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Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 
2022; stabilirea remunerației Consiliului de administratie,  

 

 Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2021, anexe la Contractul de 
Administrare si Contractul de Mandat dupa au fost stabilite dupa cum urmeaza: 

 

Remunerația fixă a consiliului de administrație pentru 2022 este după cum urmează: 

Președinte CA- 3200 lei net 

Membrii Consiliului de Administrație: 2600 lei net 

Remunerația variabilă  pentru exercițiul 2022 se stabilesc după următoarele criterii: 

Criterii Calitative Valoare criteriu 

Implementarea strategiei de afaceri 
Conform raportului de 
remunerare 

Gestionarea eficienta a activelor 
patrimoniale 

Conform raportului de 
remunerare 

Implementarea unui sistem de 
guvernantă corporativă eficient 

Conform raportului de 
remunerare 

Gradul de realizare a planurilor de 
investiţii ȋn corelare cu obiectivele 
privind dezvoltarea afacerii 

Grad de realizare  ca și număr 
de obiective investiționale 
față de numărul total propus 

 

 

Criterii Cantitative Valoare criteriu 

Creșterea veniturilor 
Realizare de venituri suplimentare 
de 9.000.000 lei fata de 2021 

Rezultat din exploatare 
profit  brut din exploatare minim 
534.543 lei 
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Directorii Executivi 
60%  pondere criterii cantitative 
40%  pondere criterii calitative 

Membrii Consiliului de Administrație 
75%  pondere criterii calitative 
25% pondere criterii cantitative 

 

 

În cazul realizării  indicatorilor de performanță  în proporție 100%, membrii 
consiliului de administrație și directorul societății  beneficiază de o cotă parte de 4% 
din profitul brut realizat pe anul 2022. 

 În cazul realizării indicatorilor de performanță între 101-150% membrii consiliului de 
administrație  și directorul societății  beneficiază de o cotă parte de 6% din profitul 
brut realizat pe anul 2022 

În cazul realizării indicatorilor de performanță peste 150%  membrii consiliului de 
administrație  și directorul societății  beneficiază de o cotă parte de 7,5% din profitul 
brut realizat pe anul 2022.  

Indemnizația  variabilă acordată conform alineatelor precedente se împarte între 
Președintele CA, Membrii Consiliului de Administrație și Director general, Director 
General Adjunct  conform Hotărârii AGOA. 

 

 

 

Director General       

Molnar Akos        

 

Director economic 
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