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POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE 
 A ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORILOR 

 S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A 
 (anul 2021) 

 
 
 

 
Potrivit prevederilor art. 39, alin.(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si 
directorilor, in cazul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite 
fiecarui administrator si director sunt facute public pe pagina de internet a societatii, prin grija 
presedintelui consiliului de administratie. 
 

Domeniul principal de activitate in  care Societatea  isi desfasoara Activitatea CAEN-3513 
(Distributie Energie-Electrica), conform Actului Constitutiv al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A 

 
 
Semnificatiile termenilor si expresiilor: 
 
- Administratori definitivi : membrii Consiliului de Administratie numiti in conformitate cu 

prevedrile  art.29 din OUG nr.109/2011, cu modificari si completari ulterioare, durata 
mandatului acestora fiind stabilita prin actul constitutiv, neputand depasi 4 ani; 

- Administratori provizorii : membrii Consiliului de Administratie numiti in conformitate cu 
prevederile art.64^1 din OUG nr.109/2011, cu modificari si completari ulterioare, 
durata mandatului acestora fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive 
temeinice, pana la maximum 6 luni; 

- Administratori executivi : membrii Consiliului de Adminstratie care sunt in acelasi timp 
si directori in sensul art. 143 din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Administratori neexecutivi : membrii Consiliului de Adminstratie care nu au si calitatea 
de director in sensul art.143 din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Remuneratia membrilor neexecutivi si a directorilor cu contract de mandat este 
formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, stabilite in 
conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificari si completari ulterioare; 

- Contract de mandat : astfel cum este definit si reglementat de Codul Civil, iar in cazul 
societatilor prevazute la art.2, pct.2, lit.b) si c) din OUG nr.109/2011, privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Contractul de mandat, incheiat la data numirii administratorilor sau 
directorilor, va fi completat, prin act aditional, cu clauze privind determinarea si plata 
componentei variabile si cu indicatori de performanta financiari si nefinanciari aprobati, 
in conditiile OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Principii generale privind politica de remunerare: 
 

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt 
urmatoarele: 

- atragerea, pastrarea si motivarea celor mai buni administratori; 
- asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a profiturilor intreprinderii publice si a 

activitatii acesteia si generarea unei valori pe termen lung; 
- recompensarea indeplinirii obiectivelor; 
- pastrarea competitivitatii in piata de remunerare; 
- alinierea remuneratiei cu recomandarile privind buna guvernanta; 
- promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilire a acesteia; 
- pastrarea unui echilibru just intre indemnizatia fixa si componenta  variabila a  

remuneratiei. 
 
 

 
POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR 

 
 

Politicile si criteriile de remunerare a administratorilor se realizeaza in baza clauzelor 
contractelor de mandat, in limitele stabilite conform prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.8/28.12.2020 s-a aprobat prelungirea 
duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. „ ELECTRIFICARE 
C.F.R.”- S.A., cu inca doua luni, respectiv pana la data de 03.03.2021. Indemnizatia fixa bruta 
lunara a membrilor  provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” 
S.A, a fost stabilita in cuantum de 6.509 lei/membru, cu mentiunea ca remuneratia se va acorda 
numai in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2021. 

 
- Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2/15.03.2021s-a aprobat numirea in 

functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al S.C. 
„ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, pe o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de 
prelungire pe motive temeinice pana la maxim 6 (sase) luni,pana la finalizarea 
procedurii de selectie a administratorilor neexecutivi.  Indemnizatia fixa bruta lunara a 
membrilor  provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” 
S.A, a fost stabilita in cuantum de 6.509 lei/membru, cu mentiunea ca remuneratia se 
va acorda numai in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat 
pentru anul 2021. 

 

- Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr5/08.07.2021 s-a aprobat prelungirea 
in  functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al S.C. 
„ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, pe o perioada de 2 (doua) luni.  Indemnizatia fixa bruta 
lunara a membrilor  provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. „ELECTRIFICARE 
C.F.R.” S.A, a fost stabilita in cuantum de 6.509 lei/membru, cu mentiunea ca 
remuneratia se va acorda numai in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si 
cheltuieli aprobat pentru anul 2021. 

- Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7/15.09.2021 s-a aprobat numirea in 
functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” 
S.A, pe o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire pe motive temeinice pana la 
maxim 6 (sase) luni, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor neexecutivi.  
Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor  provizorii ai Consiliului de Administratie al S.C. 
„ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, a fost stabilita in cuantum de 6.509 lei/membru, cu mentiunea ca 
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remuneratia se va acorda numai in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli 
aprobat pentru anul 2021 
 

- Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9/27.12.2021 s-a aprobat prelungirea 
in functia de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al S.C. „ELECTRIFICARE 
C.F.R.” S.A, pe o perioada de 2 (doua) luni.  Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor  provizorii 
ai Consiliului de Administratie al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, a fost stabilita in cuantum 
de 6.509 lei/membru, cu mentiunea ca remuneratia se va acorda numai in limita sumelor 
prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2021. 

- Prin Hotararea  Consiliului de Administratie nr. 5/27.04.2021 s-a aprobat desemnarea in 
functia de Director General Provizoriu  al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A pe o perioada de 4 
(patru) luni, incepand cu data de 29.04.2021 in temeiul  art.64^2 din OUG nr.109/2011, privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.111/2016. Indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului General Provizoriu  al S.C. 
„ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, alin.(3) din OUG nr. 
109/2011-respectiv de 4 (patru) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar 
pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la 
nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de INS 
anterior numirii directorului. Aproba, desemnarea in functia de Director Economic  Indemnizatia 
fixa bruta lunara a Directorului Economic Provizoriu  al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A pe o 
perioada de 4 (patru) luni,incepand cu data de 29.04.2021 in temeiul  art.64 ^2 din OUG 
nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.111/2016, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, alin.(3) din OUG nr. 
109/2011-respectiv de 3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni. 

             -  Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/27.05.2021,  s-au aprobat politicile si   
criteriile de remunerare a administratorilor si a directorilor din cadrul S.C.” Electrificare CFR” S.A., 
conform prev. art.19(2) din Actul Constitutiv. 

- Prin Hotararea  Consiliului de Administratie nr.10/17.08.2021,s-a aprobat in temeiul 
art.18 alin.1) lit.q din Actul Constitutiv, prelungirea duratei mandatului cu inca doua luni, respectiv 
de la data de 29.08.2021 pana la data de 29.10.2021, ca Director General Provizoriu al S.C. „ 
Electrificare CFR :”S.A., precum si incheierea acxtului aditional la Contractul de mandat 
nr.11/27.04.2021. Indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului General Provizoriu  al S.C. 
„ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, alin.(3) din OUG nr. 
109/2011-respectiv de 4 (patru) ori media pe ultimele 12 luni. 

- Prin Hotararea  Consiliului de Administratie nr.10/17.08.2021,s-a aprobat in temeiul 
art.18 alin.1) lit.q din Actul Constitutiv, prelungirea duratei mandatului cu inca doua luni, respectiv 
de la data de 29.08.2021 pana la data de 29.10.2021, ca Director Economic Provizoriu al S.C. „ 
Electrificare CFR :”S.A., precum si incheierea actului aditional la Contractul de mandat 
nr.12/27.04.2021.  
Indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului Economic Provizoriu  al S.C. „ELECTRIFICARE 
C.F.R.” S.A, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, alin.(3) din OUG nr. 109/2011- respectiv de 
3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni. 

- Prin Hotararea  Consiliului de Administratie nr.12/26.10.2021, s-a aprobat desemnarea 
inceapand cu 30.10.2021, in functia de Director General Provizoriu al S.C. „ Electrificare CFR „ 
S.A., in temeiul art.64 ^2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016 si incheie cu acesta un 
contract cu durata de 4 ( patru) luni. Indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului General 
Provizoriu  al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, 
alin.(3) din OUG nr. 109/2011-respectiv de 4 (patru) ori media pe ultimele 12 luni. 

- Prin Hotararea  Consiliului de Administratie nr.12/26.10.2021, s-a aprobat desemnarea 
inceapand cu 30.10.2021, in functia de Director Economic Provizoriu al S.C. „ Electrificare CFR „ 
S.A., in temeiul art. 64^2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016 si incheie cu acesta un 
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contract cu durata de 4 ( patru) luni. Indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului Economic 
Provizoriu  al S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, 
alin.(3) din OUG nr. 109/2011-respectiv de 3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni. 

 In scopul executarii mandatului, membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, dupa 
caz, benefeciaza si de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat, pe perioada 
contractului, cum ar fi: 

- Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitatea 
sa de membru provizoriu al Consiliului de Administrație o remunerație brută.  

-  Plata remunerației lunare se va face până la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru 
care remunerația este cuvenită Administratorului, în contul bancar indicat de acesta. 
Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele 
și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și 
dispozițiile legale. 

- Plata remuneratiei lunare mentionata mai sus va fi conditionata de participarea 
Administratorului la toate sedintele Consiliului de Administratie din luna respectiva. 
Transmiterea mandatelor catre un alt administrator se considera prezenta. In cadrul 
unei intalniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de imputernicire. In cazul in care se 
depaseste numarul de 3 mandate, intalnirea se va reprograma pentru o data 
ulterioara. 

- Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, 
cheltuielilor de cazare precum si a altor cheltuieli realizate in interesul Societatii, pe 
baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face in 
conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Societatii. 

- Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Prima de 
asigurare ce va fi achitata de Societate pentru fiecare administrator va fi stabilită prin 
Hotărâre AGA. 

- Administratorul are dreptul de a reprezenta si angaja Societatea in relatia cu directorii, 
in limitele prevazute in Actul Constitutiv,  Contractul de mandat si reglementarile si 
dispozitiile legale in vigoare. 

- Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informatie cu privire la activitatea 
Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile acesteia in conditiile 
legii. Divulgarea oricaror informatii clasificate se va efectua doar in conformitate cu 
prevederile legale specifice aplicabile 

- Administratorul poate propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti, 
experti externi in vederea indeplinirii sarcinilor sale, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. Decizia asupra contractarii unor asemenea servicii va fi luata in 
cadrul Consiliului de Administratie. Onorariile platite pentru aceste servicii vor fi 
comunicate Adunarii Generale a Actionarilor. 

- Administratorul are dreptul sa beneficieze de descarcarea de gestiune anual (dupa 
aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportului administratorilor) sau la finalul 
mandatului intervenit ca urmare a prevederilor Art. 2.1, respectiv anterior numirii unui 
nou Consiliu de Administratie. 

 
 Plata remuneratiilor lunare mentionate mai sus sunt conditionate de participarea 
mandatarului la toate intalnirile necesare ale Consiliului de Administratie din luna respectiva. 
Pentru fiecare incalcare a obilgatiei de a participa la o intalnire a  Consiliului de Administratie, 
societatea va retine remuneratia lunara neta, pentru neprezentarea si neacordarea de mandat 
catre un alt administrator. Societatea a calculat, retinut si virat toate obligatiile catre bugetul 
general consolidat, in conformitate cu reglementarile romane si dispozitiile legale in vigoare. 
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POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A DIRECTORILOR 

 
 Remuneratia directorilor S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A (director general provizoriu  
si director economic provizoriu) este stabilita de Consiliul de Administratie al companiei, prin 
contractele de mandat incheiate cu fiecare dintre directorii numiti, in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile. 
 In perioada 2020-2021, atat functiile de director general cat si cea de director economic 
ai  S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A au fost asigurate de directori provizorii, numiti de Consiliul 
de Administratie al companiei in conformitate cu prevederile art.64^2, alin.(1) din OUG nr. 
109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Referitor la nivelul remuneratiilor directorilor provizorii ai S.C. „ELECTRIFICARE C.F.R.” 
S.A, conform prevederilor art.64, alin.(2) si art.64, alin(3) din OUG nr. 109/2011, in vigoare, 
acesta a fost stabilit prin asimilarea cu cele prevazute la art. 37, alin.(3) si art.38 din acelasi act 
normativ, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei. 
 Astfel, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat incheiate, fiecare director a 
avut dreptul de a primi pentru activitatea desfasurata in calitatea sa de director general provizoriu, 
o indemnizatie fixa lunara bruta, stabilita in  limitele prevazute la art. 37, alin.(3) din OUG nr. 
109/2011,  director general provizoriu -respectiv de 4 (patru) ori media pe ultimele 12 luni a 
castigului salarial mediu brut lunar iar directorul economic provizoriu – respectiv de 3 (trei) ori 
media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata 
conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform 
clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de INS anterior numirii directorului. 
Societatea a calculat, retinut, declarat si a virat toate obligatiile catre bugetul general consolidat 
aferente indemnizatiei fixe lunare a directorilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare la data 
platii. 
 
 In scopul executarii mandatului, directorul general provizoriu sau directorul economic 
provizoriu, dupa caz, benefeciaza si de alte drepturi ce decurg din contractul de mandat, pe 
perioada contractului, cum ar fi: 

- de a beneficia, la sediul central al societatii de un birou (incapere) individual dotat cu 
instalatii de climatizare adecvate, mobilier functional si de protocol necesar, precum si cu 
toate facilitatile de comunicare intern si extern (telefon, fax, calculator, legatura la internet, 
etc.); 
- de a beneficia de un loc de parcare, asigurat de catre societate; 
- de a beneficia de cel putin un telefon mobil care sa fie apt din punct de vedere tehnic 
pentru a asigura o utilizare normala, cu un abonament suportat de catre societate in 
limitele stabilite de consiliul de administratie. In cazul in care consiliul de administratie nu 
stabileste limitele, cheltuielile se deconteaza in limita documentelor justificative. 
- de a folosi in interesul realizarii mandatului pe cheltuiala societatii, un autoturism si 
carburant in limita maxima a 300 de litri/luna pentru directorul general provizoriu, respectiv 
carburant in limita maxima a 150 de litri/luna pentru directorul economic provizoriu. S.C. 
“ELECTRIFICARE CFR" SA  va suporta cheltuielile legate de exploatare, intretinere si 
repararea automobilului, precum si cheltuielile soferilor; 
- de a deconta de catre societate, pe baza de documente justificative actiunile de protocol 
realizate in calitate de director economic provizoriu al societatii in limitele BVC; 

  -de a deconta cheltuielile efectuate in exercitarea mandatului, atat intern cat si 
international (cazare, transport, indemnizatie de deplasare, alte cheltuieli), pe baza 
documentelor justificative. 
- de a adresa Consiliului de Administratie note cu privire la activitatea ce urmeaza a fi 
desfasurata sau cu masurile pe care le considera necesare a fi adoptate, ori de cate ori 
considera util acest lucru; 
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-  de a beneficia de daune interese in cazul revocarii nejustificate a mandatului; 
-  de a beneficia de 31 zile concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, conform legii. 
- de a beneficia de concediu medical conform legii. 
- de a beneficia, în aceleaşi condiţii cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil 
unităţii, de următoarele drepturi: 
 - 1 si 2  ianuarie „ Anul Nou”, 24 ianuarie, Vinerea Mare, prima si a doua zi de Paste, 1 Mai, 
1 Iunie, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 Noiembrie, 1 
Decembrie, prima si a doua zi de Craciun, zile libere plătite pentru sărbătorile legale; 

 - 18 octombrie „Ziua S.C Electrificare „zile libere plătite pentru zile festive specifice; 
 - 5 zile libere plătite pentru căsătoria mandatarului, 4 zile pentru casatoria unui copil, frate  
sau sora  a mandatarului; 
 - 5  zile libere plătite pentru naşterea unui copil sau adoptiunea unui copil ; 
 - 5 zile libere plătite în caz de deces al sotiei, copiilor, parintilor, socrilor, nurorilor, fratilor, 
surorilor, cumnatilor, bunicilor mandatarului si al sotiei acestuia . 
- zile libere platite pentru donare de sange, conform legislatiei in vigoare. 
- de a beneficia de drepturile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate. 
 - să i se asigure pe toată perioada de exercitare a contractului de mandat autorizaţie de 
călătorie gratuită pe calea ferată la clasa I, în mijloacele de călătorie ale CFR Călători, cu 
acces în locomotivă, IC, ICE, VD. De asemenea membrii săi de familie beneficiază de 12 
călătorii dus-întors pe calea ferată clasa I, pe toată durata exercitării contractului de mandat. 
- directorul general provizoriu beneficieza de decontarea cheltuielilor cu chiria , aferente 
unei locuințe pe durata valabilitații contractului de mandat sau pana la mutarea 
mandatarului cu domiciliul in Bucuresti, pana la un plafon de 2000 lei/luna, reprezentand 
chiria si utilitatile; 
- toate drepturile directorului general provizoriu sunt obligaţii pentru societate. 

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor banesti, acordate atat administratorilor cat si 
directorilor, este cel prevazut de legislatia specificata in vigoare. 
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