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Anexa nr. 1 la  

 

 

 

POLITICA DE REMUNERARE 

ELECTROAPARATAJ S.A. 

 

I. PREAMBUL 

Societatea

c

directorilor executivi cu contract de mandat 

instrumente fian

ntului 

 

II. SCOPUL POLITICII 

Scopul prezentei este construirea unei imagini transparente 

remunerare utilizate de Societate 

 strategiei de afaceri, politicii de risc, valorilor, 
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III. CADRUL DE REGLEMENTARE 

 

a) Legea nr. 31/1990  

b) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare i operatiuni de pia

Legea nr. 158/2020;  

c) Ghidul de implementare a politicii de remunerare elaborat de Asociatia pentru Rela ii cu 

Investitorii la Burs  (ARIR) din februarie 2021; 

d) Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administra ie - aprobate de 

arilor 

nr. 1 din 09.08.2018; 

e) Contractele de mandat ale membrilor conducerii executive, respectiv ale directorilor 

executivi - aprobate de Adunarea General  a Ac ionarilor. 

 

IV. DOMENIUL DE APLICARE 

4.1. Av

General.  

, c -

143 alin. (1) din Legea 31/1990. 

4.3. Consiliul de Admi , 

 

 

4.4. Directorii executivi sunt cei c rora Consiliul de Administra ie le-a delegat conducerea 

potrivit art. 143 din Legea nr. 31/1990 

potrivit art. 14.12 din Actul constitutiv. 
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V. PRINCIPII GENERALE ALE POLITICII  

5.1. Politica de remunerare este compatibil  cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile i 

interesele 

 

5.2. Politica de remunerare promovarea competitivit ii i 

recompensarea îndeplinirii obiectivelor prestabilite, asigurarea sustenabilit ii i profiturilor. 

propor dimensiunea, natura, 

organizarea intern , sfera i complexitatea activit ilor  

 Politicii. 

VI.  

6.1  

pe o  pentru activitatea desfa urat  conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de Societate, care este revizuit  anual de catre Adunarea General  

Ordinar  a Ac ionarilor.  

6.2. , respectiv nclusiv 

administrare 

 pentru activitatea 

t de Societate, care este 

 

 de maximum 20.000 lei. 

nivelul de 

responsabilitate, complexitatea sarcinilor, . 

Societatea, personalul redus, 

  organizarea intern a S ii, remunera ia 
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e de criterii de 

 

la bugetul de stat, a taxelor, impo  

6.6. Prezenta nu prevede drepturi speciale de pensii i/sau alte beneficii pentru cazul 

pension rii anticipate. 

6.7. Conduc

 

VII.  

7.1.  administrare, respectiv de mandat, cu 

30 (treizeci) 

contractelor. 

A

-interese. 

oricând de În cazul în care 

 sunt înd -

interese. 

 

VIII. 

 

8.1. Conduc rare, respectiv de 

-

elor stabilite de 
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 pentru 

Societatea. 

 

-ar face 

un conflict de interese cu Societatea. 

 

IX.  

9.1. 

la 4 ani.  

9.2. Î

poate recurge la revizuirea Politicii la un interval mai mic de patru ani.  

9.3. 

 

Prezenta a nr. 1/27.07.2021, 

27.07.2021
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Adrian Ioan Rus 
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