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POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE 
ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR  

SOCIETĂȚII SALUBRIS S.A. 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor 

şi directorilor în cadrul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a 

întreprinderii publice prin grija Consiliului de Administrație, respectiv a Directorului 

General.  

Politica şi criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie şi directorului 

general se bazează pe următoarele: 

 Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice; 

 Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societății Salubris SA nr. 1 din 

07.06.2019, prin care s-au aprobat contractele de mandat ale membrilor executivi 

și neexecutivi ai Consiliului de Administraţie; 

 Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi şi contractul de mandat al 

directorului general; 

 Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societatii Salubris SA nr. 1 din 

29.08.2019, privind aprobarea Indicatorilor de Performanță Financiari și 

Nefinanciari împreună cu componenta variabilă a remuneraţiei. 

 Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Salubris SA privind stabilirea 

criteriilor de acordare a componentei variabile a remuneraţiei pentru administratorii 

executivi si neexecutivi, în funcţie de îndeplinirea indicatorilor de performanţă.  
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POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE 

 ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI 

Conform art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

intreprinderilor publice, remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie neexecutivi 

este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componenţă variabilă. 

Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu depăşește de două ori media pe 

ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îsi desfasoara 

activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 

Cuantumul indemnizaţiei fixe lunare a membrilor neexecutivi este aprobat de Adunarea 

Generală a Acţionarilor, având în vedere îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul 

comitetului de audit şi comitetului de nominalizare şi remunerare şi este prevaută prin 

contractele de mandat.  

Nivelul componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administraţie neexecutivi este 

stabilit la un numar variabil de indemnizaţii fixe lunare, acordate în funcţie de gradul de 

îndeplinire al indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat. 

Componenta variabilă a remuneraţiei se va acorda integral în condiţiile în care nivelul de 

realizare cumulat a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, fundamentaţi în 

baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare este egală sau depăşeşte 

100%. Cuantumul componentei variabile a remuneraţiei nu va depăşi contravaloarea a 6 

indemnizaţii fixe lunare, aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în cadrul 

şedinţei de aprobare a exerciţiului financiar pentru anul precedent.  

Componenta variabilă a remuneraţiei se va acorda administratorilor neexecutivi în funcţie 

de gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari astfel:  

- 3 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și 

nefinanciari în proporție de 80%; 

- 4 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și 

nefinanciari în proporție de 85%; 

- 5 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și 

nefinanciari în proporție de 90%; 

- 6 indemnizații fixe lunare brute pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și 

nefinanciari în proporție de 100%; 
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Indicatorii de performanţă stabiliti prin contractul de mandat pentru administratorii 
neexecutivi sunt:  

Nr. 

crt. 
Tip Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

1 

FI
N

A
N

C
IA

R
I 

Încadrarea în nivelul 

cheltuielilor bugetate 

pentru asigurarea 

serviciilor prestate cu 

costuri favorabile 

consumatorului 

Cheltuieli totale 
                          

                           
  5 % 

[0,9-

1,1] 
[0,9-1,1] [0,9-1,1] [0,9-1,1] Costuri 

2 

Indeplinirea datoriilor 

financiare pe termen 

scurt 

Rata lichiditatii 

imediate 

                      

               
  10 % ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Dator

ie 

3 
Realizarea planului de 

investitii 

Gradul de realizare a 

investitiilor 

                          

                         
     % 5 % ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 

Investi

tii 

4 

O
P

ER
A

TI
O

N
A

LI
 Asigurarea calitatii 

serviciilor 

Cantitatea de 

deseuri reciclabile 

municipale colectate 

separat (Qrec.col.), 

raportat la 

cantitatea totala de 

deseuri menajere, 

similare si din piete, 

generate si colectate 

(Qtot.col.) 

         

        
     % 3% ≥ 13,2 ≥ 16,5 ≥ 19,8 ≥ 23,1  

5 

Suprafata urbana 

salubrizata 

mecanizat cu masini 

si echipamente 

specializate (Smec.), 

raportat la suprafata 

urbana totala 

salubrizata (Stot.) 

     

     
     

  

% 3 % ≥ 11 ≥ 12 ≥ 13 ≥ 14  

6 
Dezvoltarea capacității 

angajaților 

Instruirea periodica 

a salariaților 

                         

                                % 3 % ≥ 90 ≥ 90,5 ≥ 91 ≥ 92  

7 

SP
EC

IF
IC

I Asigurarea satisfactiei 

clientilor 

Ponderea 

reclamatiilor scrise 

justificate rezolvate 

(Rjust.) in numarul 

total de clienti 

(Nr.clienti) 

            

          
      % 6 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  

8 

G
U

V
ER

N
A

N
TA

 C
O

R
P

O
R

A
TI

V
A

 

Raportarea la timp a 

indicatorilor de 

performanță 

Raportarea 

indicatorilor de 

performanta ai 

Consiliului de 

Administratie 

Raportarea semestrială a 

situatiei indicatorilor de 

performanță financiari si 

nefinanciari ai Consiliului de 

Administratie si transmiterea 

către structura de guvernanță 

% 25 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 

100% 

NU = 0 % 

9 

Respectarea politicilor 

de transparenta și 

comunicare 

Informare publica 

Publicarea pe pagina web a 

societatii a: Hotararilor AGA, 

Rapoartelor C.A., Situaţiilor 

financiare anuale si raportarile 

contabile semestriale, 

Raportului anual de audit 

extern. 

% 10 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 

100% 

 NU = 0 

% 
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Nr. 

crt. 
Tip Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

10 
Indeplinirea obligatiilor 

de raportare 

Aprobarea 

rapoartelor 

Consiliului in AGA si 

prezentarea lor 

structurii de 

guvernanta 

Raport semestrial privind 

activitatea de administrare 

conform art.55 alin.(1); Raport 

anual privind activitatea 

întreprinderilor publice 

conform art.56; Raport anual 

al Comitetului de Nominalizare 

și Remunerare privind 

remunerația CA și directorilor 

conform art.55 alin.(2). 

% 30 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 

100% 

 NU = 0 

% 

Total pondere % 100 

 
 

POLITICA ŞI CRITERIILE DE REMUNERARE  
ALE DIRECTORULUI GENERAL -  ADMINISTRATOR EXECUTIV 

Conform art. 37 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, remunerația membrilor 

consiliului de administraţie executivi este formată dintr-o indemnizație fixă lunară şi o 

componentă variabilă. Indemnizaţia fixă şi componenta variabilă reprezintă unica formă 

de remunerare pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. 

Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi nu depasește de 6 ori media pe ultimele 

12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea 

societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 

Cuantumul indemnizaţiei fixe lunare a directorului general ca membru executiv al 

Consiliului de Administraţie, având în vedere atribuţiile şi îndatoririle specifice nu 

depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din 

ramura în care işi desfaşoară activitatea societatea, conform Institutului National de 

Statistica.  

Nivelul componentei variabile pentru directorul general, membru executiv al Consiliului de 

Administraţie este stabilită la un numar variabil de indemnizații fixe lunare, acordată în 

funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de 

mandat. 

Componenta variabilă a remuneraţiei se va acorda integral în condiţiile în care nivelul de 

realizare a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, fundamentaţi în baza 

Componentei de Management a Planului de Administrare, este egală sau depăşeşte 

100%. Cuantumul componentei variabile a remuneraţiei nu va depăşi contravaloarea a 
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12 indemnizaţii fixe lunare, aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în cadrul 

şedinţei de aprobare a exerciţiului financiar pentru anul precedent.  

Componenta variabilă a remuneraţiei se va acorda în funcţie de gradul de îndeplinire a 

indicatorilor financiari și nefinanciari astfel:  

- 6 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari 

în proporție de 80%; 

- 8 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari 

în proporție de 85%; 

- 10 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari 

în proporție de 90%; 

- 12 indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari 

în proporție de 100%; 

Indicatorii de performanţă stabiliti prin contractul de mandat pentru Directorul 
General in calitate de administrator executiv, sunt:  

Nr. 

crt. 
Tip Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

1 

FI
N

A
N

C
IA

R
I 

Asigurarea 

profitului de 

dezvoltare 

 

Procent al facturilor 

restante 

                            

                          
     % 10 % ≤ 5 ≤ 4,8 ≤ 4,7 ≤ 4,5 

Flux de 

numerar 

 

Cheltuieli de exploatare la 

1000 lei venituri de 

exploatare 

                        

                      
*1000 lei 10% 970 960 950 950 Costuri 

3 
EBITDA (rezultatul brut al 

exploatarii) 

                                         

                                          

     

% 10 % 100 100 100 100 
Venitu

ri 

4 

Realizarea 

planului de 

investitii 

Gradul de realizare a 

investitiilor 

                          

                         
     % 10 % ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 

Investi

tii 

5 

O
P

ER
A

TI
O

N
A

LI
 

Asigurarea 

calitatii 

serviciilor 

Cantitatea de deseuri 

reciclabile municipale 

colectate separat (Qrec.col.), 

raportat la cantitatea 

totala de deseuri 

menajere, similare si din 

piete, generate si colectate 

(Qtot.col.) 

         

        
     % 10 % ≥ 13,2 ≥ 16,5 ≥ 19,8 ≥ 23,1  

6 

Suprafata urbana 

salubrizata mecanizat cu 

masini si echipamente 

specializate (Smec.), raportat 

la suprafata urbana totala 

salubrizata (Stot.) 

     

     
     

  

% 10 % ≥ 11 ≥ 12 ≥ 13 ≥ 14  

7 

Numarul de notificari 

privind funcţionarea 

sistemelor de colectare, 

transport și tratare a 

levigatului şi a gazului de 

depozit (Nnotif.) 

Numar notificari  (Nnotif.) buc 5 % ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2  
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Nr. 

crt. 
Tip Obiective Titlu Formula de calcul UM Pondere 

Nivel anual planificat 

Tip ICP 

2019 2020 2021 2022 

8 

SP
EC

IF
IC

I Asigurarea 

satisfactiei 

clientilor 

Ponderea reclamatiilor 

scrise justificate rezolvate 

(Rjust.) in numarul total de 

clienti (Nr.clienti) 

            

          
      % 10 % ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  

9 

G
U

V
ER

N
A

N
TA

 C
O

R
P

O
R

A
TI

V
A

 

Raportarea la 

timp a 

indicatorilor de 

performanță 

Raportarea indicatorilor de 

performanta 

Raportarea semestrială a 

situatiei indicatorilor de 

performanță financiari si 

nefinanciari si transmiterea către 

structura de guvernanță 

 15 % 
sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

sem/ 

anual 

DA = 100 

% 

NU = 0 % 

10 

Implementarea 

Sistemului de 

Control 

Managerial 

Intern 

Implementarea Sistemului 

de Control Managerial 

Intern 

Raport cu privire la implementarea 

Sistemului de Controlului 

Managerial Intern 

 10 % anual anual anual anual 

DA = 100 

% 

NU = 0 % 

Total pondere  100 % 

 
 
 

PRESEDINTE 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

Ioan CIOBANU  
 
 
 
 
 
 

cons. jr. Marinel ANUSCA 
 


