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RAPORT
cu privire la remunerații și alte avanataje acordate
administratorilor și directorilor pentru anul 2021
În conformitate cu prevederile art.23 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
completările și modificările ulterioare, anual, directorii întocmesc un raport cu privire la
remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, pe care îl prezintă
autorității publice tutelare. Raportul cuprinde cel puțin informațiile prevăzute la art. 55
alin. (3) din ordonanța de urgență mai sus menționată:
a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi
componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei,
raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje
nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul
daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
Având în vedere cele menționate anterior, conducerea executivă a R.A.
Autoritatea Aeronautică Civilă Română a întocmit prezentul raport privind remunerațiile
și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2021.
a) În cursul anului 2021, R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a avut în
structura de conducere un consiliu de administrație format din 7 membri –
administratori provizorii neexecutivi, numiți în urma aplicării prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă
a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, dintre care 1
membru a devenit administrator executiv în perioada 18.01.2021–23.03.2021.
Remunerația brută lunară pentru administratorii neexecutivi a fost de 12.656 lei,
reprezentând componenta fixă. Pentru perioada mai sus menționată, conform
contractelor de mandat, administratorii neexecutivi nu au avut componentă
variabilă a remunerației.
Remunerația, constând în componenta fixă, a fost stabilită conform contractului
de mandat al directorului general după cum urmează:
- Prin contractul de mandat nr. 18929/10.07.2017, în cuantum de 30.215 lei
brut lunar;
- Prin contractul de mandat nr. 1111/18.01.2021, în cuantum de 40.632 lei brut
lunar;
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Prin contractul de mandat nr. 15.320/18.06.2021, în cuantum de 40.962 lei
brut lunar.
Astfel încat, în anul 2021 suma totală acordată directorului general a fost de 484.176 lei
brut.
b) Membrii Consiliului de Administrație și directorul general al AACR nu au
beneficiat în anul 2021 de alte bonusuri anuale sau avantaje nebănești.
Directorul general a beneficiat de folosința următoarelor bunuri pentru a fi
întrebuințate în interesul serviciului, în activitatea curentă, în conformitate cu
reglementările interne ale Regiei:
- un telefon mobil cu abonament pe perioada contractului de mandat,
cheltuielile aferente fiind suportate de mandant în cuantum nelimitat destinat
acoperirii traficului de date și voce;

-

un autoturism și șofer pe perioada contractului și carburantul aferent;

un notebook sau laptop, inclusiv programele software necesare pentru
desfășurarea activitații mandatarului.
c) Membrii Consiliului de Administrație și directorul general al AACR nu au
beneficiat în anul 2021 de pensii suplimentare sau anticipate.
d) Începând cu 18.01.2021 contractele de mandat ale Directorului general, în numar
de (2) două, s-au încheiat pe perioade de 4 luni, fiind prelungite cu câte 2 luni,
conform art.642 din OUG nr.109/2011. Pentru perioada 01.01.2021-18.01.2021
funcția de director general a fost exercitată în baza unui contract de mandat
încheiat pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 24.07.2017, care a
încetat la data de 18.01.2021, ca urmare a revocării cu justă cauză/încetării de
drept. Potrivit acestuia, în cazul revocării fără justă cauză, directorul general era
îndreptățit la plata unor daune interese în cuantum echivalent valorii însumate a
indemnizațiilor lunare fixe pentru perioada de mandat rămasă de executat în
cazul revocării fară justă cauză cu excepția situației în care componenta de
management nu este aprobată de Consiliul de Administrație.
Cu stimă,

Director General
Nicolae STOICA
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