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Nota catre Adunarea Generala a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA 

 
1. Titlul notei: Nota de aprobare catre AGA a participarii salariatilor la profit 
 
2. Tip notă:  

 Informare  Avizare x Aprobare 

 
3. Hotararea propusa:   
Aprobarea participarii salariatilor la profitul anului 2020, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 
64/2001, actualizata si a Notei de fundamentare. 
 
IV. Temeiul legal:    

 O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome cu modificarile ulterioare; 

 OMFP nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care 
fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Hotararea de Guvern nr 199/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2020. 

- Art. 4.73 din CCM Hidroelectrica SA, valabil in anul 2020; 
- Art. 9.3 alin. 2 din Actul constitutiv actualizat la data de 22.12.2020. 

 
V.Continut: Context si necesitate nota 
Art. 4.73 din CCM Hidroelectrica valabil pentru anul 2020, prevede :  
„ (1) Salariaţii "Hidroelectrica" vor beneficia de un fond din profitul net stabilit conform legii. 
 (2) Criteriile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la profit se stabilesc în cadrul 
Comisiei mixte administraţie-sindicat la nivelul "Hidroelectrica". 
 (3) Directoratul va propune o forma de buget pe anii 2020 – 2021 care să conțină un provizion, 
respectiv o cheltuială pentru participarea salariaților la profit, așa cum este reglementat prin legislația 
aplicabilă (legea contabilității, OG nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MFP 
nr.144/2005) precum și orice alte elemente care să asigure plata participării salariaților la profit în 
condițiile legii, sub rezerva aprobării acestei repartizări de către AGA. „ 

Mentionam ca  salariul mediu de baza brut  realizat  la inchiderea situatiilor financiare in anul 2020,  este 
de 5.329 lei, iar numarul mediu de personal a fost de 3.354, ceea ce inseamna ca “nivelul unui salariu de 
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic” este de 17.873.466 lei. 

Aceasta suma este inferioara celor 10% din profitul net al companiei pentru anul 2020 si a fost inregistrata 
ca si provizion in anul 2020 in conformitate cu prevederile legale. 

 
VI. Valoare: 17.873.466 lei suma aferenta participarii salariatilor la profitul anului 2020 
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VII. Follow up:   

 Informarea Consiliului de Supraveghere cu privire la aprobarea acordarii participarii salariatilor la 
profitul anului 2020 

 Comisia mixta administratie - sindicat 

 Departamentul Resurse Umane si Departamentul Financiar pentru plata participarii salariatilor la 
profitul societatii 

 
VIII. AGA:  - 
 
IX. Avize/Aprobari: - 
 
X. Riscuri:  RISC RIDICAT de litigiu cu partenerul de dialog social, in caz de neplata a participarii la 

profitul anului 2020 catre salariatii societatii 
 
XI. Anexe: - 
 
XII. Semnaturi: 

DIRECTORAT HIDROELECTRICA 

Bogdan-Nicolae BADEA 
Preşedinte Directorat 
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Membru Directorat         Membru Directorat         Membru Directorat                Membru Directorat 
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Manager Departament Resurse Umane     Manager Departament Juridic 
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Manager Departament Contabilitate 


