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Raport anual de remunerare 

Pentru exercițiul financiar 2021 
 

 

Societatea a elaborat, prezentul raport care cuprinde remunerațiile și toate beneficiile, indiferent 

de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2021 conducătorilor societății, în mod 

individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători. 

Raportul de Remunerare se supune votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor 

Societății odată cu aprobarea situațiilor financiare din data de  va fi publicat pe website-ul Societății, 

www.romradiatoare.com și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

Astfel : 

1. Structura remunerației conducătorilor societății pentru anul 2021 

 

Nume si 

prenume 

Funcția durata Remunerația 

stabilita  

fixa variabila  alte beneficii 

obținute 

Mielu Dobrin Președinte 01-01-2021-28-

02-2021 

Trim I - 

conform Act 

constitutiv 

100% 0% reducere 

remunerație fixa cu 

25% in ian-feb 2021   

Radulescu 

Sorin-Ion 

Membru 01-01-2021-02-

03-2021 

Trim I - 

conform Act 

constitutiv 

100% 0% reducere 

remunerație fixa cu 

25% in Trim I 2021   

Președinte 02-03-2021-31-

12-2021 

Trim II- IV -

conform 

hot. AGOA 

15-04-2021 

abonament servicii 

medicale 

Schiau Ioan  Membru 01-01-2021 la 

31-12-2021 

Trim I - 

conform Act 

constitutiv 

100% 0% reducere 

remunerație fixa cu 

25% in Trim I 2021   

Trim II- IV -

conform 

hot. AGOA 

15-04-2021 

abonament servicii 

medicale 

Constantin 

Stefan-

Valentin 

Membru 02-03-2021-31-

12-2021 

Trim II- IV -

conform 

hot. AGOA 

15-04-2021 

100% 0% reducere 

remunerație fixa cu 

25% in martie 2021,  

abonament servicii 

medicale 

 

 

  

 

 



 

2. Informație comparativa privind modificarea remunerației si performanta societății 

 

Nume si 

prenume 

Funcția an financiar 

2021 

an financiar 

2020 

an financiar 

2019 

an financiar 

2018 

an financiar 

2017 

raportat la 

anul 2020 

raportat la 

anul 2019 

raportat la 

anul 2018 

raportat la 

anul 2017 

raportat la 

anul 2016 

Oliviu 

Niculescu 

Directorului 

General 

Trim I 2021 -

reducere 

remunerație 

cu 25% 

n/a n/a n/a n/a 

Ioan 

Barbu 

Director 

General 

Adjunct  

Trim I 2021 -

reducere 

remunerație 

cu  25% 

n/a n/a n/a n/a 

Performanta Societății 

profit /pierdere -125,04% 30,81% -176,42% -18,87% -861,76% 

 

Remunerația Directorilor Executivi cu mandat este raportata la salariu mediu brut pe societate si s-a aplicat 

începând cu Trim II al anului. 

Conducătorii societății nu sunt parte la nici o schema de opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de societate. 

 

Președinte CA      Director General 

Radulescu Sorin-Ion     Oliviu Niculescu 


