Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice: 
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 ”(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport 

anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv (…) 

membrilor directoratului în cursul anului financiar.  

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile 

financiare anuale. 

  Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii 

privind:  

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;  

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre 

performanţa realizată şi remuneraţie;  

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;  

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

 e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese 

pentru revocare fără justă cauză.”  

 

  3.   Consiliul de Administratie 

 S.C.ENERGOTERM SA este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5(cinci) 

membri, care in anul 2021 a avut urmatoarea componenta: 

 

1.D-na Simionov Mihaela  - presedinte,  membru  neexecutiv   

 2.Dna.Pascale Rodica   - membru  neexecutiv 

 3.D-na Micu Camelia Doina  - membru  neexecutiv 

 4.Dl.Curca Liviu Adrian  - membru  neexecutiv 

 5.Dl.Vana Narcis Adrian  - membru  neexecutiv 

 

3.1 Durata contractului de mandat : 

 

In conformitate cu prevederile art. 55, al. (3) lit.e) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, va prezentam urmatoarele: 

 D-na Simionov Mihaela – Președintele Consiliului de administrație; si-a desfasurat activitatea in baza 

contractului de mandat nr.3500/1 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 

de 01.09.2020.  

 D-na Pascale Rodica – administrator, membru neexecutiv, si-a desfasurat activitatea in baza 

contractului de mandat nr.3500/2 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 

de 01.09.2020. 

 D-na Micu Camelia Doina – administrator, membru neexecutiv, si-a desfasurat activitatea in baza 

contractului de mandat nr.3500/3 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 

de 01.09.2020. 

 D-l Curca Liviu Adrian – administrator, membru neexecutiv, si-a desfasurat activitatea in baza 

contractului de mandat nr.3500/4 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 

de 01.09.2020. 

 Dl. Vana Narcis Adrian – administrator, membru neexecutiv, si-a desfasurat activitatea in baza 

contractului de mandat nr.3500/5 din 31.08.2020, incheiat pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data 

de 01.09.2020. 
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3.2. Remunerația administratorilor SC ENERGOTERM S.A. a fost una fixă, astfel: 

- in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 – indemnizatia fixa, lunara a fost in valoare de 1.500 lei brut 

reprezentand 10 % din indemnizaţia fixă lunară stabilită pentru directorul general al societăţii  

- membrii consiliului de administratie nu au beneficiat de  componenta variabilă 

- perioada de preaviz : nu este cazul; 

- plata daunelor-interese : pentru revocarea la initiativa mandantului, fara a avea motive imputabile 

mandatarului, acesta este indreptatit la plata dublului valorii contractului de mandat pentru perioada 

ramasa neexecutata. 

 

 

4. Conducerea executiva a societatii: 

4.1 Asigurarea conducerii societăţii 

a) În perioada 01.01.2021 - 30.04.2021 a fost asigutara de  domnul Bisca Nicusor Liviu in functia 

de director general, numit in urma desfasurarii procedurii de selectie conform HG 722/2016 prin 

Hotararea CA nr.7/27.04.2017, cu contract de mandat pe 4 ani, respectiv 1.05.2017 – 30.04.2021 

şi a a beneficiat de o indemnizatie  lunara fixa bruta, in cuantum de 15.000 lei , aprobata prin 

hotararea consiliului de administratie nr.7 din 6.07.2018 pentru care s-a incheiat actul aditional 

nr 2/6.07.2018 la contractul de mandat nr.1352/27.04.2017. 

b) Începând cu data de 01.05.2021, conducerea societăţii a fost asigurată de domnul Teodoru 

Răzvan, care a încheiat un contract de mandat provizoriu, cu o durată de 4 luni (01.05.2021 - 

31.08.2021), timp în care s-a desfăşurat procedura de selecţie (H.C.A. nr.4/27.04.2021) 

c) Procedura de selecţie s-a finalizat cu Raportul final al comitetului de nominalizare şi remunerare, 

la data de 30.07.2021, astfel încât, candidatul desemnat câştigător în urma desfăşurării procedurii, 

dl.Teodoru Răzvan, a încheiat un contract de mandat cu o durată de 4 ani, respectiv 01.08.2021 

– 31.07.2025 (H.C.A. nr. 10/30.07.2021). 

  4.2 Remuneratia directorului general si alte drepturi prevazute in contractul de mandat  

  Remuneraţia directorului general este stabilită prin decizia consiliului de administraţie, 

conform dispozițiilor legale în vigoare. Plata tuturor obligaţiilor băneşti de natură legală aferente 

mandatarului, precum contribuţia la asigurările sociale, contribuţia pentru asigurările de accidente de 

muncă şi boli profesionale, contribuţia la asigurările de sănătate, contribuţia pentru concedii medicale, 

contribuţia de şomaj, precum şi alte obligaţii băneşti de natură legală care pot fi impuse pe durata 

contractului, se va face de către mandant.  

Directorul general a beneficiat de o indemnizatie fixă, lunara, brută, în cuantum de 15.000 lei, 

renegociabila anual, ce poate fi modificată prin Decizia Consiliului de Administrație, fără a depăși 

limitele legale.  

 După aprobarea situaţiilor financiare anuale, mandatarul poate beneficia de o componentă 

varabială constând într-un premiu anual de pana la 12 remuneraţii brute lunare, în condițiile realizării 

indicatorilor cheie de performanţă negociati. 

Mandatarul are dreptul la 30 zile concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, conform 

legii. 
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  În cazul in care încetarea mandatului are loc la inițiativa mandantului fără a avea motive 

imputabile mandatarului, acesta din urmă este îndreptățit la primirea, cu titlu de daune – interese, a 

dublului valorii contractului pentru perioada rămasă neexecutată. 

 

 

5. Activitatea comitetului de nominalizare şi remunerare 

Având în vedere că la data de 30.04.2021 a încetat de drept contractul de mandat al directorului 

general dl. Bîscă Nicuşor Liviu, prin Decizia nr.5/27.04.2021 a fost declanşată procedura de selecţie 

pentru ocuparea poziţiei de director general al S.C. Energoterm S.A. şi a fost mandatat comitetul de 

nominalizare şi remunerare să îndeplinească doate condiţiile legale privind organizarea şi desfăşurarea 

selecţiei, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporotivă a întreprinderilor 

publice şi HG 722/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011. 

Comitetul de nominalizare şi remunerare a elaborat componenta iniţială a planului de selecţie 

aprobată prin decizia nr.7/ 13.05.2021 , care reprezintă un document de lucru care se întocmește la 

începutul perioadei de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de 

selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie  depuse,  , 

data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente care se pot cunoaşte până la 

numirea directorului general. 

Desfăşurarea procedurii de selecţie, termene şi responsabilităţi: 

NR. ETAPA DATA TERMEN RESPONSABIL 

1. Declanșarea 

procedurii de selecţie 

Decizia C.A. nr. 

5/27.04.2021 

Procedura de 

selecţiei se 

finalizează în 

max.120 de zile 

de la declanșare- 

  31.08.2021 

Consiliul de 

Administrație 

2. Elaborarea 

componentei inițiale a 

planului de selecție si 

publicarea acestuia 

În termen 

de 10 zile de la 

declanșarea 

procedurii 

13.05.2021 Comitetul de 

nominalizare şi 

remunerare din cadrul 

Consiliului de 

Administraţie + 

Consiliul de 

Administraţie 

3. Aprobarea 

profilului candidatului și 

prezentarea matricei 

profilului candidatului 

În termen de 3 

zile lucrătoare 

de la aprobarea 

componentei 

inițiale 

17.05.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 
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4. Definitivarea 

componentei integrale 

a planului de selecție 

În termen de 7    

zile lucrătoare 

de la aprobarea 

componentei 

inițiale 

20.05.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare + Consiliul 

de Administraţie 

5.    Publicarea anunțului 

 privind selecția 

Cu cel puțin 30 de 

zile înainte de data 

limită pt. 

depunerea 

candidaturilor 

26.05.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare  

6.     Depunerea 

candidaturilor 

În termen 

de 30 de zile de 

la data 

publicării 

anunțului 

25.06.2021 Candidați 

7. Întocmirea listei lungi     

de candidați 

În termen 

de 1 zi de la 

depunerea 

candidaturilor 

28.06.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 

8. Analiza dosarelor de 

candidatură; selecția 

dosarelor pentru lista 

scurtă 

În termen 

de 4 zile de la 

întocmirea listei 

lungi 

02.07.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 

9. Comunicarea în scris a 

deciziilor de 

acceptare/respingere a 

dosarelor de 

candidatură 

În termen 

de 10 zile de la 

depunerea 

candidaturilor 

05.07.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 

10. Realizarea listei 

scurte  

 
05.07.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 

11. Publicarea scrisorii de 

așteptări față de 

candidați 

 05.07.2021 Autoritatea 

publică tutelară 

12. Depunerea 

declarației de intenție a 

candidaților din lista 

scurtă 

În termen 

de 15 zile de la 

comunicare 

20.07.2021 Candidații din lista 

scurtă 
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13. Analiza 

declarației de intenție și 

integrarea rezultatelor 

în matricea profilului 

de candidat 

În termen 

de 3 zi de la 

depunerea 

declarației 

23.07.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 

14. Selecția finală a 

candidaților pe baza de 

interviu (în baza planului 

de interviu) 

În termen 

de 7 zile de la  

depunerea 

declarației 

27.07.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare  

 

15. Întocmirea 

raportului pentru numirea 

finală și transmiterea 

acestuia către Consiliul 

de Administrație 

În termen 

de  3 zile de la 

selecția finală 

30.07.2021 Comitetul de 

nominalizare și 

remunerare 

Comitetul de nominalizare şi remunerare a executat toate operaţiunele stabilite de prevederile 

legale, îndeplinind toate cerinţele privind respectarea procedurii de selecţie. 

În urma epuizării tuturor etapelor prevăzute de procedură, Comitetul de nominalizare şi 

remunerare a încheiat raportul final privind procesul de recrutare şi selecţie pentru postul de director 

general, precum şi forma contractului de mandat, pe care le-a prezentat consiliului de administraţie la 

data de 30.07.2021. Acesta a emis hotarârea nr.10 din aceiaşi data prin care a fost numit domnul Teodoru 

Răzva – director general al S.C. Energoterm S.A. cu un contract de mandate cu durata de 4 ani, respectiv 

01.08.2021 – 31.07.2025. 

Pentru conformarea cu obligaţiile stabilite prin OUG 109/2011, la data de 20.09.2021, directorul 

general a prezentat Componenta de management a Planului de administrare, şi au fost negociati şi stabiliţi 

indicatorii de performanţă . (H.C.A. nr.12/20.09.2021) 

 

6. Alte aspecte prevazute de OUG 109/2011 

  Directorul general nu a beneficiat de premiu anual, pe fondul neindeplinirii indicatorilor asumati.   

  Administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale 

sau avantaje nebăneşti în exercițiul financiar 2021.  

 

   Directorul general, respectiv administratorii SC ENERGOTERM S.A. nu au beneficiat de 

scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2021.  

   

 

 

Comitetul de nominalizare și remunerare 

D-na. Pascale Rodica  – Presedinte ………………….. 

D-na. Micu Camelia Doina - Membru ……...……………... 

D-l. Vana Narcis Adrian - Membru ……………...……... 


