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Preambul 

 

“Guvernanța corporativă reprezintă un ansamblu de reguli care guvernează sistemul 

de administrare și control în cadrul unei societăți, raportul dintre management, acționari și 

alte persoane interesate.” 

Potrivit OECD (Organization for economic Cooperation and Development), 

guvernanța corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și 

responsabilitățile între diferitele categorii de participanți la activitatea Companiei: acționari, 

consiliul de administrație, directorii, angajații, auditorii, cenzorii, specificându-se totodată 

modul în care se iau deciziile cu privire la activitatea companiei, cum se definesc obiectivele 

strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele 

economice. 

Compania Municipală Energetica SA activează într-un mediu concurențial în care 

conducerea afacerilor într-o manieră onestă și profesionistă cu respectarea cerințelor legale, 

sunt atribute obligatorii ale unei companii responsabile. 

Adoptarea unor bune practice și politici de guvernanță corporativă este pentru 

companie, o modalitate prin care se asigură un suport temeinic pentru dezvoltarea solidă și 

durabilă a Companiei , pentru creșterea încrederii acționarilor, a partenerilor de afaceri cât și 

a angajaților. 

Compania Municipală Energetica București SA a fost înființată de către Consiliul 

General al Muncipiului București prin Hotărârea nr. 94/29.03.2017 și are ca obiect principal 

de activitate FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT, COD CAEN 3530. 

Suplimentar faţă de activitatea principală, obiectul de activitate al Companiei include 

și activităţi secundare, prezentate în Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica 

Bucureşti – S.A. 

Compania Municipală Energetica București SA, este o societate pe acțiuni. Societatea 

este persoană juridică de drept român, constituită cu participare română și își desfășoară 

activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale 

referitoare la societățile comerciale în vederea realizării obiectivului său de activitate și a 

îndeplinirii obiectivelor. 
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Prezentul Regulament este transpunerea în practică de către Consiliul de 

Administrație a prevederilor Ordonanței de Urgență 109/2011 privind Guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, descriind modul adoptării și aplicării de către 

Compania Municipală Energetica București SA a principiilor și recomandărilor de guvernanță 

corporativă și implicit ale prezentei ordonanțe. 

Scopul Regulamentului de Guvernanță Corporativă este de a promova încrederea 

tuturor categoriilor de participanti în conducerea și administrarea Companiei. 

Instrumentele financiare ale CMEB SA nu sunt tranzacționate pe piața reglementată și 

operată de Bursa de Valori București. 

Codul de Guvernanță Corporativă al BVB prevede: “Deși Codul este destinat 

societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața 

reglementată BVB , acest fapt nu împiedică alte societăți comerciale sau tipuri de emitenți să 

adopte principiile și să le urmeze într-o manieră adecvată.” 

În consecință CMEB SA a decis să întocmească prezentul Regulament de Guvernanță 

Corporativă , fără a completa Declarația Aplici sau Explici, aceasta fiind obligatorie numai 

pentru societățile listate la Bursa de Valori București. 

În acest sens, Guvernanța Corporativă înseamnă pentru CMEB SA conducerea în 

ansamblu a întregii societăți, prin acceptarea tuturor componentelor interne, care 

funcționează împreună, dar care, în final, vor fi integrate conducerii și implementării 

sistemului de control intern managerial, inclusiv al managementului riscurilor din cadrul 

Companiei, precum și sistemului de management financiar și de control intern și implicit a 

auditului intern. 

În concluzie CMEB SA proiectează, dezvoltă și implementează continuu, sistemul de 

control intern managerial, în concordanță cu Ordinul Secretarului General al Guvernului 

nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 În spiritul celor menționate mai sus atât administratorii CMEB SA cât și angajații săi 

vor continua să sporească și să mențină niveluri înalte de etică în afaceri și integritate în 

parteneriatele de afaceri. 

Pentru transparență, Regulamentul de Guvernanță Corporativă cît și celelalte 

documente prevăzute de O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, sunt publicate pe pagina de internet a Companiei, www.cmeb.com.ro . 
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1. Structurile de Guvernanță Corporativă 

 

1. Consiliul de Administrație  

             Consiliul de Administrație este organul executiv al Companiei. Membrii Consiliului de 

Administratie sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor  pentru un mandat de 2 

ani, și pot fi realeși sau, în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale, pot fi revocați de către 

AGA. 

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație 

dintre membrii săi. Această funcție nu este îndeplinită de Directorul General, chiar dacă este 

membru al Consiliului de Administrație.Președintele este numit pe o perioadă care nu poate 

depăți durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul 

de Administrație. 

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea 

Președintelui.Consiliul mai poate fi convocat și la cererea motivata a cel putin 2 (doi) dintre 

membrii săi ori a Directorului General.Directorii și Auditorii Interni pot fi convocați la orice 

întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei 

nu au drept de vot. 

Când un post din Consiliul de Administraţie devine vacant, Adunarea Generală 

Ordinară a acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata 

pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu 

perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. 

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori 

neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori. Remunerația membrilor 

Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor în condițiile 

legii și aceasta este fixă. Membrii CA nu primesc  indemnizație variabilă,aceasta se va putea 

negocia și poate fi prevăzută în contractul de mandat în funcție de nivelul de realizare al 

obiectivelor. 

În conformitate cu prevederile legale, remunerația fixă a membrilor Consilului de 

Administrație nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial 

mediu brut pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de Companie, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia 

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 
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Indemnizația fixă și variabilă pentru membrii Consilului de Administrație este 

aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor CMEB SA. 

Președintele Consiliului de Administrație și ceilalti administratori sunt obligați să pună 

la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele 

societății. Fiecare administrator are un vot în Consiliul de Administrație. În situația în care 

există un numar egal de voturi , votul Președintelui este decisiv. 

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea 

Companiei, cu respectarea limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiile expres 

prevazute de lege ca fiind în competența sa. 

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, 

Actul Constitutiv al Societății si Contractul de mandat încheiat cu Compania. 

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si 

utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de 

lege pentru adunarea generala a acționarilor. 

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale: 

 

a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală; 

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcționare al societății;  

c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung şi mediu; 

d) stabilește şi menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul şi bunurile 

societății; 

e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale  direct și/sau mandatează Directorul 

General prin Hotărâre a Consiliului de Administrație să încheie, modifice sau rezilieze 

contractele comerciale. 

f) aprobă actele de achiziție şi de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor şi 

know-how; 

g) aproba organigrama societății; 

h) numește  si revoca Directorul General,  când este cazul, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare; 

i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societății; 

j) conferă procuri de reprezentare a societății; 

k) decide chemarea în justiție, în numele societății şi se constituie ca parte atât în fața 

instanțelor judecătorești cât şi în fața curților de arbitraj, în caz de litigii; 
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l) prezintă anual Adunării Generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la 

încheierea exercițiului financiar,  raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul şi contul 

de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului 

pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de 

activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; 

m) avizează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care îl supune aprobării 

Adunării Generale a Acționarilor; 

n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin 

bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare si aproba masurile pentru 

desfășurarea activității în condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si 

cheltuieli; 

o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de cate ori 

este nevoie; 

p) propune înființarea şi desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în 

România sau în străinătate; 

r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în 

condițiile legii; 

s) reprezintă societatea in raporturile cu terții si directorul general al  societății prin 

președintele Consiliului de administrație; 

ş) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta 

în conformitate cu prezentul Act Constitutiv; 

t) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor; 

ţ) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează sa se realizeze de către 

societate în condițiile legilor in vigoare; 

u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme 

punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei 

societății potrivit legii; 

v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția 

financiară şi comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către 

Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.  

 

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual şi 

solidar după caz față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri şi 

pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin 

hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. 
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Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având 

cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului 

Financiar.Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde 

asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de 

Administrație şi au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau 

omisiuni.  

 

Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt 

contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe 

Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu 

privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în 

care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o 

anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul 

va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.  

 

Membrii Consilului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu 

prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei și nu au 

voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Companiei. 

 

2. Comitetele Consultative 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare  

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Companiei a fost înființat conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

intreprinderilor publice . 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Companiei este format din 3 membri 

neexecutivi și independenți din cadrul Consiliului de Administrație. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este autorizat să:  

 Elaboreze și să propună procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de 

director, precum și să recomande candidații pentru funcțiile de director;  

 Formuleze propuneri privind remunerarea directorilor;  

 Solicite orice informații necesare de la angajați sau de la terțe părți interesate;  

 Organizeze și să desfășoare întâlniri cu angajații sau consultanții, după caz. 



 
 
 
 
  

 
10 

 

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare trebuie să prezinte un 

echilibru corespunzător în ceea ce privește competența, experiența, diversitate de gen, 

cunoștințele și independența membrilor, care să permită acestora îndeplinirea în mod 

eficient a îndatoririlor și responsabilităților. 

 

Membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare vor fi administratori 

neexecutivi. Majoritatea membrilor Comitetului de nominalizare și remunerare, incluzand si 

Președintele, vor fi administratori neexecutivi independenți. Preşedintele Consiliului de 

Administrație va fi membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. 

 

Consiliul de Administraţie va desemna membrii Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare, dintre care unul va fi numit preşedinte al Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare.Statutul de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu va 

împiedica membrii să participe în activitatea altor Comitete ale Consiliului de Administrație. 

Încetarea calităţii de membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare are loc 

prin revocare, prin renunţare şi în cazul în care încetează mandatul de administrator. 

În caz de încetare a calităţii de membru sau de preşedinte al Comitetului de 

Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administraţie va numi un alt administrator pentru 

ocuparea postului vacant. 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuţii principale:  

 Selectează si recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile de 

Director General și Director General Adjunct și pot participa în procedura de selecție  

și a celorlalți Directori din conducerea executiva a Companiei; 

 Va elabora, revizui și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație:  

a) Matricea de competențe profesionale a directorilor și criteriile de selecție a 

candidaților pentru funcția de director;  

b) Procedura de selecție a candidaților pe care Consiliul de Administrație îi propune 

pentru alegerea ca directori;  

c) Criteriile și procedura de evaluare a activității directorului/directorilor;  

 Va verifica, cel puţin o dată pe an, numărul mandatelor deţinute de membrii 

Consiliului de Administrație şi de membrii Conducerii Executive în alte societăți;  

 Va evalua, cel puţin o dată pe an, independenţa membrilor Consiliului de 

Administrație;  

 Solicită Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor 

pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care 
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propunerile pentru funcția de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de 

Administrație;  

 Asistă Consiliului de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, 

analiză și evaluare a politicilor de personal;  

 Va elabora, revizui periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație 

politica de remunerare a administratorilor și a directorului/directorilor.  

 Politica de remunerare a administratorilor și directorului/directorilor va evidenţia 

modul în care Consiliul de Administrație şi directorul/directorii executivi sunt 

remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul Societății.  

 Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acţionarilor 

înțelegerea principiilor şi a argumentelor care stau la baza remunerației și va 

cuprinde, în principal: principiile și argumentelor care stau la baza remunerației 

administratorilor și directorului/directorilor;descrierea componențelor remunerației 

administratorilor și directorului/ directorilor (precum salarii, prime anuale, stimulente 

pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natură, pensii și altele) a 

scopului și principiilor ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale 

de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă);informații privind 

durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese 

pentru revocare fără justă cauză;descrierea modului de conducere a procesului și de 

luare a deciziilor privind remunerarea administratorilor și directorului/directorilor. 

 Elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile 

financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor care au încheiat contract de mandat în cursul anului 

financiar anterior.  

 Solicită Consiliului de Administrație să propună aprobării Adunării Generale a 

Acționarilor politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor 

Consiliului de Administrație, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile 

acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și 

criteriile de performanță stabilite în contractul de administrație/mandat; 

 

Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare se vor organiza înainte de 

ședința Consiliului de Administrație programată pentru luna respectivă, pentru a permite 

pregătirea în timp util a rapoartelor pentru Consiliul de Administrație. 
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Comitetul de Audit  

Comitetul de Audit are rolul de a asista Consiliul de Administraţie în realizarea 

atribuţiilor acestuia pe linia auditului intern şi o funcţie consultativă în ceea ce priveşte 

strategia şi politica companiei privind sistemul de control intern, auditul intern şi auditul 

extern, precum şi controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate. 

Acestea constau, în principal, în monitorizarea procesului de raportare financiară, a 

sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul 

companiei, precum şi în supravegherea activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare 

anuale (consolidate). 

Comitetul de Audit are ca scop: 

 Să supervizeze toate aspectele referitoare la audit şi riscuri la nivelul companiei; 

 Să verifice şi să controleze gradul de adecvare, independenţa şi eficienţa 

Compartimentului Audit Intern; 

 Să analizeze şi să verifice corectitudinea situaţiilor financiare ale companiei, precum 

şi a altor raportări importante; 

 Să monitorizeze şi să verifice independenţa, obiectivitatea şi eficienţa auditorului 

extern; 

 Să verifice şi să controleze gradul de adecvare, independenţa şi eficienţa Comitetului 

de gestionare a riscurilor; 

 Să monitorizeze îndeaproape profilul de risc al companiei şi principalele expuneri şi să 

transmită informaţii relevante Consiliului de Administraţie, în mod periodic. 

Comitetului de Audit trebuie să prezinte un echilibru corespunzător în ceea ce 

priveşte competenţa, experienţa, diversitate de gen, cunoştinţele si independenţa 

membrilor, care să permită acestora îndeplinirea în mod eficient a îndatoririlor şi 

responsabilităţilor. 

Majoritatea membrilor Comitetului de Audit, incluzând şi Preşedintele, vor fi 

administratori independenţi.Comitetul de Audit, ca întreg, trebuie să dispună de un mix de 

aptitudini care să corespundă responsabilităţilor care intră în sfera de competenţă a 

Comitetului de Audit. Aceste aptitudini pot include experienţa în cadrul industriei relevante, 

înţelegerea factorilor specifici prin care societatea adaugă valoare, cunoştinţe în ceea ce 

priveşte gestiunea riscurilor, cunoaşterea reglementărilor relevante şi experienţa în 

domeniul conformităţii. 
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Consiliul de Administraţie va desemna membrii Comitetului de Audit, dintre care unul 

va fi numit preşedinte al Comitetului de Audit. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu 

va putea fi Preşedinte al Comitetului de Audit. 

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Audit nu vor deţine 

funcţii, calităţi şi nu vor efectua tranzacţii care ar putea fi considerate incompatibile cu 

misiunea Comitetului de Audit. Statutul de membru al Comitetului de Audit nu va împiedica 

membrii să participe în activitatea altor Comitete ale Consiliului de Administraţie. 

Încetarea calităţii de membru în Comitetul de Audit are loc prin revocare, prin 

renunţare şi în cazul în care încetează mandatul de administrator. 

În caz de încetare a calităţii de membru sau de preşedinte al Comitetului de Audit, 

Consiliul de Administraţie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant. 

 

3. Directorul General 

Directoratul este structura executivă a Companiei care duce la îndeplinire hotărârile 

Adunării Generale ale Acţionarilor, hotărârile Consiliului de Administratie, precum şi propriile 

decizii, implementând totodată şi procedurile interne în conformitate cu prevederile legale. 

Director al Companiei este acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de 

conducere a societății. Consiliul de Administrație este însarcinat cu supravegherea activității 

directorului. 

El este numit şi revocat de către Consiliul de Administraţie.Directorul General poate fi 

numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Directorul General 

reprezintă Compania în raporturile cu terţii, în limita competenţelor delegate de către 

Consiliul de Administraţie.  

              În Compania Municipală Energetica Bucuresti SA, este numit Director General 

provizoriu (in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016), 

până la finalizarea procedurii de selecție potrivit Art. 642 din OUG 109/2011, privind 

Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice. 

              Atribuțiile Directorului General: 

1. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are puteri de decizie în ceea ce priveşte 

operaţiunile curente ale societăţii;  
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2. propune consiliului de administraţie strategia şi politica comercială şi de dezvoltare a 

societăţii; 

3. propune consiliului de administraţie structura organizatorică a societăţii, numărul de 

posturi, precum şi normativele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de 

producţie; 

4. negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza 

mandatului specific acordat de consiliul de administraţie; 

5. rezolvă orice problemă încredinţată de consiliul de administraţie al societăţii; 

6. incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite pâna la limita a 100.000 

de euro/ tranzactie individuala sau intr-o serie de tranzactii incheiate; 

7. aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de 

autor si know-how; 

8. conferă procuri de reprezentare a societății, in legătura cu atribuțiile delegate de 

C.A.; 

9. propune spre aprobare C.A. toate cererile și acțiunile de chemare în justiție, în 

numele societății și se constituie ca parte, atât în fața instanțelor judecătorești, cât și 

în fața curților de arbitraj, în caz de litigii; 

10. analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin 

bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual 

aprobat de A.G.A și transmis Directorului General de catre C.A. și aprobă măsurile 

pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de 

venituri și cheltuieli; 

11. propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în 

România sau in străinătate; 

12. reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața organelor jurisdicționale și poate 

delega puterea de reprezentare, prin procura specială cu menționarea atribuțiilor 

delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze C.A. 

Specimenul de semnatură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului 

Comerțului. 

13. rezolvă problemele stabilite de A.G.A și C.A. și execută hotărârile luate de acestea în 

conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare; 

14. elaborează situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și 

cheltuieli, pe care le înaintează spre aprobarea C.A. si A.G.A.; 

15. propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate in 

condițiile legislației în vigoare; 
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16. supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de 

informâri pe probleme punctuale specifice; 

17. decide asupra oricaror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția 

financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de 

către C.A., dar fara depășirea prevederilor legale în materie;  

18. conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al 

îndeplinirii hotărârilor C.A. și ale A.G.A. Pentru aceasta Directorul General emite 

decizii; 

19. este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele 

obiectului de activitate al societățiii și cu respectarea competentelor exclusive 

rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A; 

20. exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului 

Constitutiv și atribuțiilor delegate de C.A.; 

21. execută angajamentele și hotărârile luate de C.A. si A.G.A., urmărind operativ 

îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite; 

22. solicită președintelui C.A. convocarea A.G.A.;  

23. numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită 

autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și 

regulamentelor interne aprobate de C.A.; 

24. promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor 

serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu 

succes a acțiunilor încredințate societății; 

25. propune C.A. obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății. 

Din conducerea executivă a Companiei mai fac parte și directorii angajaţi cu contract 

de muncă.Directorii Generali Adjuncți sunt numiţi de către Directorul General (cu avizul 

Consiliului de Administrație și al Comitetului pentru Nominalizare și Remunerare) şi se află în 

subordinea acestuia. 

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea 

operativă a Companiei. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și 

cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute in veder 

Instituirea acestei răspunderi este justificată de considerentul că este transferată 

conducerea societăţii directorilor. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea 

îndatoririlor lor. 
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2. Sistemul de Control Intern Managerial 

 

           Sistemul de Control Intern Managerial este organizat la nivelul Companiei, conform 

prevederilor Codului controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin 

Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018. 

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi 

implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării 

unei asigurări rezonabile pentru:  

 atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace 

 respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului;  

 protejarea bunurilor şi a informațiilor;  

 prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; 

 calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de 

încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. 

  Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de 

management, pe care Compania trebuie să le urmeze. 

Obiectivul standardelor este acela de a crea un model de control intern managerial la 

nivelul Companiei uniform şi coerent. Stabilirea sistemelor de control intern managerial 

trebuie să intre în responsabilitatea conducerii executive și are la bază standardele elaborate 

de Ministerul Finanţelor Publice.  

Sistemele de control intern managerial se dezvoltă ţinând cont de specificul legal, 

organizaţional, de personal, de finanţare etc., pentru fiecare palier în parte. 

              Sistemul de control intern managerial al Companiei trebuie să aibe rolul de asigura 

îndeplinirea misiunii Companiei in condiții de: 

 realizare a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Companiei, în condiţii de 

regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; 

 protejare a bunurilor, informaţiilor şi fondurilor publice împotriva pierderilor 

datorate erorii, abuzului sau fraudei; 

 respectare a legilor, a regulamentelor interne şi a deciziilor conducerii; 

              Programul de dezvoltare a SCIM are ca obiectiv luarea măsurilor necesare pentru 

elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 
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formalizate pe activităţi. Programul de dezvoltare a SCIM presupune stabilirea obiectivelor, 

acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, precum şi altor componente ale măsurilor 

respective. SCIM stabilește ca trebuiesc identificate riscurile si elaborate strategii de 

reducere ale acestora. 

Pentru realizarea obiectivelor trebuie să se asigure un echilibru între sarcini, 

competenţă (autoritate decizională conferită prin delegare) şi responsabilităţi (obligaţia de a 

realiza obiectivele) şi să se definească proceduri. 

 Procedurile reprezintă paşii ce trebuie urmaţi în realizarea sarcinilor, exercitarea 

competenţelor şi angajarea responsabilităţilor.În acest context, se afirmă despre controlul 

intern managerial că: 

 este integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a 

entităţii publice; 

 intră în grija personalului de la toate nivelurile; 

 oferă o asigurare rezonabilă a atingerii obiectivelor, începând cu cele individuale şi 

terminând cu cele generale. 

Etapele de dezvoltare si implementare a SCIM în cadrul Companiei sunt: 

 Stabilirea sferei si a ariilor de cuprindere a sistemului de control intern managerial. 

 Inventarierea activitatilor procedurabile; 

 Identificarea si analiza riscurilor asociate activitatilor institutiei; 

 Elaborarea procedurilor operationale care includ activitati de control; 

 Aprobarea si comunicarea procedurilor operationale; 

 Monitorizarea, evaluarea si dezvoltarea ulterioara  a sistemului de control 

În urma analizei interne s-a determinat că este oportun ca aria de cuprindere a SCIM 

trebuie să acopere următoarele compartimente: Biroul Controlul Financiar de Gestiune; 

Biroul SSM și Managementul Calității; Serviciul Registratură, Administrativ, Arhivă; Biroul 

Comunicare și Relații cu Publicul; Serviciul Juridic; Compartimentul Guvernanță Corporativă; 

Serviciul Investiții; Departamentul Comercial; Serviciul Achiziții; Serviciul Resurse Umane și 

Salarizare; Direcția Cercetare, Dezvoltare, Proiecte; Servicul Financiar, Contabilitate, Buget. 

Organizarea SCIM la nivelul Companiei are în vedere realizarea a trei obiective permanente: 

 Obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării Companiei(au fost 

identificate și aprobate obiectivele generale cât și obiectivele și activitățile specifice 

ale Companiei) 
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 Obiectivele cu privire la informațiile externe și interne(ținerea contabilității adecvate, 

calitatea informațiilor utilizate și difuzarea acestora către terți) 

 Obiective cu privire la conformitatea cu legislația în vigoare, regulamentele și politice 

Companiei(activitățile care se desfășoară în conformitate cu obligațiile legislative și 

regulamente interne etc.) 

Implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul Companiei vizează toate nivelurile de 

conducere și toate activitățile și este guvernat de regulile de management cuprinse în cele 16 

Standarde de control intern managerial.  

Astfel prin Decizie a Dirctorului General s-a înființat la nivelul Comapniei, Comisia de 

Monitorizare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor care are în principal următoarele 

atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 

nivelul societatii şi asigură anual actualizarea acestuia; 

 urmăreşte ca termenele prevăzute în programul de dezvoltare să fie respectate şi 

decide cu privire la măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora; 

 coordonează procesul de identificare şi actualizare a obiectivelor generale ale 

societatii şi a obiectivelor specifice Ia care se ataşează indicatori de performanţă sau 

de rezultat pentru evaluarea acestora;  

 monitorizează situaţia Procedurilor documentate (termen general folosit pentru 

procedura de sistem, operationala, program, regulament, ghid si alte documente ce 

pot tine locul unor proceduri, daca sunt de sine statatoare din cadrul societatii) şi 

hotărăşte, atunci când este cazul, actualizarea acestora; 

 analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor CMEB primite de la Comitetul de Gestionare a riscurilor, 

 analizează Profilul de risc şi limitele de toleranţii la risc ale societatii, propuse de 

Comitetul de Gestionare a riscurilor prin secretariatul tehnic al Comisiilor, pe baza 

analizei Registrul de riscuri de la nivelul societății si le supune ulterior aprobarii 

conducerii societatii; 

 analizează. în vederea aprobării de către conducerea CMEB. Planul de implementare 

a masurilor de control pentru riscurile semnificative, anual, care se elaboreaza anual 

avand pozibilitatea revizuirii cand este cazul. 

 analizează şi avizează Informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a 

riscurilor. elaborată pe baza raportărilor privind gestionarea riscurilor, de la nivelul 

compartimentelor prin Comitetul de Gestionare a Riscurilor; 
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Prin implementarea continuă a celor 16 Standarde de control intern managerial, 

Compania are definite regulile de management urmând ca pe măsură ce sunt implementate  

să se identifice zonele și direcțiile de schimbare necesare pentru obținerea unui 

management performant. 

 

3. Drepturile deținătorilor de acțiuni 

 

Compania Municipală Energetica București SA respectă drepturile tuturor acționarilor 

săi și pune la dispoziția acestora informații pertinente, care să le permită exercitarea 

drepturilor ce decurg din deținerea de acțiuni.Compania asigură un tratament echitabil 

tuturor acționarilor săi. 

Toate informațiile privind organizarea Adunării Generale a Acționarilor și 

documentele supuse dezbaterii AGA sunt transmise și disponibile acționarilor la sediul 

Companiei în timp util, cu respectarea condițiilor și cerințelor legale de conținut și 

publicitate. 

De asemenea site-ul Companiei are o secțiune dedicată Adunării Generale a 

Acționarilor, care cuprinde, detaliile și Hotărârile referitoare la desfășurarea adunărilor 

generale. De asemenea sunt transmise în timp util convocatorul AGA, materialele 

informative și documentele supuse dezbaterilor și aprobărilor AGA, procedurile AGA, 

formularele de vot, hotărârile adoptate și rezultatele voturilor pentru fiecare punct de pe 

ordinea de zi. 

Compania încurajează dialogul cu acționarii , prin intermediul site-ului cât și prin 

membrii Consiliului de Administrație și ai conducerii executive, aceștia fiind prezenți la AGA 

fiind pregătiți să clarifice problemele relevante ridicate de acționari. 

Compania depune toate eforturile pentru a asigura acționarilor săi accesul la 

informații relevante și actuale, astfel încât aceștia să-și exercite drepturile de o manieră 

echitabilă.Compania încurajează comunicarea prin mijloacele electronice, se asigură că cele 

mai relevante informații privind activitatea sa sunt prezentate pe site-ul companiei 

www.cmeb.com.ro, în limba română.De asemenea sunt luate toate măsurile pentru a se 

asigura accesul egal la informație, fiind postate pe site rapoartele consiliului de administrație 

privind activitatea companiei semestriale/anuale și situațiile financiare semestriale/anuale. 
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4. Transparența, Raportarea Financiară 

 

Structurile de guvernanță corporativă din cadrul Companiei efectuează raportări 

periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante referitoare la 

activitatea sa, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, 

proprietatea și conducerea. 

Compania pregătește informații relevante, care reflect cu obiectivitate și acuratețe 

rezultatele activității sale. Politica de raportare asumată se bazează pe următoarele 

principii:garantarea accesului egal și imediat la informare a acționarilor, respectarea 

termenelor legale de raportare și transparența informațiilor, toate acestea fiind regăsite și 

pe pagina web poprie www.cmeb.com.ro . 

Situațiile financiare sunt pregătite în conformitate cu legislația în vigoare, aplicabilă 

entităților autorizate și sunt furnizate informații periodice și continue, în conformitate cu 

standardele contabile de raportare financiară. 

Situațiile financiare sunt auditate de către un auditor financiar numit de către 

Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt 

însoțite de Raportul întocmit de cenzorii Companiei, Raportul auditorului financiar și 

Rapoartele Consiliului de Administrație și prezentate acționarilor. 

 

5. Conflictul de interese și tranzacțiile cu persoanele implicate 

 

Membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă vor lua decizii în 

interesul exclusiv al Companiei și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un 

conflict de interese între interesele lor personale și cele ale societății. 

În cazul apariției unui astfel de conflict, membrul respectiv se va abține de la 

dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru a asigura o corectitudine procedurală substanțială a tranzacțiilor cu părțile 

implicate este adoptată la nivelul structurilor de Guvernanță Corporativă a Companiei, o 

procedură internă clară cu privire la conflictul de interese. 

Scopul procedurii îl reprezintă descrierea procesului privind identificarea /evaluarea/ 

monitorizarea/ raportarea conflictului de interese și controlul modului de aplicare a 
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reglementărilor care interzic sau limitează, în mod adecvat, activitățile relațiile sau situațiile 

care ar putea determina conflicte de interese, în scopul prevenirii și evitării manifestării 

acestei categorii de risc de conformitate. 

 

6. Regimul Informației Corporative 

 

Membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă vor păstra 

confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.În aceste 

sens, aceștia vor respecta prevderile Codului de etică și conduită profesională și procedurile 

interne privind furnizarea informațiilor cu caracter confidențiale adoptate la nivelul 

Companiei. 

Membrii Consiliului și conducerea executivă stabilesc politica corporativă de 

diseminare a informațiilor, respectând legislația în vigoare și Actul Constitutiv al Companiei. 

Cu privire la circuitul intern al informației și la dezvăluirea către public a informațiilor 

importante, Compania a elaborat reglementări și proceduri interne care asigură respectarea 

confidențialității și a interdicției de a utiliza respectiva informație în interes propriu, cât și 

diseminarea în timp util a informațiilor corporative relevante , în scopul protejării intereselor 

acționarilor precum și a celorlalte categorii de părți interesate. 

Consiliul de Administrație se asigură prin procedurile adoptate că diseminarea 

informațiilor respectă dispozițiile legale în vigoare și se permite accesul egal la informare a 

acționarilor, nefiind permise abuzurile privind informațiile confidențiale sau informațiile 

privind tranzacțiile cu sine . 

Compania prin structura de guvernanță corporativă se asigură că informațiile 

diseminate către public sunt complete, corecte, în timp util și că există o actualizare 

permanentă a secțiunii de pe website-ul popriu. 

  Prezentul Regulament de Guvernanţă Corporativă va fi actualizat, după caz, în funcţie 

de modificările şi completările actelor normative care constituie bază legală a acestuia, 

fiecare actualizare urmând a fi adusă la cunoştinţă şi pe website – ul Companiei 

www.cmeb.com.ro . 
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Aprobat, 

Președintele Consiliului de Administrație  

CHIRIȚĂ Sorin 

 

 

 

                                                                                              Întocmit, 

                                                                           Comp.Guvernanță Corporativă  

                                                                                             Oana ENE 

 

 

 

  


