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ACTIVITATEA GOSCOM SA 

COMITET DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 

 

 

RAPORT ANUAL 

2013 

ELABORAT CONFORM PREVEDERILOR 

OUG 109/2011 

 

  În conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 
Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al 

societății Activitatea Goscom  S.A. , a elaborat prezentul Raport Anual care se referă la 

remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului 
financiar 2013.  
  Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acţionarilor şi va fi pus 
la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1). 
  Conform art. 55 (3)din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în 
principal 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. 
  Conform art.140² din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale 
modificată şi completată , a prevederilor art.34 din OUG 109/2011,  în cadrul Consiliului 

de Administraţie , s-a constituit comitetul de nominalizare și remunerare format numai 

din administratori neexecutivi.  
  Comitetul de nominalizare şi remunerare este subordonat direct 
Consiliului de Administraţie al societăţii şi  este un comitet permanent cu funcţie 
consultativă. 

  Comitetul de nominalizare și remunerare : 

- Identifică ,elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a 
candidaţilor pentru funcţia de administrator şi / director sau după caz a membrilor 
directoratului  
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- Coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administraţie 
- Formulează propuneri şi recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi pentru 
funcţiile de administrator , director sau alte funcţii de conducere  
- Elaborează politica de remunerare pentru administratori şi directori şi o supune 
aprobării după caz , Adunării Generale a Acţionarilor sau Consiliului de Administraţie  
- Evaluează cumulul de competenţe profesionale , cunoştinţe şi experienţe la nivelul 
Consiliului de Administraţie 
- Actualizează în permanenţă competenţele profesionale ale membrilor consiliului de 
administraţie  
- Îmbunătăţeşte cunoştinţele profesionale ale membrilor Consiliului de Administraţie în 
scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă 
- Elaborează informări şi stabileşte cerinţele pentru ocuparea unei anumite poziţii în 
administrarea societăţii  
- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa sau prin reglementări legale 
  Consiliul de Administratie a fost ales pe o perioadă de 4 ani, începând cu 
data de 29.03.2012. 
  La acea dată au fost aleşi următorii membri : 

- Trif Ovidiu 
- Hancheş Iosif 
- Oprişa Gheorghe 
- Ungureanu Gheorghe 
- Teglă Vasile 

  La data de 22.11.2012, la doi administratori domnului Hancheş Iosif şi 
domnului Oprişa Ioan , le-a încetat funcţia de administratori prin renunţarea la mandat şi 
sunt aleşi domnii Sasu Petru – Livius şi Ţambă Aurelian.  
  La data de 31.01.2013 domnului Teglă Vasile îi încetează funcţia de 
administrator prin renunţarea la mandat , fiind ales domnul Răsădean Florin Constantin. 
  La data de 21.04.2013 , unui alt administrator – domnului Trif Ovidiu 
Tiberiu, îi încetează de drept contractul de mandat , prin deces. 
  La data de 29.07.2013 , se alege în funcţia de administrator , domnul 
Timariu Nicolae. 
  Începând cu data de 29.07.2013 Consiliul de Administratie , are 
urmatoarea componenţă:  
- SASU PETRU LIVIUS - preşedinte  
- RĂSĂDEAN FLORIN CONSTANTIN – vicepreşedinte 
- UNGUREANU GHEORGHE - membru  
- TIMARIU NICOLAE - membru  

- ȚAMBĂ AURELIAN – membru 

  Funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost deţinută 
astfel : 

- 29.03.2012 – 21.04.2013 – domnul Trif Ovidiu 
- 25.04.2013 – 19.08.2013 – domnul Ungureanu Gheorghe 
- 20.08.2013 – prezent     – domnul Sasu Petru 
 În perioada de la 23.05.2013 până la 28.07.2013, societatea a avut 

conducere executivă formată dintr-un comitet director cu trei membri , astfel : 
- Ec.Petruţa Angela Lucia – preşedinte 

- Ec. Șuluţiu Ana  -  membru 
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- Ing.Teglă Vasile  - membru 
  Începând cu data de 29.07.2013, conducerea executivă a fost realizată de 
un director , în persoana domnului Bodea Viorel. 
  Directorul societăţii ACTIVITATEA GOSCOM S.A. , a fost numit prin 
Decizia CA nr. 3/29.07.2013. 
  Contractul de mandat al directorului, a fost încheiat pe o perioadă de 60 
de zile , după care a fost prelungit  pe o perioadă de 4 luni , până la data de 29 ianuarie 
2014,iar după acea dată a fost prelungit până la data de 28 februarie 2014 , respectiv 
până la data de 31 martie 2014. 
  În cursul anului 2013, Consiliul de administratie al societăţii ACTIVITATEA 
Goscom S.A. , s-a întrunit în cadrul a 24 şedinţe . 
  Conform OUG 109/2011 , administratorii neexecutivi au dreptul la o 

indemnizaţie (remuneraţie) fixa lunara brutăși o componentă variabilă , pentru 

executarea mandatului încredinţat. Plata indemnizaţiei (remuneraţiei) se face la data 
plăţii chenzinei a II a salariaţilor societăţii – respectiv data de 12 a lunii , pentru luna 
anterioară.  
  În structura remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie nu există o 
componentă variabilă de calcul.  
  Directorul executiv are dreptul la o indemnizatie (remuneratie) lunară brută 
pentru executarea mandatului incredintat, formată dintr-o componentă fixă . 
  În structura remuneraţiei directorului executiv, nu există o componentă 
variabilă de calcul.  
  Directorul executiv nu beneficiază de nici o altă categorie de sporuri în 
afara indemnizaţiei (remuneraţiei) calculate conform contractului de mandat.  
  Obiectivele şi criteriile de performantă ale membrilor consiliului de 
administraţie au fost stabilite şi introduse în planul de management , care include 
strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor 
de performanţă. 

În vederea executării mandatului, directorul a întocmit şi prezentat, în 
termen de 90 de zile de la numire, consiliului de administraţie, un plan de management 
cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă, corelat cu planul de administrare al Consiliului de Administraţie .  

  Contractul de mandat al directorului executiv are ca obiect organizarea, 
conducerea si gestionarea activităţilor societăţii şi respectiv asigurarea managementului 
logistic si managementului operational al productiei pe baza unor obiective si criterii de 
performanta, stabilite si/sau revizuite anual.  
  Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate de către oricare dintre părţile semnatare ale contractului de mandat atrage 
răspunderea parţii aflate in culpa.  
  Administratorii pot renunţa la mandatul încredinţat cu un preaviz prealabil 
de 30 de zile, iar directorul executiv cu un preaviz de 20 de zile lucrătoare. 
  În cazul revocării administratorilor şi directorului executiv pentru alte 
motive decat incalcarea culpabila de catre aceştia, a obligaţiilor contractuale ,aceştia 
sunt îndreptăţiţi la plata unor daune interese. 
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Comitet de Nominalizare şi Remunerare  
 
Sasu Petru Livius _________________________ 
Ungureanu Gheorghe ______________________ 

Țambă Aurelian __________________________ 


