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Avizat, 

Consiliul de Administratie 

Iulian Robert Tudorache - Presedinte 

 

 

 

 

Nota  

privind calculul indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii  

ai Consiliului de Administratie al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A  

 

 

 

 

Avand in vedere: 

 

- prevederile Art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice potrivit carora “indemnizatia fixa nu poate depasi de doua 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 Institutul National de Statistica anterior numirii”;  

- prevederile art.18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prin care “remuneraţiile brute 

ale administratorilor şi directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 

modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale 

obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa 

cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; 

- faptul ca la momentul intocmirii prezentei note, cele mai recente date publicate de Institutul 

National de Statistica privind castigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata de 

SNN conform obiectului principal de activitate sunt cele aferente perioadei de 12 luni cuprinsa 

intre aprilie 2017 - martie 2018. 

 

Prezentam spre avizare Consiliului de Administratie in cele ce urmeaza calculul 

indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al                                                         

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.: 

 

- castigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata de SNN conform obiectului 

principal de activitate in perioada aprilie 2017 - martie 2018, recalculat, in conformitate cu 

prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 pentru a fi pus in acord cu noile contributii sociale 
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obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa 

cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal este de 5.869 lei, rezultand indemnizatia fixa lunara bruta de 

11.738 lei, respectiv de doua ori media castigului salarial mediu brut lunar recalculat pentru 

activitatea desfasurata de SNN.  

 

Anexa nr.1 - Situatia privind calculul nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor 

provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. 
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Cosmin Ghiţă 

 

 
Director General Adjunct 

Laurentiu Dan Tudor 

 

 

Director Financiar 

Adrian Dumitriu 

 

 

Contabil Sef 

Mihai Dan Gheorghievici 

 

 

Sef Departament Avizare si Legalizare Documente 
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