
 
Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general ai 

AQUACARAŞ SA în anul 2020 
  
A. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor  
 
În perioada ianuarie 2020 – februarie 2020, Administratorii AQUACARAŞ SA. Şi-au 
desfăşurat activitatea în baza Contractelor de Mandat, încheiate cu societatea, în baza 
Hotărârii AGA nr.4/a/2017 .  
Prin Hotărârea A.G.A. nr. 07/02.06.2020, a fost revocat Consiliul de Administraţie numit 
prin Hotărârea AGA nr. 4/a/2017, fiind numit un nou Consiliu de Administraţie pentru 
perioada 10.06.2020 – 17.08.2021.  
 
Remuneratia membrilor Consiliului de Administraţie a fost stabilită în conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o 
componentă variabilă ce urmează a fi stabilită în funcţie de nivelul de realizare a 
obiectivelor cuprinse în planul de administrare  şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor 
de performanţă financiari şi nefinanciari pentru executarea mandatului încredinţat. 
 
Acordarea integrală a remunerațiilor în funcție de îndeplinirea unor criterii de 
performanță se bazează pe principiile impuse de o guvernanța corporativă performantă, 
astfel cum este aceasta stabilită de OUG 109/2011.  
 
 
B. Politica si criteriile de remunerare a directorului general 

Directorul general al AQUACARAŞ S.A., a fost numit de către Consiliul de 
Administrație prin decizia nr. 50 / 16.07.2019 şi îşi desfășoară activitatea în baza unui 
Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 17.07.2019  până la 
17.07.2023  

Prin Decizia nr. 52 / 16.07.2019 a Consiliului de Administrație a fost stabilit modul 
de salarizare al directorului general.  

Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară 
care are două componente : o componentă fixă şi o componentă variabilă  condiționată 
de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexate contractului de mandat 
.Indicatorii de performanţă sunt prevăzuţi în anexa la contractual de mandat încheiat cu 
societatea 
 
 În anul 2020, atât membrii Consiliului de Administraţie cât şi directorul general au 
beneficiat doar de indemnizaţia fixă prevăzută în contractele de mandat, nefiind 
acordată componenta variabilă 
 
Total cheltuieli aferente contractelor de mandat pe anul 2020 : 
 

a) pentru directorul general  :  223.000 lei 
 

b) pentru consiliul de administrație  : 261.100 lei  
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