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Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. 

Str. Mendeleev,  nr. 36-38, Sector 1, București, cod poștal 010366 

Telefon 0372220200, fax 0372220217, CIF RO 14923006, J40/9811/04.02.2002 

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 

Nr.3/15.04.2021 

 

 

RAPORT ANUAL  

al  

COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 

privind REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ÎN CURSUL ANULUI 

FINANCIAR 2020 ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL  

 

În data de 15.04.2021, ora 1600 la sediul S. CONVERSMIN SA București din str. Mendeleev nr. 

36-38, sector 1, București, a avut loc ședința Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în 

cadrul Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. 

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție 

consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. București și are 

următoarea componență: 

- Doamna Daniela NICOLESCU 

- Domnul Eduard Gabriel MATEI 

- Doamna Adriana Maria NEMȚOIU 

Secretariatul comitetului este asigurat de Dăogaru Mihaela. 

Perioada de referință: an 2020 

Adresat Adunării Generale a Acționarilor S. CONVERSMIN S.A. București 

Întocmit în baza art. 55 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată care prevede: 

„(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din 

cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte 

avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi 

membrilor directoratului în cursul anului financiar. 

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

situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) şi 

cuprinde cel puțin informații privind: 

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

    b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre 

performanța realizată şi remunerație; 

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

    d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

    e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-

interese pentru revocare fără justă cauză.” 

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru administratori și directorul 

general al S. CONVERSMIN SA: 

  Art.13.pct.4 lit. (e) din Actul Constitutiv al S. CONVERSMIN SA, prin care se prevede ca atribuție 

principală a AGA, fixarea remunerației cuvenită, pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de 

administrație; 
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  Art.111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 

ulterioare, în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată „să fixeze 

remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv 

membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;  

 Art.153^18, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 

ulterioare, prin care se prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai 

consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a 

acționarilor”; 

  Art. 37, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul 

că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de 

supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor …”.  

 Art. 37, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013 care prevede faptul că, 

“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 

este formată dintr-o indemnizație fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate 

depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 

desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior 

numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari şi 

nefinanciari negociați şi aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru 

administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) şi care 

urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății şi asigurarea respectării principiilor de 

bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 

12 indemnizații fixe lunare”; 

  Art. 37, aliniatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede că 

“Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere 

este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia 

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă 

variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari, 

negociați şi aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru 

administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5)”; 

 Art. 37, aliniatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca 

“Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de 

supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 

administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari 

aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat” 

 Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca “Adunarea 

generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al 

consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 

determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, 
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atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele şi criteriile de 

performanță stabilite în contractul de mandat”; 

 Art. 39, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că  

„ (1)Remunerația şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi 

directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor 

directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale şi în raportul 

anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de 

supraveghere şi vor include remunerația şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către 

filialele sale” 

 Art.18. A, pct.1 lit. (h) din Actul Constitutiv al societății, prin care se prevede ca atribuție 

principală a Consiliului de Administrație și atribuția de a stabili remunerația directorului general în 

limitele fixate de Adunarea Generală a Acționarilor și de a reprezenta operatorul economic la încheierea 

contractului de mandat; 

  Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 

ulterioare, conform căruia  Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi 

delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;  

 Art.143, aliniatul (1) coroborat cu art.143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu 

modificările și completările ulterioare:  

„ART. 143 

    (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, 

numind pe unul dintre ei director general. 

...................... 

    (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații 

legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este 

obligatorie.” 

 Art.143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 

ulterioare,  

„(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au 

fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, 

indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea 

normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.” 

  Art.153^18, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările 

ulterioare, prin care se prevede că, „Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație 

sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum 

şi remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt 

stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau 

adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest 

fel” 

 Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, care prevede că “(1) Remunerația 

directorilor este stabilită de consiliul de administrație şi nu poate depăși nivelul remunerației stabilit 

pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru 

directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori”; 
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 Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că 

“Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 

alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, 

acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de 

remunerare pe baza indicatorilor de performanță” 

 Art. 38, aliniatul (3) din Ordonanța de urgentă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că 

„Indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se 

determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”. 

II. Structura remunerației administratorilor și directorului general al S. CONVERSMIN SA 

în anul 2020 

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

S. CONVERSMIN S.A. București este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de 

Administrație compus din 5 membri.  

Până în prezent la S. Conversmin SA București nu au fost desemnați administratorii și directorii 

potrivit Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Pe tot parcursul anului 2020, membrii Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA 

București au avut statut provizoriu și au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în baza 

ordinelor de mandatare emise în acest de sens de ministrul de resort, după cum urmează: 

1. Prin Ordinul ministrului economiei nr. 1486/29.10.2019 și Hotărârea Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor nr. 13/30.10.2019: 

 s-a prelungit durata mandatelor de administratori provizorii ai Societății Conversmin S.A., a 

următoarelor persoane: 

- Doamna Măriuca Oana PISTOL, 

- Domnul Viorel RÂCU,  

- Doamna  Carmen-Mihaela OGLAKCI,  

- Domnul Gheorghe-Daniel SAVIUC 

Durata mandatului administratorilor provizorii stabilită: „ 2 luni, începând cu data de 

02.11.2019 şi până la data de 02.01.2020, dar nu mai târziu de data desemnării 

administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în 

interiorul acestui interval” 

 s-a ales în calitate de administrator provizoriu al Societății, doamna Adriana Maria NEMŢOIU; 

S-a stabilit durata mandatului administratorului provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu 

data de 02.11.2019 şi până la data de 02.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării 

administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în 

interiorul acestui interval; 

2. Prin Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 618/05.03.2020 și 

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/09.03.2020: 
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 S-a constatat încetarea mandatelor de administratori provizorii pentru domnul Viorel 

RÂCU și pentru doamna Măriuca-Oana PISTOL; 

 S-au ales în calitate de administratori provizorii ai Societății CONVERSMIN S.A., 

următoarele persoane: 

 doamna Daniela NICOLESCU; 

 domnul Eduard Gabriel MATEI; 

 domnul Gheorghe Daniel SAVIUC; 

 doamna Mihaela-Carmen OGLAKCI; 

 doamna Adriana Maria NEMȚOIU. 

 S-a stabilit durata mandatelor administratorilor provizorii, pe o perioadă de 4 luni, 

începând cu data AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile 

O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se 

va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție; 

3. Prin Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2118/10.07.2020 și 

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/10.07.2020: 

 S-au prelungit cu 2 luni, mandatele administratorilor provizorii ai Societății CONVERSMIN 

S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna Daniela NICOLESCU, domnul Eduard 

Gabriel MATEI, domnul Gheorghe Daniel SAVIUC, doamna Mihaela-Carmen 

OGLAKCI și doamna Adriana Maria NEMȚOIU; 

 S-a stabilit durata mandatelor administratorilor provizorii, pe o perioadă de 2 luni, 

începând cu data de 10.07.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în 

condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de 

selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție; 

4. Prin Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2860/09.09.2020 

și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/09.09.2020: 

 S-au reales în calitate de administratori provizorii ai Societății CONVERSMIN S.A., 

următoarele persoane: 

 doamna Daniela NICOLESCU; 

 domnul Eduard Gabriel MATEI; 

 domnul Gheorghe Daniel SAVIUC 

 doamna Mihaela-Carmen OGLAKCI; 

 doamna Adriana Maria NEMȚOIU. 

 S-a stabilit durata mandatelor administratorilor provizorii, pe o perioadă de 4 luni, începând 

cu data de 11.09.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile 

O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se 

va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție; 

Conform Art.4 Drepturile, obligațiile şi declarațiile Administratorului din contractele de mandat: 

4.1 Drepturile Administratorului sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea: 

4.1.1. să beneficieze de Remuneraţie stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor 

nr…./….., potrivit prevederilor Cadrului legal aplicabil; 

4.1.2. să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente 

justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum şi de 

folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii, cu incadrarea 
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cheltuielilor in limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli; 

4.1.3. poate beneficia de o poliţă de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala 

Societăţii;  

Punctul 2 din Hotărârea AGAO nr. 1 din 17.01.2018, emisă în baza Ordinului ministrului 

economiei nr. 33/15.01.2018 prevede:  

„Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății CONVERSMIN S.A. ia act de 

nota privind stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului general și fixarea 

remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Conversmin 

S.A. din perspectiva noilor modificări aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 

2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și votează 

pentru: 

- aprobarea limitei maxime a remunerației fixe brute lunară a Directorului General care va fi de 

3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 

desfășurată conform obiectului principal de activitate, cod CAEN 0990 – activități de servicii 

anexe pentru extracția mineralelor, la nivel de clasă conform clasificației activităților din 

economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (iunie 2015-

mai 2016), respectiv 21.036 lei; 

- aprobarea remunerației fixe brute lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de 

Administrație incluzând și retribuția aferentă activității desfășurată în comitetele consultative 

care va fi de 58 % din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru 

activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, cod CAEN 0990 – activități de 

servicii anexe pentru extracția mineralelor, la nivel de clasă conform clasificației activităților din 

economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (octombrie 

2016 – septembrie 2017), respectiv  3.745 lei. 

…. 

Majorarea indemnizațiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile începând cu data de 

01.01.2018.” 

 

Ținând cont de Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 

618/05.03.2020, prin Hotărârea nr. 1/09.03.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a stabilit 

“indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea 

A.G.A. Societății CONVERSMIN S.A. nr. 1/17.01.2018, respectiv 3.745 lei”; 

Prin Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2118/10.07.2020 și 

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/10.07.2020: s-a stabilit „indemnizația brută 

fixă lunară a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății 

CONVERSMIN S.A. nr. 1/17.01.2018, respectiv 3.745 lei”; 

Prin Ordinul ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2860/09.09.2020 și 

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/09.09.2020 s-a stabilit „indemnizația brută 

fixă lunară a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății 

CONVERSMIN S.A. nr. 1/17.01.2018, respectiv 3.745 lei” 

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

modificată și completată și a Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S. 

CONVERSMIN S.A. București are constituit în cadrul său trei comitete consultative, respectiv :  

- Comitetul de audit 

- Comitetul de nominalizare și remunerare  



7 

 

- Comitetul consultativ de analiză în etape a monitorizării programului de închidere a minelor din 

România. 

În perioada ianuarie – decembrie 2020 administratorii societății au fost remunerați cu o 

indemnizația brută fixă lunară de 3745 lei brut/lună/persoană, fără să includă o componentă 

variabilă. Remunerația brută totală, plătită membrilor Consiliului de Administrație în anul 2020 a fost 

de 224.700 lei. 

Urmare a Ordinului MECMA NR. 1270/05.07.2012, prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr. 10/16.07.2012  și a Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/16.07.2012, începând cu data de 

16.07.2012 au fost delegate atribuțiile funcției de director general domnului PURCARU-STAMIN 

ION, „până la ocuparea acesteia în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 4 ani de la 

data încheierii contractului de mandat”.  

Prin Hotărârea nr. 7/30.06.2016, Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea contractului de 

mandat al directorului general al societății CONVERSMIN SA, “până la data numirii noului director 

general al societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și completată, dar nu mai mult de 4 ani de la data intrării în 

vigoare”. Totodată, s-a împuternicit președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea actului 

adițional nr. 5/30.06.2016 la contractul de mandat cu domnul PURCARU STAMIN ION. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii AGOA nr. 1 din 17.01.2018, prin Hotărârea CA nr. 1 din 

22.01.2018 s-a stabilit pentru Directorul General al S. CONVERSMIN S.A o remunerație fixă 

brută lunară în cuantum de 18.501 lei, aplicabilă începând cu data de 01.01.2018, care a fost 

menținută și în anul 2020. 

Totodată, s-a aprobat modificarea prin act adițional a contractului de mandat al directorului 

general al S. Conversmin SA în lumina noilor dispoziții și s-a împuternicit președintele Consiliului de 

Administrație pentru semnarea acestuia.  

Conform actului adițional nr. 4/18.12.2013 la Contractul de Mandat, remunerația directorului 

general este formată doar dintr-o indemnizație fixă lunară brută in cuantum de 18.501 lei (modificată cu 

act adițional nr. 6/2018). Directorul general nu beneficiază de plata unei componente variabile. Este 

unica formă de remunerație. 

Conform actului adițional nr. 5/30.06.2016, art. 2.2, directorului general i se pun la dispoziție 

autoturism de serviciu din flota proprie, telefon, laptop și/sau tabletă, cu suportarea costurilor lunare de 

către societate. 

Ca urmare a împlinirii termenului contractului de mandat, domnului director general PURCARU 

STAMIN Ion i s-a plătit o indemnizație pentru concediul de odihnă cuvenit și neefectuat, conform 

prevederilor din contractul de mandat și celor legale, în sumă de: 28.677 lei.  

Prin Hotărârea nr. 8/16.07.2020, Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN SA a numit pe 

domnul PURCARU-STAMIN Ion, în funcția de Director General provizoriu al societății 

CONVERSMIN S.A., începând cu data de 17.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 64^2 din 

OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru un mandat cu o durata de 1 lună de la 

data numirii, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a directorului general al societății, 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.111/2016. Totodată, a stabilit că Directorul general provizoriu al societății beneficiază de o 

remunerație lunară brută fixă în cuantum de 18.501 lei și a încheiat cu acesta contractul de mandat nr. 

53/16.07.2020. 

Prin Hotărârea nr. 10/14.08.2020, Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN SA a numit 

pe domnul LAZĂR DORU-ALEXANDRU, în funcția de Director General provizoriu al societății 

CONVERSMIN S.A., începând cu data de 17.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 64^2 din 

OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru un mandat cu o durată de 4 luni de la 
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data numirii, dar nu mai mult de data numirii noului director general al societății, conform prevederilor 

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată. 

Totodată, a stabilit că Directorul general provizoriu al societății beneficiază de o remunerație lunară 

brută fixă în cuantum de 18.501 lei și a încheiat cu acesta contractul de mandat nr. 55/14.08.2020. 

Prin Hotărârea nr. 13/09.10.2020, Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN SA a luat act 

de demisia domnului LAZĂR DORU-ALEXANDRU din funcția de Director General provizoriu al 

societății CONVERSMIN S.A., înregistrată la S. CONVERSMIN S.A. sub nr. 2490/01.10.2020, prin 

care a notificat faptul că, în conformitate cu art. 8 din Contractul de Mandat încheiat cu societatea, 

urmează să înceteze activitatea la data de 11.10.2020 și a numit pe domnul Mihai Dorin BOBORA, în 

funcția de Director General provizoriu al societății CONVERSMIN S.A., începând cu data de 

11.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 64^2 din OUG 109/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru un mandat cu o durată de 2 luni de la data numirii, dar nu mai mult de data numirii 

noului director general al societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată. Totodată, a stabilit că Directorul general 

provizoriu al societății beneficiază de o remunerație lunară brută fixă în cuantum de 18.501 lei și a 

încheiat cu acesta contractul de mandat nr. 63/09.10.2020. 

Ca urmare a împlinirii termenului contractului de mandat, prin Hotărârea nr. 16/03.12.2020, 

Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN SA a aprobat prelungirea mandatului directorului 

general provizoriu al S. CONVERSMIN S.A. București, domnul Mihai Dorin BOBORA, începând cu 

data de 11.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 64^2 din OUG 109/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data numirii noului 

director general al societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și completată. Totodată, a stabilit că Directorul general provizoriu al 

societății beneficiază de o remunerație lunară brută fixă în cuantum de 18.501 lei și a încheiat cu acesta 

actul adițional nr.1/03.12.2020 la contractul de mandat nr. 63/09.10.2020. 

Conform art. 4.1. Drepturile directorului general din contractul de mandat, au fost în principal 

următoarele, dar fără a se limita la acestea: 

a) de a primi lunar remuneraţia stabilită prin prezentul Contract; 

b) de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare şi a altor cheltuieli realizate în interesul societăţii 

pe baza documentelor justificative si in conditiile legii; 

c) de a reprezenta societatea în relaţiile cu tertii, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv; 

d) de a beneficia de descărcarea de gestiune la finalul mandatului, respectiv la incetarea mandatului; 

e) Să beneficieze de concediu medical conform legii şi de zile libere pentru sărbătorile legale, zile 

festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate 

prin similitudine cu cele din Contractul Colectiv de muncă aplicabil la nivelul S. CONVERSMIN S.A. 

f) Sa beneficieze de un concediu de odihna de 29 zile lucrătoare pentru fiecare an calendaristic, care se 

va calcula proportional cu perioada de mandat. In aceasta perioada beneficiază de o indemnizaţie de 

concediu de odihna ce se determina potrivit legislaţiei muncii si prevederilor din Contractul Colectiv de 

Munca încheiat la nivelul societăţii. 

g) Sa i se considere ca vechime in munca intreaga durata de timp pentru care a fost incheiat pezentul 

contract, cu toate drepturile si obligatiile aferente asa cum sunt acestea prevazute de legislatia in 

vigoare si de Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul societăţii. 

h) Să participe la cursuri de pregătire sau perfecţionare profesionala, prin similitudine cu drepturile 

salariaţilor prevazute in Contractul Colectiv de muncă aplicabil la nivelul S. CONVERSMIN S.A 

i) Să i se puna la dispozitie, in regim permanent, un autoturism din parcul propriu al societăţii, telefon, 

laptop si/sau tableta, cu suportarea costurilor lunare aferente acestora de catre societate. 

Remunerația brută totală, plătită directorilor generali ai societății în anul 2020 a fost de 251.376 

lei. 
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b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre 

performanța realizată şi remunerație  

Nu este cazul. 

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

Directorul general, respectiv administratorii S. CONVERSMIN SA București nu au beneficiat 

de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2020. 

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

În contractele de mandat ale Directorilor generali, respectiv administratorilor S. CONVERSMIN 

SA București nu au fost prevăzute scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 

2020. 

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-

interese pentru revocare fără justă cauză. 

În cursul anului 2020, reprezentanții acționarului în AGA au primit mandat pentru a semna 

contracte de mandat/administrație pentru administratorii societății astfel: 

Nume /prenume 

administrator provizoriu 

Nr./data 

Hotărâre AGA 

Nr. contract 

mandat 

Nr./data Hotărâre 

A.G.A prelungire 

mandat 

Act adițional 

de prelungire 

contract 

mandat 

Daniela NICOLESCU  1/09.03.2020 20/09.03.2020 3/10.07.2020 1/10.07.2020 

Eduard Gabriel MATEI 1/09.03.2020 21/09.03.2020 3/10.07.2020 1/10.07.2020 

Gheorghe Daniel SAVIUC 1/09.03.2020 19/09.03.2020 3/10.07.2020 1/10.07.2020 

Mihaela-Carmen OGLAKCI 1/09.03.2020 18/09.03.2020 3/10.07.2020 1/10.07.2020 

Adriana Maria NEMȚOIU 1/09.03.2020 22/09.03.2020 3/10.07.2020 1/10.07.2020 

Daniela NICOLESCU  7/09.09.2020 57/09.09.2020   

Eduard Gabriel MATEI 7/09.09.2020 59/09.09.2020   

Gheorghe Daniel SAVIUC 7/09.09.2020 61/09.09.2020   

Mihaela-Carmen OGLAKCI 7/09.09.2020 60/09.09.2020   

Adriana Maria NEMȚOIU 7/09.09.2020 58/09.09.2020   

Art. 9 Încetarea Contractului din contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai 

societății, prevede: 

9.1 Prezentul Contract încetează prin: 

a) Renunţarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către 

Mandatar a unei notificări cu cel puţin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce 

efecte, Mandantul putând renunța la acest termen; 

b) revocarea Administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile si 

fara ca societatea sa datoreze daune interese, avand in vedere caracterul provizoriu al 

mandatului. 

c) expirarea duratei mandatului; 

d) de drept, în alte cauze prevăzute Cadrul legal aplicabil; 
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e) retragerea/neacordarea autorizaţiei ORNISS; 

f) acordul de voință al părților. 

9.2 În cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a 

Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile 

consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice de îndată Societatea cu 

privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate şi să anexeze dovezile aferente. 

Art. 8 Încetarea Contractului din contractele de mandat încheiate cu directorii generali ai 

societății, prevede: 

8.1. Prezentul Contract încetează prin: 

g) Renunţarea directorului general la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către 

Mandatar a unei notificări cu cel puţin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, 

Mandantul putând renunța la acest termen; 

h) revocarea directorului general de către CA, fără acordarea unei notificări prealabile si fara ca 

societatea sa datoreze daune interese, avand in vedere caracterul provizoriu al mandatului. 

i) expirarea duratei mandatului; 

j) neindeplinirea indicatorilor de performanta, anexa care face parte integranta din  prezentul 

contract – Anexa nr 5 

k) de drept, în alte cauze prevăzute Cadrul legal aplicabil; 

l) acordul de voinţă al părţilor. 

8.2. În cazul în care directorul general este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a 

Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile 

consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice de îndată Societatea cu 

privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate şi să anexeze dovezile aferente.  

În cadrul contractelor de mandat ale directorilor generali nu a fost inclusă o clauză referitoare la 

cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.  

În temeiul prevederilor art. 55 (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30.11.2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, prezentul raport se 

prezintă Adunării Generale a Acționarilor S. CONVERSMIN SA București care aprobă situațiile 

financiare anuale. 

Prezentul Raport s-a încheiat în două exemplare originale. 

Membrii comitetului de nominalizare și remunerare: 

- Daniela NICOLESCU 

- Eduard Gabriel MATEI 

- Adriana Maria NEMȚOIU 

 Secretar  

 Dăogaru Mihaela 


