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Din studiul nostru rezultă că 
directorii executivi au, 
preponderent, o 
remunerație fixă. 

Doar jumătate dintre 
companiile listate la Bursă 
acordă o formă de 
compensație variabilă și, în 
aceste cazuri, în general, 
aceasta nu depășește 30% 
din totalul remunerației 
anuale.  

Având în vedere atribuțiile 
directorilor executivi și luând 
în considerare bunele 
practici internaționale, 
remunerația variabilă ar 
trebui să dețină un procent 
mai însemnat. 

Amintim că remunerația 
variabilă recompensează 
performanța, astfel, un 
sistem de remunerare în 
care partea variabilă are o 
pondere mai mare ar fi de 
preferat, cu atât mai mult în 
cazul companiilor listate la 
Bursă.

Mediana 554,287

Percentila 75% 832,555

Media 655,934

Minim 72,417

Maxim 2,188,771

Percentila 25% 332,301

Mediana 457,638

Percentila 75% 657,772

Media 501,467

Minim 162,043

Maxim 1,370,313

Percentila 25% 276,825

Remunerație fixă anuală CEO - RON Remunerație fixă anuală CFO - RON

Mediana 67.06%

Percentila 75% 83.67%

Media 70.91%

Minim 40.99%

Maxim 102.49%

Percentila 25% 57.97%

Mediana 73.76%

Alți Directori vs CEO CFO vs. CEO

Percentila 75% 86.80%

Media 72.49%

Minim 29.93%

Maxim 139.89%

Percentila 25% 57.94%

67.06%

83.67%

70.91%

40.99%

102.49%

57.97%

Remunerația fixă anuală primită de CFO versus remunerația fixă anuală primită de CEO - RON

Remunerația fixă primită de alți directori în afară de CEO și CFO - RON 
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Din studiul nostru rezultă că 
și directorii ne-executivi au 
preponderent o remunerație 
fixă (61%, aprox. 40 din 66 
de companii).  

În acest caz, spre deosebire 
de conducătorii executivi, 
conform bunelor practici 
internaționale, aceștia ar 
trebui, într-adevăr, să 
beneficieze doar de 
remunerație fixă (și, 
eventual, să primească 
sume adiționale pentru 
participarea la ședinte sau în 
diverse comitete), care să le 
asigure independența.

Mediana 10,257

Percentila 75% 16,921

Media

Din total companiilor listate la BVB care au publicat 
politicile și rapoartele de remunerare aplicabile 
conducătorilor, doar 14 companii menționează 
anumite aspecte privind ESG. 

Dintre acestea, doar patru oferă informații mai 
detaliate, una singură prezentând  informații 
relevante privind corelarea remunerației 
conducătorilor cu îndeplinirea unor indicatori de 
performanță privind ESG. 

Prin urmare, companiile vor trebui să accelereze 
eforturile în această direcție, nu doar prin prisma 
responsabilității pe care o au față de societate, dar și 
ca răspuns la presiunile investitorilor, ale clienților 
sau ale schimbărilor legislative.

Doar 31 de femei (21%) ocupă poziția 
de director executiv dintr-un total de 149 
de directori ai companiilor analizate.

Doar șase femei (10%) ocupă poziția de 
CEO din totalul de 60 de directori 

Doar 10 femei (33%) ocupă funcția de 
Director financiar, din totalul de 30 de 
ocupanți ai unei astfel de poziții. 

Din pacate, și în România, femeile ocupă mai puține 
pozitii de conducere decât bărbații.

15,422

Minim 70

Maxim 96,096

Percentila 25% 5,503

Indemnizația fixă lunară - RON

01

ESG - Sustenabilitate și responsabilitate

Remunerația 
conducătorilor 
neexecutivi 

Practicile ESG și remunerația conducătorilor 

Directori executivi 

Membri CA

Diversitate

02

03

O treime (19 companii) din cele 63 de 
companii studiate, nu au numit nicio 
femeie în Consiliu în anul 2021. 

Cum numărul membrilor numiți într-o 
companie variază, în general, între trei și 
10, rezultă că, într-un an, nu sunt numite 
decât una, maximum două femei în 
Consiliul de Administrație al unei 
companii.

În doar patru companii numărul femeilor 
din Consiliu se apropie de jumătate și 
într-o singură companie numărul 
femeilor este mai mare decât cel al 
bărbaților.
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a. De ce un studiu privind remunerația directorilor 
b. Considerații generale privind studiul
c. Companiile care au facut obiectul studiului nostru



Anul 2022 a marcat o premieră în 
istoria companiilor listate la Bursa 
de Valori București:  au fost 
obligate să facă publice 
informațiile salariilor plătite 
leaderilor companiilor în anul 
anterior (2021). 

Existau și în trecut diverse obligații 
de raportare pe acest subiect 
pentru anumite companii (cum ar 
fi cele din sectorul financiar), însă 
informațiile erau prezentate într-o 
formă agregată și nu pentru 
fiecare beneficiar în parte. 

Prin urmare, odată cu 2022, 
remunerațiile primite de directorii 
companiilor listate devin publice. 

De ce un studiu 
privind 
remunerația 
directorilor 

Transparentizarea salariilor 
primite de directori face parte 
din cerințele impuse de 
Directiva (UE) 2017/828 din 17 
mai 2017 (de modificare a 
Directivei 2007/36/CE în ceea 
ce privește încurajarea 
implicării pe termen lung a 
acționarilor). 

Aceasta a fost transpusă în 
legislația națională prin Legea 
158/2020, publicată în 
Monitorul Oficial pe data de 29 
iulie 2020. Ea a intrat în vigoare 
în termen de 30 de zile de la 
publicare (începând cu 28 
august 2020), oferind 
companiilor 12 luni pentru a se 
conforma cu noile prevederi 
(i.e. până la 28 august 2021).

Potrivit Legii, „conducătorul” 
este “orice membru al 
consiliului de administraţie, 
precum şi orice director, în 
cazul sistemului unitar de 
administrare, respectiv orice 
membru al consiliului de 
supraveghere, precum şi al 
directoratului, în cazul 
sistemului dualist de 
administrare, potrivit Legii nr. 
31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv în toate 
cazurile în care a fost numit, 
directorul general şi, dacă 
există această funcţie, 
directorul general adjunct”. 

Pentru acești conducători, companiile cu sediul social în România, 
ale căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată, au obligația 
de a pregăti o politică de remunerare, care trebuie supusă votului 
acționarilor, urmând ca toate remunerațiile plătite conducătorilor 
să se facă exclusiv în baza acesteia. 

Legea introduce, totdată, și reglementări specifice ale 
caracteristicilor pe care trebuie să le îndeplinească aceste poliitici, 
printre care amintim: explicarea modului în care politica de 
remunerare contribuie la sustenabilitatea companiei pe termen 
lung, descrierea detaliată a tuturor elementelor de remunerare 
(inclusiv cele variabile și cele decontate în acțiuni), descrierea 
modului în care au fost poziționate remunerațiile și condițiile de 
angajare ale angajatilor companiilor atunci cand s-au stabilit 
remunerațiile conducătorilor etc. 

Ulterior aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), 
companiile trebuie să aplice politica de remunerare stabilită pentru 
conducători și să o publice pe site-ul companiei. 

Anul acesta (2022), companiile au fost obligate sa emită un raport 
de remunerare  (supus votului consultativ în AGA) în care să 
descrie detaliat toate sumele și beneficiile plătite conducătorilor în 
anul anterior (2021) conform politicii de remunerare. Acest raport 
a fost de asemenea pus la dispoziția publicului și va rămâne pe 
site-ul companiei pentru 10 ani. 

Raportul trebuie să respecte câteva caracteristici, dintre care 
amintim: să includă toate tipurile de remunerații primite de fiecare 
conducător în parte, totalul remunerației, proporția relativă dintre 
remunerația fixă și cea variabilă, orice remunerație plătită de o altă 
firmă din grup, detalii prind planurile de acțiuni, orice beneficii 
plătite conducătorilor, etc.

Puteți revedea informarea emisă de KPMG privind această lege aici 
Prevederile Directivei Europene 828/2017 - KPMG Romania (home.kpmg)

Art. 912 – Legea 158/2020
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Considerații 
generale 
privind 
studiul

Pentru realizarea studiului nostru, am 
analizat toate rapoartele de 
remunerare publicate de companii, 
însă, în lipsa unui raport standard 
impus de autorități (există totuși un 
template orientativ publicat de 
Comisia Europeana ),  fiecare 
companie a publicat informații în 
formatul propriu ales.

De asemenea, în unele cazuri, așa 
cum am descris în secțiunile de mai 
jos, informațiile nu sunt uniforme, ele 
fiind procesate, în vederea asigurării 
unformității și comparabilității 
informației.

Astfel, studiul de față își propune să 
analizeze evoluția retribuțiilor 
directorilor companiilor listate, în 
special cele încasate de  directorul 
general (CEO), financiar (CFO) sau de 
conducătorii neexecutivi. Cu alte 
cuvinte, studiul va putea fi folsit de 
către companii în pregătirea politicilor 
lor salariale. 

Recomandăm, însă, utilizarea acestui 
studiu ca pe un ghid, laolaltă cu mai 
multe informații specifice, necesare 
luării unei decizii. 

Și ne referim la industria în care 
activează agentul economic, 
dimensiunea companiei, indicii de 
performanță sau la responsabilitățile 
specifice  rolului vizat etc. 

Prin urmare, considerăm acest studiu 
util mai ales în ceea ce privește mixul 
de remunerare practicat în România, 
tipurile de recompense variabile 
acordate, inclusiv tipurile de 
stimulente pe termen lung sau 
raportul comparativ al retribuțiilor 
directorilor. 

Sumele menționate în acest studiu sunt evidentiate 
în RON. În cazul în care remunerația a fost publicată 
în altă monedă (i.e. EUR sau USD), am folosit cursul 
mediu anual publicat de BNR pentru anul 2021, i.e. 
4,9204 pentru EUR, respectiv 4,1604 pentru USD.

Sumele reprezintă brutul remunerației plătite. În 
cazul în care sumele publicate au fost menționate ca 
fiind nete, am determinat valoarea lor brută. În cazul 
în care în rapoartele de remunerare nu era specificat 
dacă sumele sunt nete sau brute, le-am considerat 
ca fiind brute, dată fiind recomandarea legiuitorului 
european și român în acest sens.

De asemenea, pentru comparabilitate, sumele luate 
în calcul în analiza noastră reprezintă sumele efectiv 
plătite în anul 2021. În cazul în care în rapoartele de 
remunerare au fost evidențiate sume aferente anului 
2021, dar plătite în anul 2022, acestea nu au fost 
incluse în studiu. Situațiile specifice le-am descris la 
fiecare secțiune în parte. 

Cât privește beneficiile, întrucât valoarea acestora nu 
este semnificativă comparativ cu remunerațiile 
conducătorilor și nu toate companiile au evidențiat 
valoarea beneficiilor per conducător, pentru 

3

comparabilitate, am exclus aceste 
sume din totalul remunerației 
primite în anul 2021. 

În schimb, am realizat o analiză 
specifică privind beneficiile, 
inclusiv valoarea lor raportată la 
remunerația fixă anuală brută, 
acolo unde aceste informații erau 
disponibile.

În cazul unei companii, am 
adaugat la toate sumele 
evidențiate în raport, o 
indemnizație de 20% în vederea 
compensării transferului 
contribuțiilor de asigurări sociale 
de la angajator către angajat, 
urmare a OUG nr. 79/2017.

Il puteți consulta aici 
https://bit.ly/3R7rLFl
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Ordonanță de urgență 79/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal
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Din cele 83 de companii listate 
la Bursa de Valori București, am 
luat în calcul informațiile 
furnizate de 61 de companii în 
ceea ce privește remunerația 
directorilor executivi și 68 în 
ceea ce priveste remunerația 
celor neexecutivi.

Companiile 
care au făcut 
obiectul 
studiului 
nostru

În funcție de subiectul 
fiecărei analize, numărul 
companiilor poate fi mai 
mic. De exemplu, în ceea 
ce privește remunerația 
primită de CEO, există o 
companie în care CEO-ul 
îndeplinește și rolul de  
Președinte al Consiliului de 
Administrație (CA), primind 
o remunerație doar pentru 
calitatea sa de membru 
CA. Astfel, în analiza 
privind remunerația CEO, 
numărul companiilor luate 
în calcul este de 57.

De asemenea, în ceea ce 
privește remunerația 
primită de CFO, doar 30 
companii au publicat 
informații în acest sens, 
întrucât Directorul General 
Adjunct (pentru care există 
obligația de raporate) poate 
fi și alt director (e.g. 
comercial, tehnic)  - am 
precizat în cadrul fiecărei 
secțiuni numărul de 
companii care au stat la 
baza analizei noastre.

Companiile care nu au 
publicat informații privind 
remunerația conducătorilor, 
fie au sediul în afara 
României și nu au obligația 
publicării unor astfel de 
rapoarte în România, fie 
sunt în insolvență, fie nu au 
publicat informații relevante 
în rapoartele de remunerare 
ori au publicat detalii într-o 
formă incompatibilă cu 
restul companiilor, fiind 
imposibilă compararea.  

De asemenea, din cele 20 
de companii care fac parte 
din indicele BET  - cele mai 
tranzacționate companii de 
la Bursă, am luat in 
considerare doar 14 
companii, întrucat două nu 
sunt înregistrate în 
România, una a fost listată 
chiar în anul 2021, una este 
administrată de o societate, 
iar celelalte două nu au 
publicat informații într-o 
formă relevantă pentru 
acest studiu. 

BET este primul indice dezvoltat de 
BVB si reprezinta indicele de 
referință al pieței locale de capital. 
BET reflectă evoluția celor mai 
tranzacționate companii de pe piața 
reglementată a BVB, exclusiv 
societățile de investiții financiare 
(SIF-uri).

Este un indice de preț ponderat cu 
capitalizarea free floatului, ponderea 
maximă a unui simbol fiind de 20%. - 
https://m.bvb.ro/FinancialInstruments
/Indices/Overview
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Studiul privind sistemul actual de 
remunerare al conducătorilor 
executivi din cadrul companiilor 
listate analizează remunerația primită 
de Directorii Generali (CEO) și 
Directorii Financiari (CFO). În anumite 
companii, există mai mulți Directori 
Generali Adjuncți care 
îndeplinescdiverse funcții în cadrul 
companiei (e.g. Director Resurse 
Umane, Operațiuni, Tehnic, 
Comercial, Vânzări, etc.). 

Astfel, acolo unde au fost publicate 
astfel de informații, le-am centralizat 
și pe acestea și le-am sumarizat 
într-o secțiune separată.

O parte dintre directorii executivi 
sunt remunerați și în calitate de 
membri ai Consiliilor de Administrație 
(CA). Acolo unde remunerația pentru 
participarea în CA a fost evidențiată 
separat, nu am adăugat-o în 
remunerația totală primită de 
directori. 

Similar, nu am adaugat în totalul 
remunerației primite, sumele 
obținute de directorii executivi de la 
alte companii din grup, însa am 
pregătit o analiză separată pe acest 
subiect. 

În cazul directorilor executivi străini 
care primesc sume sau beneficii în 
calitatea lor de expatriați detașați în 
România, pentru comparabilitate, nu 
am luat în considerare aceste sume 
(e.g. contribuțiile la sistemele de 
asigurări sociale din țara de origine, 
compensatația pentru pensie).

Astfel, am ajuns la următoarele 
concluzii.

Plata fixă primită de CEO în 
companiile analizate variază între 
72.417 RON și 2.188.771 RON pe 
an. Potrivit datelor analizate, 
companiile care fac parte din BET 
(14 dintr-un total de 20), se situeaza 
în prima jumătate a clasamentului.

Totalul remunerației fixe primite de 
un CEO din aceste companii 
reprezintă o treime (33%) din totalul 
remunerației tuturor  din toate 
companiile analizate. Mai mult, 
pentru că șase companii din BET 
lipsesc din analiza noastră, este 
posibil ca procentul să fie mai mare. 

Cu toate acestea, în top 10 cele mai 
mari remunerații fixe primite de 
CEO se află doar patru companii din 
BET (cele pentru care există 
informații publice). Există chiar trei 
companii din BET unde CEO 
primește o remunerație fixă sub 
mediana întregului grup de 57 de 
companii, undeva sub 554,287 RON 
(evidențiat cu roșu în graficul 
alăturat remunerația fixă primită de 
CEO din companiile componente în 
BET, cele pentru care exista 
informații publice disponibile). 

Amintim că indexul BET este 
indicele de referință al pietei de 
capital din România și reflectă 
evoluția celor mai tranzacționate 
companii de la Bursa de Valori 
București (mai puțin societățile de 
investiții financiare).

Din informațiile publice disponibile, 
am analizat remunerația fixă primită 
de CEO din 57 de companii, 
remunerațiă fixă primită de CFO din 
30 de companii și remunerația fixă 
primită de alți directori din 31 de 
companii (58 de directori din toate 
ariile: comercial, producție, tehnic, 
vânzări, resurse umane, operațiuni, 
etc.). 

Cât privește analiza comparativă a 
remunerației fixe lunare versus 
veniturile totale înregistrate de 
companie în anul 2021, nu am 
obținut date relevante pentru două 
companii (din sectorul bancar), prin 
urmare, pentru această analiză, am 
luat în calcul 54 de companii pentru 
CEO și 28 pentru CFO. 

În ceea ce îi privește pe directorii 
executivi, alții decât CEO și CFO, 
informațiile fiind limitate și sumele 
semnificativ diferite de la o 

companie la alta, am pregătit 
analiza cumulat (i.e. media 
remunerației tuturor acestor 
directori din cadrul unei companii), 
prin raportare la remunerația fixă 
primită de CEO și CFO din cadrul 
aceleiași companii.
De asemenea, în ceea ce privește 
remunerația fixă primită de CEO, 
există o companie unde CEO a 
primit în anul 2021 o remunerație 
fixă semnificativ mai mare decât 
egalii săi din restul companiilor 
(e.g. de aproximativ 2,6 ori mai 
mare decât cea mai mare 
remunerație fixă din analiza 
noastră). 

Pentru relevanța rezultatelor, am 
exclus această sumă din grafice și 
din analiză, tratându-l ca pe un caz 
excepțional. 

Analiza noastră cuprinde 
remunerația fixă primită de CFO 
din 30 de companii. În 29 de 
cazuri (există o companie unde 
există informații privind 
remunerația fixă a CFO, dar nu și a 
CEO), am putut analiza cât 
reprezintă remunerația fixă anuală 
primită de CFO în anul 2021 din 
remunerația fixă anuală primită de 
CEO din cadrul aceleiași companii. 

De asemenea, din cele 14 
companii BET analizate, am putut 
extrage informații pentru 13 
companii. 

Remunerația 
fixă primită de 
directorii 
executivi

aRemunerația fixă 

primită de CEO01
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În plus, dacă raportăm remunerația fixă anuală primită 
de CEO la dimensiunea companiei (exprimată prin 
totalul veniturilor înregistrate în perioada de 
referință-2021), observam că există o corelare directă 
între salariulul CEO și mărimea companiei - salariul 
crește odată cu creștere dimensiunii companiei. 
Există, însă, și câteva situații excepționale. 

Companiile din Grupul 1 (vezi graficul alăturat) plătesc 
o remunerație fixă anuală mică comparativ cu 
dimensiunea companiei (496.830 RON versus venituri 
anuale ale companiei de 29.738.633.465 RON), în timp 
ce companiile din Grupul 2 plătesc CEO cu sume mari 
prin raportare la dimensiunea companiei  (1.386.348 
RON versus venituri anuale ale companiei de 
70.053.713 RON). 

Companiile din BET  plătesc o remunerație fixă anuală 
către CEO corelată (cu o excepție) sau chiar redusă, 
comparativ cu dimensiunea companiei. Menționăm că 
această analiză a luat în calcul doar remunerația fixă, 
nu și pe cea variabilă (în lipsa unor informații uniforme). 

Astfel, dacă am avea informații relevante (date 
complete și uniforme despre remunerația variabilă), 
graficul probabil ar arata diferit. 

Mediana 554,287

Percentila superioară 832,555

Media 655,934

Minim 72,417

Maxim 2,188,771

Percentila inferioară 332,301

Remunerația fixă anuală - CEO
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Remunerație 
fixă lunară 
CEO vs. 
venituri 
totale 
companie

Grup 2

Potrivit datelor noastre, 
remunerația fixă anuală a unui 
director financiar (CFO) variază 
între 162.043 RON pe an și 
1.370.313 RON pe an. Ca și în 
cazul CEO, directorii financiari ai 
companiilor din BET (cele mai 
tranzacționate companii) primesc 
retribuții fixe ce îi poziționează în 
jumătatea de sus a clasamentului. 

De asemenea, remunerația fixă 
anuală primită de CFO ai 
companiilor parte din BET (subiect 
al analizei noastre - 13, reprezintă 

mai bine de jumătate (aprox 51%) 
din totalul remunerației tuturor 
CFO din toate companiile analizate 
(30). Întrucât lipsesc șapte 
companii din BET din analiza 
noastră, este posibil ca procentul 
să fie chiar mai mare.

Dacă raportăm remunerația fixă 
anuală primită de CFO la 
dimensiunea companiei (exprimată 
prin totalul veniturilor înregistrate 
în perioada de referință, anul. 
2021), observăm și în acest caz că 
există o tendință ascendentă și o 
corelare între salariulul CFO și 

mărimea companiei (salariul crește 
odată cu creștere dimensiunii 
companiei). 

Și în cazul CFO există câteva 
situații excepționale: companiile 
din Grupul 1 (vezi graficul alăturat) 
plătesc o remunerație fixă anuală 
mică raportat la dimensiunea 
companiei (e.g. e.g. 316.500 RON 
versus venituri anuale per 
companie de 29.738.633.465 
RON); pe de altă parte, există și o 
companie care plătește către CFO 
o remunerație fixă anuală mare 

comparativ cu dimensiunea 
companiei (779.145 RON versus 
venituri anuale per companie de 
68.882.181 RON). 

Și în acest caz (cu o excepție), 
companiile din BET plătesc o 
remunerație fixă anuală catre CFO 
corelată sau chiar redusă, 
comparativ cu dimensiunea 
companiei.  

Așa cum menționam anterior, 
această analiză a luat în calcul doar 
remunerația fixă, nu și pe cea 
variabilă (în lipsa unor informații 
uniforme).
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Mediana 457,638

Percentila 75% 657,772

Media 501,467

Minim 162,043

Maxim 1,370,313

Percentila 25% 276,825

Remunerația fixă anuală - CFO

Cât privește remunerația fixă anuală 
primită de un CFO versus cea primită 
de un CEO, din analiza noastră rezultă 
că remunerația fixă anuală a unui CFO 
reprezintă între 40% și 100% din 
remunerația fixă anuală a unui CEO. 

Mediana este 67%, iar în trei companii, 
remunerația fixă anuală primită de CFO 
este egală cu cea a unuil CEO (două 
dintre aceste companii fac parte din 
indicele BET).
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Așa cum menționam anterior, în ceea ce 
ii privește pe directorii executivi, alții 
decât CEO și CFO, sumele sunt 
semnificativ diferite de la o companie la 
alta și de la o poziție la alta, chiar în 
cadrul aceleiași companii. 

Astfel, am pregătit o analiză cumulată 
(media remunerației tuturor acestor 
directori din cadrul unei companii), prin 
raportare la remunerația fixă primită de 
CEO și CFO din cadrul aceleiași 
companii. 

Din analiza noastră rezultă că jumătate 
dintre acești Directori au o remunerație 

Remunerație 
fixă anuală CFO 
vs. remunerație 
fixă anuală CEO

fixă anuală ușor mai redusă decat CFO (între 80-90% din remunerația anuală fixă a unui CFO), în timp ce 
cealaltă jumatate se situează peste ceea ce încasează un CFO -  între 100-136%. 

Cât privește raportarea la remunerația fixă anuală a unui CEO, procentele sunt asemanatoare cu cele privind 
remunerația CFO vs. CEO. Există însă și două situații în care media remunerației fixe ale celorlalți Directori 
este aproximativ egală cu remunerația fixă anuală primită de CEO (100%, respectiv 101.84%) și un caz în care 
este mai mare (139.89%).

În general, remunerația fixă anuală primită de Directorii (alții decât CFO și CEO) din companiile din BET 
(marcate cu rosu în grafic) se află în jumătatea de sus a clasamentului, însă doar 3 companii sunt în top 10.

Mediana 67.06%

Percentila superioară 83.67%

Media 70.91%

Minim 40.99%

Maxim 102.49%

Percentila inferioară 57.97%

73.76%

CFO vs. CEOAlți Directori vs CEO

86.80%

72.49%

29.93%

139.89%

57.94%

02
Remunerația fixă primită 

de alți Directori în afară de 

CEO și CFO
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1,971,670
936,139

824,120

763,214

757,778

672,966

671,152

651,610

642,489

612,032

559,164

537,620

537,099

470,523

428,724

332,044

308,339

296,868

277,384

249,834

222,000

221,165

212,352

205,598

184,173

183,610

182,540

170,427

159,840

139,287

70,769

Așa cum a rezultat în urma analizei 
noastre, putem afirma că: 

există diferențe foarte mari 
între remunerațiile fixe anuale 
plătite conducătorilor 
companiilor listate. Acestea, 
însă, trebuie analizate într-un 
context mai larg, care să 
cuprindă și veniturile totale 
încasate, capitalizarea 
companiei, cifra de afaceri 
netă, profitul net, numărul de 
angajați ș.a.m.d. 

remunerația fixă anuală plătită 
către CEO și CFO este, în 
general, corelată cu 
dimensiunea companiei 
(remunerația crește odată cu 
dimensiunea companiei), însă 
există și situații excepționale. 

companiile parte din BET, care 
au făcut parte din analiza 
noastră, plătesc o remunerație 
proporțională sau, în unele 
cazuri,  redusă comparativ cu 
dimensiunea companiei.

01

02

03

03
Concluzii finale asupra 

remunerației fixe anuale a 

conducătorilor executivi

Media remunerației fixe anuale obținute de alți Directori, per companie
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Doar jumătate dintre companiile 
listate acordă remunerații variabile 
conducătorilor executivi – bonusuri 
și/sau alte forme de remunerație 
variabilă, rezultă din analiza 
rapoartelor publice.  

În plus, nu există uniformitate în 
modul de raportare a remunerației 
variabile. Unele companii au 
evidențiat sumele efectiv plătite în 
anul 2021, altele sumele care se 
referă la performanța pentru anul 
2021 sau anterior anului 2021, dar 
care au fost plătite sau urmează să 
fie plătite în anul 2022. 

De asemenea, unele companii au 
exprimat în bani valoarea acțiunilor 
primite, în timp ce altele au 
menționat doar numărul de acțiuni 
acordate. 

2

De asemenea, sub aceeași 
categorie de remunerație (i.e. 
variabilă) au fost raportate diverse 
sume - de la contravaloarea 
acțiunilor la valoarea beneficiilor 
reprezentând opțiuni pe acțiuni 
virtuale, până la bonusuri 
trimestriale și alte remunerații 
variabile în cash. 

Astfel, menționăm că în analiza 
noastră am luat în calcul sumele 
efectiv plătite în 2021 (fie cash, fie 
valoarea acțiunilor transferate în 
anul 2021, care în general se 
referă la performanța anului 2020).
  
De asemenea, trei companii au 
raportat sumele aferente anului 
2021 sau anterior acestuia, astfel 
încât nu am inclus sumele 
respective în analiza noastră, în 
vreme ce alte trei nu au plătit 
sumele anul trecut (dar pot acorda 
astfel de remunerații variable 
conform politicii).

Unele companii au oferit explicații 
privind remunerația variabilă platită 
executivilor.

Remunerația variabilă nu poate depăși 100% din 
remunerația fixă anuală

1

Compania acordă o remunerație variabilă anuală (între 
30% și 50% din remunerația anuală fixă pentru CEO, 
respectiv între 15% și 40% pentru ceilalți directori) și o 
remunerație variabilă pe termen lung (între 150% și 
200% din remunerația anuală fixă pentru CEO, 
respectiv între 60% și 160% pentru ceilalți directori)

1
Remunerația variabilă reprezintă între 34% și 72% din 
remunerația totală

1

Remunerația variabilă reprezintă un procent din 
rezultatul net auditat și depinde de gradul de realizare a 
obiectivului bugetat de profit, crescând odată cu 
depășirea țintei bugetate. Remunerația variabilă în 
funcție de indicatorul EBITDA este între două și trei 
salarii lunare, iar remunerația variabilă în funcție de 
indicatorul profit net este între 2,40% și 5,60% din 
profitul net.

1 Remunerația variabilă nu poate depăși 50% din 
remunerația fixă anuală

2
Remunerația variabilă în acțiuni nu are stabilită o 
valoarea maximă, depinzând de performanța companiei 
pe o perioadă determinată de timp

1
Compania acordă două tipuri de remunerație variabilă: 
pentru îndeplinirea țintei de profit net (versus buget), 
respectiv un procent (2%) din suma cu care profitul 
brut anual realizat depășește profitul brut bugetat

Remunerația 
variabilă 
acordată 
directorilor 
executivi

b
Număr companii Explicații



23 de CEO  primesc și o remunerație variabilă, dar ea este mai mică decât cea fixă - în 
peste 80% din cazuri, remunerația fixă reprezintă cel putin jumătate din remunerația 
totală (mediana este 74%), iar remunerația variabilă reprezintă sub 55% din remunerația 
fixă (mediana este 36%), așa cum se poate observa, consultând tabelul alăturat.

22% 78% 352%

48% 52% 107%

33% 67% 200%
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18% 21%

13% 15%
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0% 0%
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total remunerație

Remunerație variabilă 
din total remunerație

Remunerație variabilă 
din remunerație fixă

Remunerația variabilă 

acordată CEO 01



Există 17 directori financiari (CFO) care au primit o formă de remunerație variabilă în  
2021. Trei companii au raportat sumele aferente anului 2021 sau anterior acestuia, astfel 
încât nu am inclus sumele respective în analiza noastră.

În toate cazurile (cu o singură excepție), remunerația fixă reprezintă minim 50% din 
totalul remunerației (mediana este 72%). Cât privește procentul remunerației variabile 
din remunerația fixă, sumele sunt foarte diferite, așa cum se poate observa din tabelul 
atașat. Există, însă, trei companii care acordă remunerație variabilă în același cuantum cu 
remunerația fixă anuală.

48% 52% 110%

50% 50% 100%

50% 50% 100%

51%

67%

63%

69%

75%

78%

82%

85%

94%

97% 3%

98%

49% 98%

37% 58%

33% 50%

31% 44%

25% 34%

22% 28%

18% 22%

15% 17%

6% 6%

2% 2%

4%

Remunerație fixă din 
total remunerație

Remunerație variabilă 
din total remunerație

Remunerație variabilă 
din remunerație fixă

Remunerația variabilă 

primită de CFO  02



Dupa cum se poate observa din tabelul alaturat, și în cazul celorlalți directori, pronderea 
remunerației fixe în totalul remunerației este majoritară, mediana fiind 74%, iar în 25% 
din cazuri, remunerația variabilă este în cuantum mai mare decât remunerația fixă 
anuală.

34% 66% 191%

46% 54% 115%

43% 57% 132%

48%

50% 

50%

51%

56%

66%

74%

74%

75%

76% 24%

78%

80%

82%

89%

90%

93%

94%

20%

18%

11%

10%

7%

6%

25%

22%

12%

12%

7%

6%

52% 107%

50% 100%

50% 98%

49% 96%

44% 80%

34% 52%

26% 35%

26% 35%

25% 33%

22% 27%

32%

Remunerație fixă din 
total remunerație

Remunerație variabilă 
din total remunerație

Remunerație variabilă 
din remunerație fixă

Remunerația variabilă primită de 

alți directori, în afară de CEO și CFO03
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47% 48% 57%
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2%

57%

25%

sub 1% între 1 și 10% între 10 și 20% peste 20%

16%

Așa cum se poate remarca, doar jumătate dintre companiile analizate acordă o formă de 
remunerare variabilă. De asemenea, există puține date privind tipurile de remunerații variabile 
acordate și doar câteva companii explică în detaliu sistemul de remunerare variabil implementat.

Menționăm că bunele practici privind remunerația variabilă în companiile listate (și nu numai) 
propun un sistem de remunerare variabil cu cel puțin două componente: pe termen scurt, de 
regula un an (de exemplu, bonusul anual, decontat de cele mai multe ori în numerar, limitat la 
remunerația fixă anuală, corelat cu performanța companiei și individuală pe termen scurt) și pe 
termen lung (minim trei ani, decontată de regulă în acțiuni sau într-o combinație de acțiuni și 
numerar, limitată la de două sau trei ori remunerația fixă anuală, corelată cu performanța companiei 
și individuală, care are scopul de a alinia interesele directorului cu performanța companiei pe 
termen lung și cu interesele acționarilor).

Considerăm, așadar, că toate companiile listate ar trebui să aibă cel puțin o formă de remunerare 
variabilă, concepută într-o asemenea manieră încât să stimuleze performanța și sustenabilitatea 
companiei pe termen lung. 

În ceea ce privește beneficiile, în general, acestea nu au 
valori semnificative. În 56% din cazuri, valoarea acestora 
reprezintă mai puțin de 1% din remunerația fixă anuală. 
Există și o situație în care valoarea beneficiilor este mai 
mare (30%), caz în care, beneficiile acordate au fost: 
asigurare de viață, asigurare sănătate, abonament 
medical, cadou pentru copiii minori cu ocazia zilei de 1 
iunie și Crăciun, chirie, pensie privată. 

Există companii care au raportat diverse sume ca fiind 
beneficii (e.g. cheltuieli efectuate în scop de serviciu, 
sume reprezentând zile de concediu neefectuate, sume 
reprezentând plata pentru clauza de neconcurență sau 
pentru încetarea fără cauză a contractului de mandat). 
Aceste sume au fost excluse din analiza noastră.

Cât privește tipurile de beneficii acordate directorilor 
executivi, acestea diferă de la caz la caz, însă cele mai 
comune sunt cele “clasice” și anume: asigurare de viață 
și sănătate, abonament medical privat, tichete de masă și 
tichete cadou. Unele companii asigură abonament la sala 
de sport, pensie privată, bonus de vacanță, cadouri pentru 
copii de 1 iunie și Crăciun, prime și bonus de vacanță, iar 

Aproximativ 10% dintre Directorii executivi (15 din 149) primesc remunerații de la alte entități 
din grup. În general, sumele sunt reduse comparativ cu remunerația fixă primită pentru funcțiile 
de conducere pe care le dețin, însă există patru excepții: în trei cazuri, remunerația primită de la 
alte entități este aproximativ 50% din remunerația fixă anuală, iar într-un caz, reprezintă dublul 
remunerației fixe anuale primite de un director.   

Remunerații primite de la alte entități din grup (% din remunerația fixă anuală)

Valoare beneficii vs. Remunerație fixă anuală

Concluzii privind  

remunerația variabilă

Remunerații primite de 
directorii executivi de la 
alte entități din grup

Beneficiile 
primite de 
directorii 
executivi
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în unele cazuri autoturism cu șofer, precum și chirie sau locuință de serviciu (inclusiv cheltuieli pentru folosință / întreținere). Companiile acoperă și costurile cu chiria și 
școala sau grădinița pentru directorii străini care desfașoară activitate în România.

În plus, societățile asigură decontarea cheltuielilor legate de reprezentarea în interesul Societății și anume: asigurarea pentru răspundere profesională, transportul, diurna, 
cheltuielile de cazare, cursuri de formare profesioanală, contravaloarea ratelor de leasing operațional aferente autoturismului de serviciu, contravaloarea abonamentului de 
telefon mobil. 

În general, sistemul de remunerare a conducătorilor 
executivi nu este foarte rafinat. 

Un grad mai mare de complexitate (unde putem 
observa sisteme mai complexe privind remunerarea 
variabilă) se întâlnește la companiile care fac parte 
dintr-un grup internațional, care aplică un sistem de 
remunerare impus la nivelul grupului, din țări cu mai 
multă experiență în acest domeniu. 

Momentan, sistemul de remunerare din  majoritatea 
companiilor analizate se bazează pe remunerația fixă, 
care, prin natura ei, are scopul de atragere și retenție 
și care se bazează pe rolul și cunoștințele/priceperea 
directorului. 

Însă, este necesar să existe și o componentă 
variabilă, pentru a alinia interesele directorului cu 
performanța companiei și cu interesele acționarilor. 

Componenta variabilă este importantă în orice 
companie, devinind esențială în cazul companiilor 
listate la bursă, unde există mecanisme specifice 
privind corelarea performanței companiei cu 
remunerarea celor care au putere de decizie în 
companie, prin acordarea de acțiuni în societate. 
Practic, cei care conduc compania devin ei înșiși 
acționari.

În România, remunerarea directorilor în acțiuni devine 
o practică tot mai intâlnită, impulsionată și de 
modificarea constantă a legislației (atât Codul Fiscal, 
cât și Legea Societăților Comerciale au fost 
modificate în sensul facilitării implementarii unor 
astfel de planuri de recompensare). 

De asemenea, nu sunt de neglijat nici facilitățile 
fiscale disponibile pentru planurile de stimulare pe 
termen lung, care îndeplinesc condițiile specificate în 
Codul Fiscal.

În majoritatea cazurilor în care executivii au primit și remunerație fixă și variabilă, indiferent de 
poziție, directorii executivi au o remunerație preponderent fixă, mixul fiind în general de 
aproximativ 70% remunerație fixă, 30% remunerație variabilă.

MEDIANA

CEO

CFO

Alți directori

Remunerație fixă 
din total 

remunerație

Remunerație 
variabilă din total 

remunerație

Remunerație 
variabilă din 

remunerație fixă

74%

72%

74%

26%

28%

26%

36%

39%

35%

MEDIA

CEO

CFO

Alți directori

Remunerație fixă 
din total 

remunerație

Remunerație 
variabilă din total 

remunerație

Remunerație 
variabilă din 

remunerație fixă

72%

72%

68%

28%

28%

32%

56%

48%

61%

Concluzii finale asupra 
remunerației primite de 
conducătorii executivi e
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Analiza noastră cuprinde 
indemnizația fixă lunară primită de 
conducătorii neexecutivi din 61 de 
companii, dintre care 14 sunt parte 
din indicele BET. Cât privește 
analiza comparativă a 
indemnizației fixe lunare versus 
veniturile totale înregistrate de 
companie în anul 2021, nu am 
obținut date relevante pentru două 
companii (din sectorul bancar), 
prin urmare, pentru această 
analiză, am luat în calcul 59 de 
companii.

Indemnizația 
fixă lunară

Mediana

Percentila 75%

10,257

83.67%

Media 70.91%

Minim 40.99%

Maxim 102.49%

Percentila 25% 5,503

96,096
69,600

60,909
56,777

43,089
33,675

30,342
27,500

25,233
25,000

20,513
19,600

17,859
17,094
17,094
16,921
16,776

15,943
15,385
14,774
14,754
14,742

14,018
13,022
13,000

11,966
11,538
11,331
11,111

10,518
10,257

10,093
9,402
9,261
8,886
8,365
8,346
8,120
8,000
7,954

7,692
7,602

6,838
6,589

5,983
5,503
5,128
5,000

4,720
4,500

4,205
4,205
3,600
3,565
3,386
3,000

2,564
1,818

1,709
1,709
684
70

a Indemnizație fixă lunară
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Grup 2

Indemnizație 
fixă lunară 
vs. venituri 
totale 
companie
Există diferențe semnificative între 
indemnizațiile fixe lunare plătite de 
companii – ce variază de la 70 RON 
pana la 96.096 RON, așa cum se 
poate observa din primul grafic. 

De asemenea, majoritatea 
companiilor din BET (marcate cu 
roșu în graficul alăturat) plătesc o 
indemnizație fixă lunară între 13.000 
RON și 20.000 RON și, cu două 
excepții, toate plătesc peste 
mediana grupului, adică peste 
10.000 RON brut.

Întrucât plaja de valori este foarte extinsă, am analizat aceste sume în corelație cu 
dimensiunea companiilor, dată de totalul veniturilor încasate de companii în 
perioada de referință (i.e. 2021). 

Astfel, am constatat că nu există o corelare perfectă între mărimea indemnizației 
fixe lunare și dimensiunea companiei (analizată prin prisma veniturilor realizate în 
anul 2021). 

Există un trend de creștere (indemnizația crește odată cu veniturile), însă există 
mai multe deviații.

Din graficul alăturat se poate observa că în cazul companiilor din Grupul 1, 
indemnizația este redusă comparativ cu veniturile mari realizate de companie în 
anul 2021 (e.g. 14.018 RON versus venituri anuale per companie de 

29.738.633.465 RON). În schimb, în cazul companiilor din Grupul 2,  indemnizația 
este mare comparativ cu veniturile mai reduse ale companiei (e.g. 96.096 RON 
versus venitui anuale per companie de 135.329.091 RON). Există și o situație în 
care indemnizația este foarte mică, prin raportare la veniturile companiei (i.e. 70 
RON versus venituri anuala de 94.179.751 RON).

Concluzia este că agenții economici care plătesc cele mai mari indemnizații fixe 
lunare nu sunt acelea cu cele mai mari venituri, conform datelor publicate pe 
site-ul Ministerului de Finanțe. 

De asemenea, se poate observa că, în general, companiile din BET fie plătesc o 
indemnizație corelată cu dimensiunea firmei, fie mai mică raportat la 
dimensiunea companiei.
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În ceea ce privește remunerația 
primită de președintele Consiliului 
de Administrație, există doar 22 de 
companii unde indemnizația fixă 
lunară primită de președinte este 
mai mare decât indemnizația 
membrilor Consiului de 
Administrație - într-un anumit caz, 
diferența este de 1000 de ori, prin 
urmare, fiind un caz atipic, l-am 
exclus din analiza noastră. 

Am exclus și alte două companii 
unde remunerația Președinților este 
de cinci, respectiv de șase ori mai 
mare decât cea a membrilor CA și o 
companie unde este de 2,3 ori mai 
mare - nsut).

În restul cazurilor (18 companii), 
indemnizația președintelui CA este 
mai mare cu un procent care 
variază între 17% până la 100% 
(mediana fiind 40%, iar media 
46%). 

Din aceste companii, doar patru 
fac parte din BET, i.e. doar în patru 
cazuri remunerația presedintelui 
este mai mare decât cea a 
membrilor CA, iar procentul (i.e. cu 
cât este mai mare remunerația 
Președintelui comparativ cu ceilalți 
membri) variază între 33% și 41% 
(sume apropiate de mediană).

În funcție de calitatea deținută în 
diverse comitete, membrii 
Consiliului de Administrație pot 
primi sume suplimentare. 

Unele companii acordă astfel de 
sume per participarea la ședinte, 
în timp ce altele acordă o 
indemnizație suplimentară lunară, 
indiferent de numărul ședințelor și 
gradul de participare la acestea.

Există doar 16 companii (din 66 
care pun la dispozitie informații în 
acest sens) unde membrii 
Consiliului de Administrație 
primesc astfel de sume (două 

Mediana 40.02%

Percentila 75% 59.37%

Media 45.97%

Minim 16.86%

Maxim 99.98%

Percentila 25% 24.51%

neprecizând care sunt sumele 
adiționale plătite). Sumele sunt 
foarte diferite și variază de la 400 
RON net pe lună până la 4.000 
EUR net per ședință. 

În general, așa cum se poate 
observa din tabelul alăturat, 
sumele adiționale cele mai mari 
sunt plătite membrilor în 
Comitetele de Audit.

Indemnizația 
fixă lunară 
primită de 
președintele 
Consiliului de 
Administrație

Remunerații 
suplimentare 
primite de 
membrii 
Consiliului de 
Administrație

b c



1

2

684

824 Lunar Informații disponibile pentru un membru în Comitetul de Audit, iar suma este calculată astfel: 0,028% 
din total cheltuieli salariale anuale (35,327,205 RON), rezultând  9,892 RON pe an, deci 824 RON pe 
lună.

3 855 Lunar 5% din indemnizația brută lunară

4 800 - 1,200 Presupunem lunar Între 10-15% din indemnizația brută lunară

6 1,482 Lunar Informații disponibile pentru un membru în Comitetul de Audit

8 2,523 Lunar În anul 2022, remunerația adițională a scăzut de la 300 EUR net pe lună, la 150 EUR net pe lună

10 3,991 - 21,118 Lunar 3.000 EUR brut pentru primele 4 luni din an, respective 4.292 EUR brut pentru restul de 8 luni din 
an, pentru membrii Comitetului de Audit; 811 EUR brut pentru participarea în alte comitete

12 8,547 - 25,641 Lunar Între 60,000 RON - 180.000 RON net pe an

14 58,158 - 88,846 Lunar 58.158 RON brut pe lună pentru Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare; 88,846 
RON brut pe lună pentru Președintele Comitetului de Audit, precum și pentru Președintele 
Comitetului de Investiții.

5 1,026 Lunar 600 RON net pe lună

7 1,026 Lunar Pana la 15% din indemnizația brută lunară

9 3,364 Lunar 400 EUR net pe lună; toți membrii CA fac parte din cel puțin un comitet 

13 16,822 - 33,644
4.000 EUR net per ședință pentru Comitetul de Audit și 2.000 EUR net pentru Comitetul 
Prezidențial și de Nominalizare. Comitetul de audit a avut 3 întalniri în cursul anului 2021, în timp 
ce comitetul de nominalizare a avut 2 ședințe.

11 5,904 - 7,110 Pentru fiecare 
sedință

Pentru fiecare 
sedință

Sumele adiționale sunt diferite pentru Președintii comitetelor (1.445 EUR brut per ședință) și 
pentru ceilalți membri (1.200 EUR brut per ședință). Sunt maxim 12 ședințe pe an și maxim șase 
întâlniri ale comitetelor pe an. Aceste sume adiționale cresc semnificativ remunerația totală primită 
de membrii CA (e.g. remunerația fixă anuală platită președintelui CA este de 292.783 RON brut, în 
timp ce remunerația adițională ajunge la 200.806 RON brut pe an, reprezentând aproape 70% din 
remunerația fixă anuală

Presupunem lunar

Sumă adițională Lunar / per sedință Detalii

d



Nivel maxim al remunerației variabile acordate membrilor CA

1 O indemnizație fixă lunară

1 Două indemnizații fixe lunare

6 Până la 12 indemnizații lunare brute 

1 Până la 100% din remunerația fixă anuală

1 Până la 300% din remunerația fixă anuală

1
Maxim 0.42% din valoarea activului net mediu al anului precedent 
(presupunem pentru toți membri CA) 

1 147% din remunerația fixă anuală (procent calculat din sumele plătite 
în anul 2021)

1 Până la 0.5% din totalul acțiunilor pentru membrii CA și 0.75% pentru 
Președintele CA 

6 Nu există informații

1 Până la 130% din remunerația fixă anuală

2 Până la 200% din remunerația fixă anuală

1 45% din remunerația fixă anuală (procent calculat din sumele plătite 
în anul 2021)

1 Până la patru indemnizații lunare brute 

1 Până la 83% din remunerația fixă anuală 

1 90% din remunerația fixă anuală  (procent calculat din sumele plătite 
în anul 2021)

f

Număr companii

Majoritatea companiilor (61% reprezentând 40 din 66 de 
companii) nu au plătit o remunerație variabilă în anul 2021 
membrilor CA și nici nu au mentionat în rapoartele de 
remunerare că membri CA sunt îndreptățiți la o astfel de 
plată.

Din cele 26 care plătesc o formă de remunerație variabilă, 
17 acordă astfel de remunerații în bani, două într-o 
combinație de bani și acțiuni și alte șapte companii 
plătesc în acțiuni, în baza unor planuri specifice.

Nu este o practică comună ca societățile să acorde beneficii 
membrilor CA. Companiile achită acele cheltuieli efectuate în 
vederea desfășurării activității (cazare, masă, transport, telefon, 
laptop, protocol, etc.), precum și suportarea cheltuielilor privind 
asigurarea pentru răspundere profesională. 

Remunerații 
variabiled

Beneficiie
61% dintre companii nu plătesc remunerații 

variabile membrilor CA

Tipuri de remunerații variabile

39%

Cash, 65%

61%

Cash
 & Acțiuni, 8%

Acțiuni SOP, 27%

În unele cazuri, companiile pun la dispoziția membrilor CA mașină cu șofer. Alte beneficii 
acordate sunt similare celor acordate angajaților și anume: abonament medical, 
asigurare de sănătate sau de viață. 



Există diferențe mari privind indemnizațiile fixe 
primite de conducătorii neexecutivi, care nu pot fi 
justificate mereu prin mărimea companiei. 

O analiză mai amănunțită este necesară (luând în 
considerare și alte variabile precum profitul 
companiei, numărul de angajati, industria, etc.) 
pentru a avea mai multă claritate privind sumele 
acordate. 

Totuși, companiile din BET supuse analizei 
noastre, plătesc o indemnizație fixă lunară 
corelată sau chiar redusă prin raportare la 
dimensiunea companiei. 

De asemenea, ținând cont de bunele practici 
privind remunerarea, conducătorii neexecutivi ar 
trebui remunerați doar cu remunerație fixă și 
remunerație pentru participarea la ședintele din 
comitetele din care fac parte, pentru a asigura 
independența acestora. 

Totuși, aproximativ 40% din companiile analizate 
acordă remunerație variabilă și conducătorilor 
neexecutivi. 

Mentionăm că nu există o interdicție legală în 
acest sens și, așa cum am detaliat în secțiunea 
următoare, conducătorii neexecutivi sunt 
beneficiari în cadrul planurilor de recompensare 
pe termen lung cu decontare în acțiuni.

Concluzii privind 
remunerația 
conducătorilor 
neexecutivif



Scheme de 
remunerare pe 
termen lung 
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Din toate companiile analizate, există 17 companii care fie au implementat deja, fie urmează 
să implementeze în anul 2022 scheme de remunerare pe termen lung

Planurile de tipul „stock-option plan” au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, un 
motiv în acest sens fiind și clarificarea tratamentului fiscal favorabil aplicabil beneficiilor 
acordate pe baza acestor planuri. Astfel, începând cu anul 2016, există în Codul Fiscal o 
definiție privind planurile de tipul „stock-option plan”. Aceasta a fost completată și tratamentul 
fiscal clarificat pe parcursul anilor. 

Astfel, în prezent, indiferent de denumirea planului, atât timp cât caracteristicile lui se 
încadrează în liniile menționate în Codul Fiscal, beneficiile acordate în cadrul planului respectiv 
pot beneficia de tratamentul fiscal favorabil. În general, beneficiile fiscale se referă la 
amânarea impozitării acțiunilor până la momentul vânzării lor și scutirea de la plata 
contribuțiilor sociale datorate de angajat și angajator la momentul acordării dreptului și la 
momentul intrării în posesia acțiunilor.

Din analiza noastră, am observat că majoritatea planurilor implementate de companii par să 
aibă caracteristicile specifice unor planuri de tipul „stock-option plan” în ințelesul Codului 
Fiscal, prin urmare, participanții la aceste planuri se pot bucura de tratamentul fiscal favorabil.

Nivel maxim al remunerației variabile acordate membrilor CA

Tip Plan În majoritatea cazurilor (65%) aceste planuri sunt de tipul 
„stock-option plan”. Există două companii care au planuri de opțiuni 
pe acțiuni virtuale, iar celelalte companii au diverse forme de planuri 
de recompensare pe termen lung.

Participanți În general, participanții sunt Administratori și Directori 
(conducători executivi și neexecutivi) și angajați. Angajații sunt 
participanți în 53% din cazuri (nouă companii).

Preț 
beneficii

În majoritatea cazurilor, titlurile sunt acordate cu titlu gratuit.

Beneficii În 65% din cazuri (11 companii), beneficiile sunt de tipul acțiunilor, 
în trei cazuri, beneficiile sunt o combinație de acțiuni și bani, în 
două cazuri sunt plătite în bani și pentru o companie nu sunt 
informații disponibile.

Perioadă 
intrare în 
drepturi

În toate cazurile unde informația este disponibilă (13 companii), 
perioada de intrare în drepturi este de minim un an (în opt cazuri, 
de un an). 

Număr companii
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Practicile ESG 
și remunerația 
conducătorilor

Diversitate

Factorii de mediu, sociali și de guvernanță 
corporativă (ESG – environmental, social and 
governance) reprezintă un set de criterii cheie, 
din ce în ce mai folosit pentru a măsura 
eforturile organizațiilor în direcția 
sustenabilității. 

La nivel internațional, potrivit datelor furnizate 
de către ESGauge, în 2022, 69% dintre 
companiile incluse în Indexul S&P 500  (adică 
207 din 301 companii) țin cont de atingerea 
țintelor de ESG atunci când își remunerează 
executivii, o creștere relativ substanția față de 
52% în 2021.
  
În cadul studiului nostru, din total companiilor 
listate la BVB și care au publicat politicile și 
rapoartele de remunerare aplicabile 
conducătorilor, există doar 14 companii care 
menționează câteva aspecte privind ESG. 

Dintre acestea, doar patru oferă informații mai 
detaliate și una singură  oferă informații 
relevante privind corelarea remunerației 
conducătorilor cu îndeplinirea unor indicatori de 
performanță privind ESG.

Companiile vor trebui, însă, să accelereze 
eforturile în această direcție, nu doar prin 
prisma responsabilității pe care o au față de 
societate, ci și ca răspuns la presiunile 
investitorilor, ale clienților sau ale schimbărilor 
legislative. 

Din analiza datelor publice, 
am constatat că și în 
România femelie ocupă mai 
puține funcții de conducere 
decât bărbații și sunt mai 
puține femei în consiliile de 
administrație /de 
supraveghere decât bărbați.

Din 149 de directori executivi analizați, doar 31 sunt femei 
(i.e. aproximativ 21%). În ceea ce privește poziția de 
CEO, din 60 de CEO analizați, doar șase sunt femei, adica 
10%. Cât privește poziția de CFO, procentul este mai 
mare, 33 % (10 dintr-un total de 30 CFO analizați).

Din informațiile publice disponibile, am putut extrage 
informații pentru 63 de companii privind numărul femeilor 
care au fost numite membre în Consiliul de Administrație 
/ de Supraveghere (numite în anul 2021, din total 
persoane numite în anul 2021).

Din 63 de companii, 19 companii (30%) nu au numit nicio 
femeie în Consiliu în anul 2021. Mediana seriei este 17%, 
iar media este de 18%. 

Dat fiind faptul ca numărul membrilor numiți într-o 
companie este în general între trei și 10, rezultă că în 
general, există unul, maxim doi membri femei numiți 
într-un an.

De exemplu, la nivelul UE, există în pregătire o nouă Directiva ce vizează guvernanța corporativă, urmând să 
instituie obligativitatea legării sistemelor de bonusare  pentru conducerea companiilor de atingerea țintelor de 
sustenabilitate.

Conform unui studiu Harvard Law School ESG In-
centives and Executives (harvard.edu)

6
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Procent femei

Procent barbati

79%

Exista doar patru companii unde numărul 
femeilor din Consiliu se apropie de jumătate și  
o singură companie unde numărul femeilor este 
mai mare decât numărul bărbaților.

21%

Procent femei

Procent barbati

Procent femei

Procent barbati

10%

90%

21%

79%
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