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Punctul 4. –  al ordinii de zi a AGOA  
 

Propunere de repartizare a  

profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2021 

 
 Consiliul de Administrație al SC ”BERMAS” SA propune repartizarea profitului net 

aferent exercițiului financiar 2021  în valoare de 1. 669.686 lei după cum urmează: 

         Lei 

Profit net 2021 1.669.686 

Dividende 1.616.479 

Alte rezerve 53.207 

 

              Dividendul brut pe acţiune  ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de 

înregistrare, se fixează la 0,075 lei/ acțiune. 

 Data plății dividendelor 17.08.2022 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii 

AGOA, către acționarii înscriși în Registrul Consolidat al Acționarilor  la data de înregistrare, 

respectiv 27.07.2022 (ex-data 26.07.2022) . 

 Până la data de 27.07.2022, SC ”BERMAS” SA va pune la dispoziția acționarilor 

modalitățile de distribuire a dividendelor. 

 

 

 

 

 

Punctul 6 – al ordinii de zi a AGOA      
 

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

PE ANUL 2022 

 

 Pentru anul 2022, societatea şi-a stabilit volumul veniturilor, a structurii acestora pe 

capitole şi subcapitole, volumul cheltuielilor pe destinatii şi respectiv în structură economică 

după natura acestora precum şi rezultatele preconizate a fi realizate din activitatea desfăşurată 

în cursul anului. 

            Bugetul de venituri şi cheltuieli elaborat are la bază un program de producţie şi vânzări 

aprobat de Consiliul de Administraţie pentru anul 2022. 

            Pentru realizarea programului de producţie sunt asigurate resursele de materii prime 

principale respectiv malţ şi hamei până la sfârşitul anului 2022. 

 Programul de producţie malţ din trimestrul IV 2022 va fi realizat prin asigurarea 

materiilor prime de bază din recolta anului 2022, iar procesul de fabricare a malţului va începe 

în luna octombrie 2022, decada a I şi se va fnaliza în prima decadă a lunii decembrie 2022. 

            Din recolta nouă este necesar a se achiziţiona 2.600 tone oarze din care  2.300 tone 

pentru malţificare, cantitate care trebuie achiziţionată şi plătită în lunile iulie – septembrie 2022 

şi circa 20 tone pelleţi cu minimum 5% alfaacizi, asigurându-se astfel continuitatea procesului 

de producţie şi baza materială pentru producţia de bere din trimestrele I, II şi III ale anului 

2023. 

 Materialele principale necesare realizării producţiei consumabile în fazele procesului 

tehnologic de fabricare, fermentare-maturare, filtrare, îmbuteliere şi livrare a berii se 



aprovizionează ritmic în baza contractelor încheiate cu furnizorii de profil funcţie de volumul 

producţiei aferent perioadei, asigurându-se permanent stocurile de siguranţă pentru 

desfăşurarea normală a procesului de producţie. 

 Referitor la acoperirea programului de vânzări bere cu contracte, menţionăm că s-a 

contractat întreaga cantitate de bere pentru 2022, fiind încheiate astfel contracte cu un număr 

de 31 clienţi distribuitori şi en-grossişti.  

            De asemenea sunt create condiţiile necesare vânzării berii în reţeaua comercială prin 

dotarea corespunzătoare (pe perioada derulării relaţiilor comerciale) a clienţilor cu: 

                       butoaie inox tip KEG pentru vânzarea berii vărsate pentru consumul la halbă; 

 dozatoare pentru răcirea şi distribuţia berii îmbuteliată la  KEG-uri; 

                      navete personalizate „BERMAS“ 1/24 şi 1/20, sticle MOLD şi NRW de 0,5 l;  

   mijloace de transport pentru distribuţie la nivelul posibilităţilor precum şi 

personal specializat pentru igienizare instalaţii, control reţea şi marketing; 

           materiale promoţionale şi logistică publicitară. 

În cursul anului,  ţinând seama de mediul concurenţial existent pe piaţa berii, pentru 

menţinerea segmentelor de piaţă, societatea va interveni funcţie de necesităţi şi de cerinţele 

clienţilor cu dotări suplimentare. 

 În activitatea generală a societăţii s-au avut în vedere şi activităţile auxiliare pentru 

menţinerea în stare normală de funcţionare a utilajelor, instalaţiilor, protecţia şi întreţinerea 

clădirilor şi a spaţiului din incinta sediului, prin realizarea lucrărilor curente de întreţinere şi 

reparaţii, revizii curente şi capitale la utilajele din  secţiile de producţie. 

 Sinteza bugetului de venituri şi cheltuieli detaliată la venituri pe capitole după natura 

lor şi la cheltuieli în structură economică după natura activităţilor este prevăzută în anexele  

acestuia. 

Indicatorii de bază ai activităţii economice pentru anul 2022 au următoarele nivele 

estimate:  

 Venituri totale:   44.638.710 lei, din care: 

- Venituri din exploatare: 44.629.690  lei 

                       Cheltuieli totale: 42.598.577  lei, din care: 

- Cheltuieli de exploatare: 41.315.397  lei 

- Cheltuieli financiare:         1.283.180  lei 

   Cifra de afaceri netă:  38.229.690  lei 

   Profit brut: 2.040.133 lei 

   Profit net:  1.713.712  lei 

Faţă de realizările anului precedent, indicatorii preliminaţi pentru anul 2022 au 

următoarele evoluţii: 

- volumul producţiei şi al vânzărilor au fost stabilite peste nivelul realizărilor din 

anul precedent cu 10%; 

- venituri totale: creştere de circa 25%; 

- cifra de afaceri netă: creştere de circa 33%; 

- profitul net este estimat: - în creştere cu 3%.  

Pentru elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au făcut atât 

evaluări ale potenţialului de producţie din punct de vedere al performanţelor tehnice, a dotărilor 

existente şi a forţei de muncă cât şi estimări prognozate pentru activitatea în curs, ale unor factori 

de conjunctură economică, financiară şi contractuală. 

S-au avut în vedere următoarele elemente: 

 stocurile de materii prime de bază (malţ, orz, hamei) existente la începutul anului 

la preţul de achiziţie sau de producţie după caz; 

 creșterea semnificativă a  preţurilor la materiile prime de bază (oarze, hamei) din 

recolta anului 2022 și un curs EURO de maxim 5,5 lei; 

 creşterea  prețului la gaze naturale de până la maxim 535 lei/MWh în luna ianuarie 

2022 iar din februarie s-a luat în calcul plafonarea prețului la 311 lei/ MWh până la 

sfârșitul anului; 

 creșterea cu 10% a preţului la apă potabilă și 17% la canal începând cu luna 

ianuarie 2022 deja modificată precum și o creștere de încă 10-17% până la sfârșitul 

anului; 



 menținerea  prețului la energia electrică  pentru ianuarie 2022 la nivelul lunii 

decembrie 2021 respctiv 787,50 lei/ MWh iar din februarie 2022 s-a luat în calcul 

plafonarea prețului la 840 lei/ MWh până la sfârșitul anului ; 

 creșterea costurilor totale cu forţa de muncă, având în vedere necesitatea majorării 

salariilor tuturor angajaţilor în cursul anului 2022 cu minim 15%, motivat de faptul 

că, salariul mediu net/angajat în prezent reprezintă circa 80% din salariul mediu pe 

economie, ultima majorare colectivă fiind operată de la 01.05.2021. 

 dimensionarea corespunzătoare a cheltuielilor privind lucrările de reparaţii, 

întreţinere, piese de schimb şi alte cheltuieli asimilate; 

 optimizarea consumurilor specifice la materii prime, materiale principale şi utilităţi 

tehnologice; 

 un curs estimat al monedei naţionale în raport cu EURO de maxim 5,5 lei/ € la 

evaluarea achiziţiilor pentru activitatea de producţie; 

 creșterea preţurilor de livrare pentru sortimentele de bere fabricate condiţionată de 

realizarea volumului de vânzări stabilit pentru anul 2022. 

Realizarea indicatorilor prognozaţi pentru anul 2022 este condiţionată de: 

- realizarea programului de producţie şi vânzări; 

- menţinerea actualului nivel de acciză unitar/grad Plato/hl; 

- achiziţionarea materiilor prime din recolta nouă la preţuri competitive; 

- menţinerea cheltuielilor cu munca vie în limitele prevăzute în bugetul de venituri 

şi cheltuieli; 

- stabilitatea și predictibilitatea evoluției economiei în general care să fie 

favorabile mediului de afaceri. 

                   Având în vedere factorii care ar putea influenţa realizarea indicatorilor din prezentul 

buget de venituri şi cheltuieli pe parcursul anului dacă vor fi influenţe majore, se va proceda la 

rectificarea acestuia periodic odată cu raportările financiar-contabile ale perioadei respective. 

 

 

 

 



BUGETUl de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022 
 

 

 

Indicatori 

Nr. 

Realizat în 

anul 

precedent 

Prevederile Trimestrul 

rân

d 

anului 

curent. 

Total, I II III IV 

din care: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. VENITURI TOTALE, (rd.02 +rd 09) 

01 35,594,862 44,638,710 6,147,264 13,571,057 15,401,124 9,519,266      din care: 

  

1. Venituri din exploatare,  (rd.06+07+08)                          

din care:   
02 35,585,643 44,629,690 6,147,264 13,571,057 15,401,104 9,510,266 

a) Venituri din vânzarea produselor finite (bere) 03 28,391,758 37,817,240 4,618,114 12,624,622 14,743,286 5,831,218 

b) Venituri din vânzare subproduse 04 319,027 401,450 77,150 143,435 104,818 76,048 

c) Venituri din prestări servicii 05 5,265 11,000 2,000 3,000 3,000 3,000 

d) Cifra de afaceri netă (a+b+c) 06 28,716,050 38,229,690 4,697,264 12,771,057 14,851,104 5,910,266 

e) Venituri din producţia stocată 07 5,380,904 5,200,000 1,300,000 600,000 300,000 3,000,000 

f) Alte venituri din exploatare 08 1,488,689 1,200,000 150,000 200,000 250,000 600,000 

2. Venituri financiare 9 9,219 9,020     20 9000 

II. CHELTUIELI TOTALE,    (rd. 11+rd.25) 
10 33,641,019 42,598,577 7,737,219 11,107,810 11,885,568 11,867,980 

     din care:  

1. Cheltuieli din exploatare, 11 

32,517,379 41,315,397 7,528,619 10,707,630 11,409,398 11,669,750  (rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.24)  Din 

care: 

   a) Cheltuieli cu materiile prime 12 6,768,616 8,571,875 613,478 2,492,568 2,086,602 3,379,228 

b)  Cheltuieli cu materiale principale 13 1,832,546 3,087,538 457,305 988,884 1,139,596 501,754 

  c)  Cheltuieli cu combustibili, piese de schimb, 

ambalaje  si alte cheltuieli materiale 

14 1,356,496 1,805,487 297,230 544,982 680,675 282,600 



            

d) Cheltuieli cu energia si apa       15 3,220,118 6,230,590 1,303,387 1,459,155 1,548,115 1,919,933 

 Total cheltuieli materiale (a+b+c+d) 16 13,177,776 19,695,489 2,671,399 5,485,588 5,454,988 6,083,514 

e) Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate 

de terţi 

17 1,753,821 1,800,700 323,500 524,900 614,800 337,500 

f)Cheltuieli cu impozite şi taxe  18 328,376 332,000 85,000 86,000 86,000 75,000 

g) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 

şi provizioanele 

19 1,674,604 1,737,000 420,000 419,000 418,000 480,000 

h)   Cheltuieli cu  personalul -TOTAL  20 14,229,609 16,565,208 3,838,720 3,932,142 4,543,610 4,250,736 

    din care: 

 Cheltuieli cu salariile 21 12,972,121 15,158,150 3,509,750 3,570,800 4,213,800 3,863,800 

 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 22 186,638 265,000 55,000 75,000 10,000 125,000 

 Cheltuieli cu tichetele de masa 23 789,780 801,000 195,000 206,000 225,000 175,000 

 Cheltuieli contributie asig. munca 2.25% 24 281,070 341,058 78,970 80,342 94,810 86,936 

 i)  Alte cheltuieli de exploatare  25 1,353,193 1,185,000 190,000 260,000 292,000 443,000 

2.   Cheltuieli financiare -TOTAL 26 1,123,640 1,283,180 208,600 400,180 476,170 198,230 

     din care:  

     -Dobanzi 27 120,245 155,980 39,600 51,980 26,170 38,230 

     -Alte cheltuieli financiare 28 1,003,395 1,127,200 169,000 348,200 450,000 160,000 

III. rezultatul brut - PROFIT 29 1,953,843 2,040,133   2,463,247 3,515,556   

                              -PIERDERE 30     1,589,955     2,348,714 

IV. impozit pe profit 31  284,157 326,421  139,727 186,694   

V.  PROFIT NET  -cumulat 32 1,669,686 1,713,712         

 

 

 

 



 

 

 

Punctul 7 – AGOA din data de 18/19 aprilie 2022 
 

a). Alegerea unui nou  Consiliului de Administraţie format din 3 (trei) membrii  

pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membrii ai  

Consiliului de Administrație 

 

A.  ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 

 

SC BERMAS SA este administrată în prezent de un Consiliu de Administrație compus din 

3 (trei)  membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu 

posibilitatea de a fi realeși. 

La 31 decembrie 2021 componența Consiliului de Administrație era următoarea: D-na. Anisoi 

Elena –președinte, d-ul. Drăgan Sabin Adrian – vicepreședinte și d-na. Vescan Maria Aurora –

membru.  

1. Consiliul de Administrație are competențe decizionale privind administrarea societății 

în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori 

Statutul societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generală. 

 

2. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un 

vicepreședinte. Potrivit Actului Constitutiv, președintele deține și funcția de Director general al 

societății. Responsabilitățile președintelui și ale vicepreședintelui sunt stabilite prin Reglementările 

interne ale societății aprobate de Consiliul de Administrație. 

3. Consiliul de Administrație deleagă o parte dintre puterile sale către unul sau mai 

mulți directori, (președintele CA având și funcția de director general) în limitele stabilite de lege, 

Actul Constitutiv și deciziile Consiliului de Administrație. 

4. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate: 

 stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; 

 stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea 

planului financiar; 

 numirea și revocarea directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990, cu completările 

și modificările ulterioare și stabilirea remunerației lor; 

 supravegherea activității directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990; 

 pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și 

implementarea hotărârilor acesteia; 

 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății. 

 

B.  LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

 

1. Adresa de înaintare cu opisul documentelor anexate; 

2. Nominalizarea pentru funcția de administrator sub semnătură autorizată unde este cazul; 

3. Curriculum vitae în format Europass datat și semnat; 

4. Copii ale actelor de studii medii și superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licență, 

certificate prin semnătura olografă ca fiind conforme cu originalul; 

5. Copia actului de identitate, certificată pentru conformitate prin semnătură olografă de către 

posesorul actului de identitate; 

6. Declarația pe propria răspundere conform anexei nr. 1 din care să rezulte că în perioada în care a 

ocupat funcția de administrator / director în cadrul unei societăți comerciale, respectiva societate a 

obținut rezultate economoco-financiare pozitive (profit) în ultimii 5 ani (anexa 1); 

7.  Certificat constatator și extras din Registrul Oficiului Comerțului privind starea firmei în care a 

ocupat funcția de administrator / director; 

8. Declarația pe proprtia răspundere din care să rezulte că respectă dispozițiile legale în vigoare 

referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, că nu se află în situațiile de 

incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare (anexa 2); 



 

9.  Certificat de cazier judiciar eliberat de autortitatea competentă pentru administratori la 

societățile reglementate de Legea societășilor comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările 

și completările ulterioare, în termen de valabilitate de 30 de zile; 

10. Certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate de 30 de zile (conform OG nr. 39/2015); 

11. Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original 

sau copie conform cu originalul. 
 

 Dosarele de candidatură se transmit la sediul societății în plic închis, sigilat pe care se 

menționează în car și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ din 18/19 

aprilie 2022”, pentrui a fi înregistrate până la data de 25 martie 2022, ora 12 astfel: 

 prin orice formă de curierat; 

 prin email la adresa office@bermas.ro cu semnătură electronică extinsă. 

 

C.   LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATORI 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 137^1 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai 

Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile 

de administrator. 

 Înscrierea candidaților pe listă și pe documentele de vot (buletine de vot în sală, buletinele de 

vot prin corespondență și împuterniciri speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii 

candidaturilor. 

 

D.  PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR 

 

Durata mandatului administratorilor care vor fi aleși de adunarea generală va fi de 4 ani, cu 

începere de la data de 18.04.2022. 

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face prin vot secret, conform prevederilor 

art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și cap. V art. 13  din Actul Constitutiv al Societății. 

La acest punct al ordinei de zi care necesită vot secret, acționarii prezenți sau reprezentați la 

ședința AGOA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de societate pentru exprimarea 

votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin 

ridicarea mâinii. 

În cazul votului exprimat anterior AGOA prin corespondență, voturile exprimate de acționari 

vor fi deconspirate numai secretariatului AGOA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte 

voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la 

ședință. 

Societatea s-a asigurat prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu 

privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial. 

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin 

corespondență și pe împuternicirele speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii 

candidaturilor. 

Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 7 al ordinii de zi. Aceste documente 

sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau 

„Abținere” pentru fiecare candidat înscris pe listă. 

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui 

candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” cel mult trei candidați, 

limita numărului de locuri în Consiliul de Administrație. 

Secretariatului AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții 

prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau 

„Abținere” pentru fiecare candidat. 

Vor fi declarați aleși primii 3 (trei) candidați clasați în ordine descrescătoare a numărului de 

voturi „Pentru” obținute, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte 50% plus unu din totalul 

voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor. 
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Ulterior alegerii de către AGOA, administratorii aleși trebuie să accepte în mod expres 

numirea în funcția de administrator, în conformitate cu prevederile art.153^12 alin. (3) din Legea 

nr. 31/1990.  

Administratorii trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 

31/1990 pentru exercitarea acestei funcții și de Actul Constitutiv al Societății care prevede că 

membrii Consiliului de Administrație vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, 

calificarea, experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale precum și cele 

aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.  

În acest sens Actul Constituitiv Actualizat aprobat de Adunarea Generală Extraordinară din 

12 februarie 2022 stabilește criteriile de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de 

Administrație după cum urmează: 

1. – Să aibă o bună reputație, calificare și expierientă profesională pentru realizarea 

obiectivelor propuse pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității societății, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (republicată) și pentru a asigura administrarea sigură, 

prudentă și transparentă a activităților acesteia, în scopul protejării intereselor tuturor părților 

interesate (acționari, colaboratori, angajați, e.t.c.); 

2. – Să aibă studii superioare, absolvite cu frecvență, examen de licență și experiență 

profesională de minim 5 ani în activitate de management în societăți comerciale; 

3. – Să fi îndeplinit anterior funcția de administrator la o societate / societăți care a/au 

înregistrat profit pe durata mandatului lor în ultimii 5 ani; 

4. – Să aibă abilități manageriale cu luarea în considerare a unui număr de  minim 100 

angajați subordonați; 

5. – Să aibă capacități de a lua decizii  în funcția de administrator potrivit sferei 

competențelor necesare, a responsabilităților și a riscurilor aferente; 

6. - Se consideră că persoana desemnată pentru funcția de administrator respectă cerințele 

privind buna reputație și integritate dacă nu există motive obiective care determină îndoieli rezonabile 

în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate. 

Reputația și integritatea persoanei desemnate menționată mai sus, sunt puse la îndoială în 

situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din 

următoarele situații: 

a) – Condamnarea definitivă în cazuri referitoare la: 

 Infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni în domeniul economic/financiar; 

 Infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și 

cele privind  protecția consumatorului; 

 Infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de 

legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului. 

b) – Comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea 

persoanei de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea 

corectă și prudentă a activității specifice societății BERMAS SA. 

7. -  Să îndeplinească cerințele de guvernanță, respectiv: 

(i) - Să nu existe un posibil conflict de interese respectiv acea situație sau împrejurare care 

poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori 

indirect, al membrilor Consiliului de Administrație contavine interesului societății, astfel 

încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor, 

randamentul profesional ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor aferente 

atribuțiilor sau care ar putea afecta prin natura lor integritatea ori stabilitatea societății; 

(ii) – Să nu existe restricții și incompatibilități între funcția de membru în Consiliul de 

Administrație și pozițiile deținute în cadrul acelor entități; 

(iii) – Capacitatea persoanei de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent 

precum și aspecte relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, 

referitoare la: 

 Activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale în cadrul altor societăți; 

 Relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu aceste societăți sau cu acționarii 

altor societăți. 



 

8. – Să nu fie membrii în Consiliul de Administrație, directori sau acționari ai altor 

societăți concurente, 

 

Lista canidaților care și-au depus candidatura este următoarea: 

 

Nr. 

crt 

Nume prenume Localitatea de 

domiciliu 

Calificarea 

profesională 

Propus de: 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Lista va fi actualizată permanent cu dosarele de candidaturi. 
 

 

 

 

 

ANEXA 1. 

 

 

 

DECLARAȚIE, 

 

 

 Subsemnatul_________________________________, cetățean_____________, născut la 

data de_____________, în localitatea________________, județul__________________, cu 

domiciliul în____________________, posesor al actului de identitate tip CI seria ___________, 

nr.___________, eliberat de ________________________, la data de __________________, valabil 

până la data de___________, CNP_________________, declar pe propria răspundere că în ultimii 5 

ani am ocupat funcția de administrator / director la următoarele societăți comerciale: 

 

Denumirea societății Funcția Numar  

angajați 
Rezultate obținute (profit) 

2021 2020 2019 2018 2017 

        

        

        

        

        

        

 

 Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește 

conform legii. 

 

 

 

 Data___________________   Semnătura____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 
 
 

 

DECLARAȚIE 
 
 
 
 
 

 

Subsemnatul __________________________________ cu domiciliul în _______________, 

posesor al actului de identitate tip_______
1
, seria_____, nr.__________, eliberat 

de____________________,  la data de ___________, valabil până la data de ______________, CNP 

______________________, în calitate de candidat pentru funcția de membru în consiliul de 

administrație al SC BERMAS SA, declar prin prezenta că: 

 

- respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmez să o desfășor în 

calitate de membru în consiliul de administrație al SC BERMAS SA și că 

- nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește 

conform legii. 

 

 

 

Data___________________   Semnătura____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru 

pașaport, în cazul persoanelor fizice străine. 

 

 
 
 



 

 

 

b).  Numirea  Auditorului Financiar al Societății şi stabilirea  duratei Contractului de Audit 

Financiar ca urmare a expirării actualului contract 

 

BERMAS S.A. în calitate de societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată are următoarele obligaţii pe linia auditului financiar : 

 În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată -  Legea societăţilor, Adunarea 

Generală a Acționarilor BERMAS S.A. este organul care are ca atribuții numirea auditorului financiar 

și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar: art. 111 al. (2) : “In afara de dezbaterea 

altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: b^1) în cazul societăților ale 

căror situații financiare sunt auditate, să numească sau sa demită auditorul financiar si să fixeze durata 

minimă a contractului de audit financiar”.  

 Situaţiile financiare anuale individuale întocmite de BERMAS S.A. fac obiectul 

auditului statutar, conform O.M.F.P. nr. 2841/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale 

căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 

Având în vedere expirarea mandatului auditorului financiar se impune alegerea auditorului 

financiar autorizat în conformitate cu prevederile Legii 162/2017 și de către Autoritatea Pentru 

Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar să efectueze audit financiar care cuprinde auditul 

statutar precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare 

sau a unor componente ale acestora. 

Dosarele de candidatură se transmit la sediul societății în plic închis, sigilat, pe care se 

menționează în clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR din 18/19 aprilie 2022”, pentru a fi înregistrate până la data de 25 martie 2022, ora 

12
00

 astfel:   

- Prin orice formă de curierat; 

- Prin e-mail la adresa office@bermas.ro cu semnătură electronică extinsă. 

 

Lista documentelor din dosarul de candidaturi 

 Pentru persoane fizice: 

- Copia actului de identitate certificată prin semnătura olografă de către posesorul actului 

de identitate; 

- Curriculum vitae în format Europass datat și semnat; 

- Dovada de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și numărul de 

înregistrare ca auditor financiar persoană fizică autorizată din Registrul Autorității Pentru 

Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS). 

 Pentru persoane juridice: 

- Copia Certificatului de Înregistrare (C.U.I); 

- Document de prezentare a firmei de audit; 

- Copie act de identitate al reprezentantului legal certificat prin semnătura olografă de 

către posesorul actului de identitate; 

- Copie dovadă de membru înregistrat în registrul ASPAAS atât pentru societate (firma 

de audit) cât și pentru reprezentantul legal  al acesteia. 

Acționarii își vor exprima opțiunea în buletinul de vot care va fi pus la dispoziția acționarilor 

începând cu data de 17.03.2022, procedura de alegere prin vot secrert a auditorului financiar fiind 

aceiași ca cea publicată pentru alegerea administratorilor (conform punctului 7 a). 

Durata mandatului este de 2 ani. 
  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@bermas.ro


 

Punctul 8 –al ordinii de zi a AGOA  

 

 

Stabilirea şi aprobarea limitelor generale de renumeraţie a membrilor 

 Consiliului de Administraţie şi împuternicirea Consiliului de Administraţie prin 

preşedinte în calitate de mandatar să stabilească renumeraţiile acordate directorilor 

executivi precum şi onorariul auditorului financiar 
 

 

 Pentru perioada aprilie 2021 – aprilie 2022 membrii Consiliului de Administrație au avut o 

indemnizație lunară diferențiată astfel: 

     Sumă netă            

- Președinte CA            8.200 lei              

- Vicepreședinte CA    4.000 lei;               

- Membru CA               3.500 lei.                

Pentru perioada mai 2022 – aprilie 2023 Consiliul de Administrație propune spre aprobarea 

Adunării Generale a Acționarilor nivelurile indemnizațiilor lunare nete, după cum urmează : 

- Președinte CA – 9.500 lei; 

- Vicepreședinte CA – 7.000 lei; 

- Membru CA – 4.500 lei. 

Totodată se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor mandatarea Consiliului de 

Administrație pentru stabilirea renumerațiilor directorilor executivi și a onorariului auditorului 

financiar. 

 

 

 

Punctul 9. –  al ordinii de zi a AGOA din data de 18/19 aprilie 2022 

 

Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportului 

 de remunerare aferent exercițiului financiar 2021 

 

     

 În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, 

completarea și abrogarea unor acte normative precum și stabilirea unor  măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 

de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru 

securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 

2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr 1.060/2009 și (UE) nr 648/2012, 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în ședința din data de 16 aprilie 2021 a 

aprobat prin  Hotărârea adoptată și publicată în Monitorul Oficial al României Partea A IV-A Nr 

1997/19.05.2021 POLITICA DE REMUNERARE a conducătorilor societății (administratori și 

directori). 

 Remunerația administratorilor a fost fixată și aprobată de AGOA BERMAS SA în ședința din 

16 aprilie 2021 în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 și a Actului Constitutiv. 

 Nivelurile nete ale indemnizațiilor aprobate pentru Consiliu de Administrație au fost: 

Președinte CA – 8.200 lei/lunar, Vicepreședinte CA – 4.000 lei/lunar și Membru CA 3.500 lei/lunar. 

Membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați fix cu aceste indemnizații lunar. Nu au 

beneficiat în cursul anului de alte beneficii sau remunerații variabile care să fi fost stabilite în baza 

unor criterii de performanță. Administratorii au beneficiat de asigurare de răspundere civilă conform 

prevederilor legale. 

 Remunerația fixă a directorilor executivi a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în 

ședința din 16.04.2021, când a fost aprobată Hotărârea CA nr 1651, aplicabilă începând cu 

01.05.2021. 



 

 Directorii executivi nu au beneficiat de remunerații variabile care să fi fost stabilite în baza 

unor criterii de performanță. 

 De asemenea, nu au beneficiat de acțiuni oferite de societate deoarece Politica de remunerare 

nu prevede o remunerație bazată pe acțiuni. 

 Societatea BERMAS face parte din categoria IMM-urilor, administrată în sistem unitar, cu un 

număr de circa 200 de angajați, toare depturile salariale fiind agreate prin Contractul Colectiv de 

Muncă încheiat cu Sindicatul Liber din cadrul societății, gradul de sindicalizare fiind de 95%. 

 Astfel la stabilirea remunerațiilor fixe pentru directorii executivi, Consiliul de Administrație a 

avut în vedere proporționalitatea acestora funcție de responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere 

raportat la remunerațiile întregului personal angajat al societății și formele de salarizare aplicabile 

diferențiat funcție de natura activității (respectiv: salarizarea în acord direct pe bază de timp de muncă 

și personal; salarizarea în acord individual pe bază de norme interne și salarizarea în regie). 

 În acest context, Consiliul de Administrație în ședința din 16.04.2021 a avut în vedere câștigul 

mediu net pe fabrică al salariaților din anul 2020 care a fost de 2.819 lei net/salariat și majorările 

salariale acordate în anul 2021, aplicabile începând cu 01 mai 2021, în urma cărora câștigul mediu 

net/salariat a înregistrat un nivel de 3.213 lei net/lunar. 

 Nivelul de ierarhizare al remunerațiilor pentru conducerea executivă trebuie să se situeze între 

minim 1 – maxim 13 salarii medii nete/societate. 

 În cursul anului 2021, remunerația netă plătită lunar directorilor executivi a  fost de 38.700 lei 

pentru Directorul General (Anisoi Elena), 18.000 lei pentru Directorul Economic (Țebrean Iridenta) și 

13.200 lei pentru Directorul Comercial (Sîngeap Cristina). 

 Nu au fost modificări fața de anul trecut. 

 Nu s-au înregistrat abateri de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare. 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

                Ec. Anisoi Elena 

 


