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RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 
Analiza activităţii pentru semestrul I al anului 2021 

 
 
 
Comitetul de Nominalizare si Remunerare a fost constituit în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
intreprinderilor publice. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei 
administratori neexecutivi.  

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întruneşte, ori de câte ori este 
necesar, dar cel puţin de două ori pe an. 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale 
şi anuale pe care le prezintă Consiliului de Administraţie şi Adunarii Generale a 
Acţionarilor. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuţii: 
1. formulează propuneri pentru funcţiile de administratori; 
2. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de 

selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director;  
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor şi 

directorilor; 
4. în procesul de evaluare şi selecţie a administratorilor şi directorilor, 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate  fi asistat de un expert 
independent; 

5. elaborează recomandari privind nivelul componentei variabile a 
remunerației administratorilor; 

6. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţii propuşi pentru 
ocuparea posturilor vacante de administrator; 

7. elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje 
acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar.  

Raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate 
administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar este prezentat Adunării 
generale a acţionarilor şi cuprinde cel informaţii privind: 

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

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a 
remuneraţiei, precum si 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; 
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e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, 
cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 
In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a intreprindenlor publice, cu modificarile și completările ulterioare și în conformitate 
cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Salubris S.A., Comitetul de 
Nominalizare si Remunerare elaborează și prezentată Consiliului de Administrație și 
supune aprobării Adunării Generale Raportul privind analiza activităţii pentru 
semestrul I al anului 2021. 

In baza dispozitiilor OUG. 109/2011 modificată, în conformitate cu prevederile 
normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 și având în vedere adresa nr. 
25549/04.03.2021 privind asigurarea unor limite unitare cu privire la componenta 
variabilă a remunerației membrilor Consiliilor de Administrație și directorilor la toate 
intreprinderile pubice aflate în portofoliul autorității publice tutelare, se propune 
Adunarii Generale acordarea componentei variabile a remuneratiei membrilor 
executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie pentru anul 2020 în 
cuantum de pana la 12 indemnizaţii fixe lunare, conform dispozitiilor art. 3 din HCL 
112/2020. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile 
contractelor de mandat și având în vedere îndeplinirea indicatorilor de performanţă a 
propus acordarea componentei variabile aferentă anului 2020 pentru directorul 
general ec. Catalin Neculau, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanţă, anexă la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. 

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pentru îndeplinirea 
indicatorilor de performanţă, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus 
acordarea componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de 
Administraţie, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, anexă 
la contractul de mandat, raportat la perioada de activitate. 

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 
coroborat cu prevederile art. 16 alin. 6 lit. d) din Actul Constitutiv, Comitetul de 
Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunarii Generale a Acționarilor 
aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru 
exercițiul financiar 2020. 

In conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a intreprindenlor publice cu modificările și completările ulterioare 
Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării 

General Raportul anual privind remuneraţiile administratorilor și directorilor în anul 
2020. 

 Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor 
de performanţă şi având în vedere evoluţia veniturilor şi cheltuielilor, constată faptul 
că au fost îndeplinite pană în prezent obligaţiile stabilite prin contractele de mandat 
ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie si Directorului General. 
 

Ionescu Marius - preşedinte; 

Nedelcu Nicoleta - membru;                                    

Ciobanu loan - membru; 

 


