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Nr. 335/ 14.06.2022 

Către: CONSILIUL DE AMINISTRAŢIE AL S.C. PARC INDUSTRIAL MUREŞ S.A. 

De la: Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație 

 

Raportul anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si 

directorului in cursul anului 2021 

În conformitate cu prevederile OUG Nr. 109 din 2011, art 55, alin 2 și 3, în calitate de reprezentanți 

ai comitetului de nominalizare și remunerare supunem atenției raportul anual privind remunerațiile și 

avantajele acordate directorului și membrilor Consiliului de Administrație astfel pentru:  

I. Director 

a) Structura remunerației ponderea componentei fixe si a componentei variabile  

Componenta fixa este reprezentată de indemnizația lunară brută in valoare de 10.000 lei 

Componenta variabila – nu e cazul.  

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

dintre performanța realizată si remunerație 

Conform Contract de mandat Nr. 2/26.02.2020 Art.5 ”Componenta variabilă anuală va 

avea la bază indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari , negociați și 

aprobați de Adunarea Generală  a Acționarilor, anexă la prezentul raport.  

Criteriile de performață, cu raportul dintre performanța realizată și remunerație sunt 

cuprinse în Anexa 1 la RAPORT, privind realizarea indicatorilor și criteriilor de 

performanță stabilite în Contractul de mandat al directorului. Astfel remunerația brută 

plătită directorului în cursul anului 2021 este în suma bruta totală de 120.000 lei.  

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești:  

Nu e cazul 

d) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – 

interese pentru revocare fără justă cauză 

Contractul a fost încheiat pe perioada 01 martie 2020 – 01 martie 2024 

Periada de preaviz negociată : - conform legislației în vigoare 

Cuantumul daunelor – interse pentru revocarea fără justa cauză – nu este cazul. 

 

II. Membrii Consiliului de administrație 

 

a) Structura remunerației ponderea componentei fixe si a componentei variabile  

Componenta fixa - este reprezentată de indemnizația lunară brută fixă, de 1500 lei stabilită 
conform Hotărârii AGA nr. 2 din 26 februarie 2020. 
Componenta variabilă anuală ce va avea la bază indicatorii cheie de performanță (ICP) 

financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, anexă la 

contractul de mandat. Pentru anul 2021 nu s-a acordat componentă variabilă. 
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b) Criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre 

performanța realizată si remunerație 

Criteriile de performață, cu raportul dintre performanța realizată și remunerație sunt 

cuprinse în Anexa 2 la RAPORT, privind realizarea indicatorilor și criteriilor de 

performanță stabilite în anexa Contractul de mandat al administratorilor. Astfel membrilor 

CA, în cursul anului 2021 le-au fost plătite indemnizații în suma bruta totală de 54.000 lei 

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești: 

Nu e cazul 

d) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – 

interese pentru revocare fără justă cauză 

Contractul a fost încheiat pe perioada 01 martie 2020 – 01 martie 2024; 

Periada de preaviz negociată : conform art.18, alin(2) ”.....termenul de preaviz este de 30 

de zile de la data notificării.”; 

Cuantumul daunelor – interse pentru revocarea fără justa cauză – nu este cazul. 

 

VIDRASĂU, la 15.06.2022. 

 

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 

1.  Filimon Vasile –   _________________________________________ 

2. Călugăr Ioan Daniel –  _________________________________________ 

3. Moldovan Claudiu Dumitru – __________________________________________ 

 

 

 

 


