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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE ACŢIONARILOR  

 

 

 

1. Referitor la alegerea auditorului financiar -  este precizată în Convocatorul AGOA/AGEA, 

postat in prezenta sectiune a  website – ului societatii: 

 

“Depunerea ofertelor pentru ocuparea funcţiei de auditor financiar se va face în perioada 

16.01 - 11.02.2013.  

Criteriile pentru alegerea auditorului financiar: 

- recunoaştere internaţională;  

- oferta de preţ cea mai avantajoasă. 

Ordinea de înscriere pe buletinele de vot va prezenta, în ordine crescătoare, oferta de preţ  

cea mai avantajoasă (prima poziţie este considerată poziţia cea mai avantajoasă). 

Dosarul de depunere a ofertei de servicii de audit va include: Prezentarea ofertantului;  

principalii clienţi; descrierea echipei mandatată pentru prestarea serviciului; poziţia ocupată în  

Registrul CAFR şi a CNVM pentru societăţile de audit agreate pentru a presta servicii societăţilor  

listate pe piaţa de capital. 

Dosarele de ofertă vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului de Administraţie al  

SC Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamţ”.  

 

Proiectul de hotărâre AGOA:  

 

“Art.unic – Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern … 

…………şi încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de patru ani” 

 

2. Referitor la remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie şi modul de justificare a 

acestora  

 

S-au luat în considerare rezultatele economico – financiare ale societăţii,  responsabilităţile impuse 

prin programul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli, criterii in raport cu care remuneraţiile sunt 

justificate – 2 salarii medii pe societate , calculat în luna decembrie 2012, pentru preşedinte, iar 

indemnizaţia lunară a celorlalţi administratori să fie la nivelul reprezentând 1,75 ori salariul mediu pe 

societate calculat în in aceiaşi luna, acoperirea costurilor ocazionate de deplasare în interes de serviciu 

la sediul societăţii.  

 

Proiectul de hotărâre AGOA prevede: 

 

,,Art.unic. 

Se aprobă: 

- continuarea aplicării principiilor adoptate prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare 

ale Acţionarilor nr.3 din 26.01.2012 şi nr.7 din 27.04.2012 şi stabilirea indemnizaţiei lunare 

a Preşedintelui CA la nivelul reprezentând 2 ori salariul mediu pe societate, calculat în luna 

decembrie 2012 iar indemnizaţia lunară a celorlalţi administratori să fie la nivelul 

reprezentând 1,75ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 2012;  
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- menţinerea indemnizaţiei suplimentare pentru participarea administratorului care face 

parte dintr-un comitet consultativ al Consiliului de Administraţie la nivelul a 10% din 

remuneraţia lunară a acestuia; 

- participarea la profitul net obţinut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 

1,5% pentru exerciţiul financiar 2012, la care se vor adaugă contribuţiile societăţii, 

repartizat proporţional cu indemnizaţia cuvenita fiecărui administrator; 

- decontarea, pe baza de documente legale, a cheltuielilor de transport efectuate în interesul 

societăţii; 

- acordarea, pe bază de documente legale, a dreptului de cazare şi a diurnei la nivelul stabilit 

pentru directorii executivi în cazul deplasărilor efectuate în interesul societăţii pe baza 

mandatului aprobat de CA. “. 

 

3. Referitor la propunerile concrete a limitelor generale de remunerare a 

directorilor executivi şi modul de justificare a acestora, în proiectul de hotărâre AGOA, 

se arată (extras): 

 

,, Art.unic .  

 Se aprobă:  

- limitele de retribuire pentru directorul general, directorul comercial şi directorul economic 

în anul 2013 cuprinse între 6 si 9 ori salariul mediu pe societate calculat în luna decembrie 

2012; 

 - participarea directorului  general, directorului  comercial şi directorului  economic la 

profitul net obţinut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 3% pentru  

exerciţiul financiar 2012, la care se vor adăuga contribuţiile societăţii. Baza de calcul a 

participării la profit se va diminua cu profitul net realizat din vânzarea de active in exerciţiul 

financiar 2012; 

- mandatarea C.A. pentru negocierea nivelului de  retribuire si participare la profit cu fiecare 

director in parte.” 

 

4. Proiectul de hotărâre privind limitele de retribuire a directorilor executivi, are 

în vedere Hotărârile Adunărilor Generale din ultimii patru ani – 

 eliminarea pierderilor realizate de echipele de management anterioare, 

readucerea pe profit a societăţii  

 realizarea şi depăşirea indicatorilor aprobaţi pentru exerciţiul financiar 2012,  

prognozele economice pentru 2013,  

 fluxurile de numerar pozitive,  

 reducerea necesarului de credite bancare pentru asigurarea continuităţii 

activităţilor organizaţiei  

 precum şi angajamentul asumat de actuala echipă manageriala, în şedinţa CA 

din 14.01.2013, pentru realizarea obiectivelor propuse a fi îndeplinite de 

societate în perspectiva următorilor patru ani. 

 

       In justificarea limitelor de retribuire pentru echipa managerială va informăm că Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor, din 29.06.2008 a hotărât încetarea activităţii Consiliului  

de Administraţie în funcţie la data respectivă şi alegerea unui nou Consiliu de Administraţie  

care a fost mandatat să încheie contract de management, în baza Legii nr.31/1990 actualizată, 

cu directorii societăţii şi să negocieze limitele maximale ale cheltuielilor aferente remunerării 

directorilor / conducătorilor societăţii prin încadrarea intr-un buget diminuat cu 25%, 

acţiune ce a fost îndeplinită. 

 

Prin hotărârea nr.2 din 26.01.2012 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a luat act de 

informarea cu privire la politica de salarizare promovată de Consiliul de Administraţie în 

conformitate cu prevederile hotărârilor adoptate de AGOA şi a aprobat propunerile privind 

ratificarea execuţiei bugetului 2011 privind limitele maxime negociate ale cheltuielilor 

aferente cu remunerarea directorului general, directorului comercial şi directorului economic 
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prin încadrarea într-un buget majorat cu 10% faţă de bugetul aprobat în 2008 şi menţinut în 

2009 şi 2010, la care se adaugă:  

“a) un fond de premiere echivalent unei participări la profit, în limita unei indemnizaţii 

lunare pentru rezultatele obţinute peste prevederi în 2010; 

b) participarea la profitul net obţínut înainte de calcularea provizionului corespunzător, de 

2% pentru exerciţiul financiar 2011, la care se vor adăuga contribuţiile societăţii.”  

 

În eventualitatea că Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 19/20.02.2013 va mandata 

Consiliul de Administraţie să negocieze, cu fiecare director executiv în parte, nivelul de retribuire 

pentru anul 2013, avem convingerea că nu se va depăşi procentul de 15% , încă neacordat prin  

diminuarea de 25% stabilită în Hotărârea AGOA nr. 6 din 29.06.2008. 

In ceea ce priveşte prelungirea mandatului conducerii executive, propunerea supusa 

votului acţionarilor are in vedere asigurarea continuităţii activităţii si asigurarea unui 

transfer de responsabilitate intr-o perioada rezonabila. Anual Consiliul de 

Administraţie actualizează indicatorii de performanta ai conducerii executive si 

nivelurile de salarizare. 

 

 5. Referitor la demersurile privind valorificarea activului situat în Piatra Neamţ, str. 

Aurel Vlaicu nr.34, vă informăm că în ultimul an s-au realizat o serie de măsuri după cum 

urmează: 

5.1/ Creşterea veniturilor prin închirierea spaţiilor de pe acest amplasament. În acest scop 

sau întreprins următoarele acţiuni: 

 - eliberarea suprafeţelor construite prin demolarea unor clădiri în vederea amenajării 

unei parcări auto; 

- amenajarea căilor de acces în parcare; 

- execuţia de lucrări de îmbunătăţire a spaţiilor din clădirea corpului administrativ  

pentru a putea fi valorificate prin închiriere; 

- montarea unei bariere semiautomate pentru accesul în parcare; 

Prin aceste acţiuni randamentul veniturilor a crescut pe acest amplasament, în anul  

2012, la nivelul de 16%. 

5.2/ Intenţiile de valorificare prin vânzare a activului s-au materializat prin discuţii cu  

următorii solicitanţi: 

 - Firma Country Development din Bucureşti; reprezentantul firmei, D-ul Mihai Duram, 

a venit, a văzut spaţiul dar nu a înaintat o oferă concretă de preţ; 

 - Firma EDC Projekt Management SRL din Cluj Napoca, a solicitat date despre acest  

spaţiu şi a făcut oferta de preţ astfel: 

a .- 150 Euro/ mp ; 

b. - 180 Euro/ mp , condiţionat de faptul ca Mecanica Ceahlău SA să se ocupe de curăţarea  

terenului şi obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de construcţie necesare pentru a construi 

un spaţiu comercial; 

- Firma Collins Internaţional SRL, a vizitat amplasamentul, a transmis un contract de  

consultanţă imobiliară dar nu a făcut nici o ofertă concretă de preţ. 

La ultima ofertă a fost făcută o contraofertă la care nu s-a primit nici un răspuns. 
 
 

 Dumitru BONTAŞ 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

 

    

 

 

 


