
Conform Statului societatii, dupa avizarea de catre Consiliul de Administratie, 
Regulamentul sus-mentionat (anexat) va fi inaintat la ME-OPSPI pentru obtinerea 
Ordinului de mandatare a reprezentantilor Ministerului Economiei in Adunarea 
Generala a Actionarilor pentru aprobarea acestuia. 

Temei legal: 

• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

• Proiectul de divizare prin desprindere al S.C. PEET Temoelectrica S.A. 
nr. 5816/08.06.2012 ~i 

• Statutul societatii, mi. 15 alin. (3) lit. ,o", conform caruia Adunarea 
Generala a Actionarilor aproba Regulamentul de Organizare ~i 

Functionare a Consiliului de Administratie. 
' ' 



legii nr. 3 societatile comerciale cu 
modificarile si completarile ulterioare, de desprindere 

Temoelectrica 5816/08.06.2012 ~i Statutului societatii, Societatea 

Actionarilor, constituita 
' 

Administratie. 

, denumita continuare 
condusa 

statului si 

2. S.C. GRUP S.A., este administrata in sistem 
unitar de administrare de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri. 

Art. 3. Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A. i~i 
desra~oara activitatea in baza legislatiei in vigoare, a prezentului regulament de 
functionare ~i organizare ~i hotara~te in probleme privind activitatea S.C. 
ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt in 
competenta Adunarii Generale a Actionarilor, directorului general sau a altor organe. 

Capitolul II. ORGANIZAREA SI COMPONENTA CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE 

' 

Art. 4. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti ~i revocati de Adunarea 
Generala a Actionarilor, in baza mandatului emis de Ministerul Economiei. Membrii 
Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de eel mult 4 ani ~i sunt 
remunerati pentru aceasta calitate cu indemnizatie lunara. Membrii Consiliului de 
Administratie vor da o declaratie de acceptare a acestei calitati, conform prevederilor 
legale. 

administrator, 
unm nou administrator. 

1 -

2 ani. 

care este 



va fi cu care a 
sau. 

Membrii Consiliului de Administratie i~i mandatul in limitele 
imputemicirilor acordate de Adunarea GeneraHi a Aqionarilor ~i · 31/1990. 

a une1 

Administratie se intruneste lunar la sediul S.C. 
cate ori este necesar, convocarea pn~$eOmtte1 

sai 

Electrocentrale se asigura catre un director 
societatea in relatiile cu ~I 

Consiliul Administratie, care sernn1::::az:a actele de angajare 

este 
imposibilitatii durata starii respective de imposibilitate Consiliul 
Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de 
pre~edinte. Pre~edintele Consiliului de Administratie este ales ~i revocat de Adunarea 
Generala a Actionarilor, in baza mandatului Ministerului Economiei. Pre~edintele 
Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor ~i 

auditorilor financiari, la cererea acestora, toate documentele S.C. Electrocentrale 
Grup S.A. 

Art. 8. Membrii Consiliului de Administratie: 
a) sunt numiti ~i revocati de Adunarea Generala a Actionarilor, in baza 

mandatului emis de Ministerul Economiei. 
b) vor incheia pe cheltuiala societatii, asigurare pentru raspundere profesionala. 
c) sunt remunerati in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. 

Electrocentrale Grup S.A. pentru activitatea des:fii~urata in aceasta calitate, cu o 
indemnizatie lunara. 

d) p~ durata mandatului nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In 
cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractu! 
individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. 

9. Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie 
sau de Director General al societatii, persoanele prevazute la art. 153 15 ~i art. 153 16 in 
Legea nr. 3111990 societatile comerciale, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

nu poate mm cmc1 
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care nu va rP<.'¥'1/C>£ 

din de Consiliului de in .-a.-rr~c"'' 
apantiei situatiei de incompatibilitate. expirarea acestei perioade ea va 
mandatul obtinut prin depa~irea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a 
numirilor, ~i va fi obligat la restituirea remuneratiei ~i a altor beneficii primite catre 
societatea care a solicitat acest mandat. Deliberarile ~i deciziile care persoana a luat 
parte mandatului raman valabile. 

. . 
~1 cenzon, sau 

la aceasta operatiune. 
obligatie o are administratorulin cazulin care, 
interesate sotul sau sotia sa, sau afinii sai 

Administratorul care nu a '""'C'"'"'"',..j-"' 1 2 va 
ce au rezultat pentru societate. 

11. Specimenele de semnatura ale administratorilor vor fi depuse la 
Registrul Comertului. 

Capitolul III. ATRIBUTU, RASPUNDERI, COMPETENTE 

Art. 12. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor 
necesare ~i utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia 
eel or prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor. 
( 1) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii de baza , care nu pot fi 
delegate directorului general: 
a) stabilirea directiilor principale de activitate ~i de dezvoltare ale societatii; 
b) stabilirea sistemului contabil ~i de control financiar ~i aprobarea planificarii 
financiare; 
c) numirea ~i revocarea directorului general, a directorilor executivi ~I stabilirea 
remuneratiei acestora; 

suprevegherea activitatii directorului general; 
pregatirea raportului aunal, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor ~I 

implementarea hotararilor acesteia; 
pentru deschiderea nn)ceam 

procedura · 

,.., 
- :J -



rapmtul cu 
situatia financiara anuala ~i de profit ~i anul precum ~i 
proiectul programului de activitate ~i proiectul bugetului de venituri ~i cheltuieli ale 
S.C. Electrocentrale Grup S.A. pe anulin curs; 
f) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ori de cate ori este 
nevme; 
g) propune spre aprobare Adunarea Generale a Actionarilor contractarea 
imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt ~i mediu ~i 
aproba eliberarea garantiilor; 

propune proiectul bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru exercitiul financiar 
viitor ~i programele care stau la baza acestuia; 
i) aproba liniile directoare ~i strategia de dezvoltare a S.C. Electrocentrale Grup S.A.; 
j) stabile~te ~i aproba politici pentru protectia mediului inconjurator ~i securitatea 
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

stabileste tactica si strategia de marketing; 
I) stabile~te ~i aproba, in limita bugetului de venituri ~i cheltuieli aprobat de Adunarea 
Generala a Actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor 
pentru care a primit mandat; 

negociaza contractu! colectiv munca prin mandatarea unei comisii conduse de 
~~ 
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aproba Hi'VH'Vi 

stabilit Adunarea Generala a Actionarilor; 
indepline~te orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau 

care sunt prevazute de legislatia in vigoare; 
Consiliul de Administratie este obligat ca, termen 15 de data Adunarii 

Generale, sa depuna la institutiile competente, conform legilor in vigoare, copii 
hartie ~i in forma electronica, ale situatiilor financiare anuale, cu ata~area 

raportului auditorilor · ~i a procesului-verbal al Adunarii 
legale. asemenea, Administratieare sa asigure 

publicarea in Monitorul Oficial a 
acestor 

Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori cate ori este 
' > 

necesar, la convocarea pre~edintelui, care stabile~te ordinea de zi ~i vegheaza asupra 
informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de 
zi. Consiliul de Administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a eel 
putin a unei treimi din num~rul membrilor sai. In acest caz, ordinea de zi este stabilita 
de ditre autorii cererii. Pre~edintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. 

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a 
eel putin jumatate din numarul membrilor. Participarea la reuniunile Consiliului de 
Administratie este obligatorie. 

Membrii Consiliului de Administratie, pot fi reprezentati la intrunirele consiliului 
doar de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta doar un singur 
membru absent. 

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinei de zi stabilite ~i 
comunicate de Pre~edinte cu eel putin 3 zile inainte de data tinerii ~edintei. 

Deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii 
membrilor prezenti. 

Art.14. Pre~edintele Consiliului de Administratie nume~te un secretar, fie dintre 
membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia. 

Pentru secretarii numiti din afara membrilor Consiliului de Administratie, se va 
' ' 

stabili o indemnizatie bruta pentru aceasta calitate. 
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se care se 
sigilat ~i parafat Consiliului de Administratie. 
fiecare ~edinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde 

participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite ~i 

opiniile separate. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii ai Consiliului 
Administratie ~i de secretar. baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de 

Administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de pre~edinte. 
HoHirarile se difuzeaza grija secretarului consiliului, 

~H,,.'V~ care au legatura cu 
1"t=>rrnP•n a masurilor stabilite. 

la 
presedintele si 

- cenzoru; 
- directorii executivi ai societatii comerciale ~i I sau speciali~ti, in functie de 

problemele care se dezbat; 
- reprezentantii sindicatului ~i/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt 

membrii de sindicat, in conditiile prevazute de lege ~i de contractu! colectiv de 
munca. 

Art. 17. Consiliul de Administratie poate recurge la expef!i pentru solutionarea 
anumitor probleme. 

Capitolul V. RASPUNDEREA MEMBRILOR CONSILIULUI 
ADMINISTRATIE 

' 

18. Pre~edintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la 
dispozitia actionarilor ~i cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii 
comerciale. 

19. Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solitar, 
dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau 
abateri la prevederile legale, pentru abateri de la statutul socieHitii sau pentru 

administrarea societatii comerciale. astfel de situatii ei fi revocati. 
' ' ' 

Raspunderea actele savar~ite sau pentru omisiuni nu se 
care au fiicut sa se constate 
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au cenzorn ~~ 

Administratie i~i vor cu ~I 
diligenta unui bun administrator. 

respecte prevederile prezentului regulament. 

Orice modificare a prezentului regulament, se poate face numm cu 
aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. 
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