CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

OCTOMBRIE 2014
© HIDROELECTRICA
Prezentul document este proprietatea exclusivă a HIDROELECTRICA SA Orice multiplicare sau utilizare, parţială sau totală a
acestuia este permisă numai cu acordul scris al proprietarului.

CUPRINS
Abrevieri ............................................................................................................................................................................... 3
1. Preambul ........................................................................................................................................................................... 4
2. Sistemul de administrare ................................................................................................................................................... 6
3. Deținătorii de acțiuni ......................................................................................................................................................... 8
3.1 Drepturile deținătorilor de acțiuni .............................................................................................................................. 8
3.2. Tratamentul deținătorilor de acțiuni .......................................................................................................................... 9
4. Structurile de guvernanță corporativă ............................................................................................................................. 10
4.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) .................................................................................................................. 10
4.1.1. Atribuțiile AGA ...................................................................................................................................................... 11
4.1.2. Cerințe de cvorum și majoritate ............................................................................................................................ 12
4.1.3. Procesul de convocare........................................................................................................................................... 13
4.1.4. Exercitarea dreptului de vot în AGA ...................................................................................................................... 13
4.2. Consiliul de Supraveghere (CS) ................................................................................................................................. 14
4.2.1. Principalele atribuții ale Consiliului de Supraveghere ............................................................................................ 14
4.2.2. Structura ............................................................................................................................................................... 15
4.2.3. Cerințe de cvorum și majoritate ............................................................................................................................ 15
4.2.4. Ședințele Consiliului de Supraveghere .................................................................................................................. 15
4.3. Comitetele consultative ale Consiliului de supraveghere ......................................................................................... 16
4.3.1. Comitetul de nominalizare și remunerare ............................................................................................................. 17
4.3.2. Comitetul de audit ................................................................................................................................................ 17
4.3.3. Comitetul de risc ................................................................................................................................................... 18
4.3.4. Comitetul pentru privatizare ................................................................................................................................. 18
4.4. Directoratul .............................................................................................................................................................. 18
4.4.1. Principalele ATRIBUȚII ale Directoratului .............................................................................................................. 18
4.4.2. Structura ............................................................................................................................................................... 19
4.4.3. Cerințe de cvorum și majoritate ............................................................................................................................ 19
4.4.4. Ședințele Directoratului ........................................................................................................................................ 19
4.5. Reprezentarea Societății și delegarea competenței de angajare patrimonială ......................................................... 20
5. Principii privind transparența și raportarea financiară ..................................................................................................... 21
6. Principii privind auditul intern, controlul intern, administrarea riscului și sistemul de management integrat ................. 22
6.1. Auditul intern ........................................................................................................................................................... 22
6.2. Controlul intern........................................................................................................................................................ 23
6.3. Sistemul de management integrat ........................................................................................................................... 24
7. Conflictul de interese și principii de conduită corporatistă .............................................................................................. 25
7.1. Conflictul de interese. Confidențialitatea informațiilor. ........................................................................................... 25
7.2. Independența membrilor CS ................................................................................................................................... 27
7.3. Norme de comportament stabilite prin Codul etic ................................................................................................... 27
7.4. Ingerințe politice ...................................................................................................................................................... 29
7.5. Responsabilitate socială corporativă ........................................................................................................................ 30

ABREVIERI
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Legea 31/1990 – Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare
OUG 109/2011 - Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările aduse de OUG nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind
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AGA – Adunarea Generală a Acționarilor
CS – Consiliul de supraveghere
ROF – Regulament de organizare și funcționare

1. Preambul
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrica” sau „Societatea”) își propune să
construiască un sistem de guvernanță corporativă care sa asigure nu numai aplicarea legislației incidente, ci și a
principiilor Codului de guvernanță corporativă al BVB și a bunelor practici în domeniul său de activitate – într-o manieră
adecvată stadiului său de dezvoltare și având ca obiectiv consolidarea încrederii pe termen lung a acționarilor,
potențialilor investitori, partenerilor de afaceri și a tuturor celorlalte părți interesate.
Prezentul Cod de guvernanță corporativă a fost conceput ca un instrument care să îi ajute pe potențialii
investitori să se familiarizeze cu valorile corporative ale Hidroelectrica SA, plecând de la ideea că buna guvernanță
corporativă are un rol important în protejarea drepturilor acționarilor și ale tuturor părților interesate. De asemenea,
Codul a fost conceput ca un instrument util membrilor Consiliului de supraveghere, ai Directoratului și salariaților
Societății, în vederea înțelegerii, respectării și aplicării corecte a standardelor și reglementărilor interne, conform
responsabilităților și competențelor acordate.
În acest sens, Codul reunește, sintetic, într-un singur document, principalele cerințe legale, reglementări și
reguli interne aplicabile în Hidroelectrica SA.
Reprezentând un sistem integrat de valori, principii și reguli care să asigure funcționarea Societății într-un mod
responsabil, transparent și specific, guvernanța corporativă implementată în Hidroelectrica, ca întreprindere publică,
are la bază legislația română specifică (Legea 31/1990, OUG 109/2011 cu modificările și completările aduse de O.U.G.
nr. 51/2013), principiile dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) și bune practici
naționale și internaționale privind guvernanța corporativă.
În prezent, pentru a face față provocărilor din piață și a valorifica avantajele competitive și experiența câștigate,
Hidroelectrica se repoziționează într-un context nou, iar obiectivele în ceea ce privește guvernanța corporativă sunt
axate, în primul rând pe:



alinierea la cerințe și reglementări legale;



consolidarea încrederii părților interesate;



accelerarea procesului de decizie și execuție;



adaptarea rapidă la schimbări;



procese/principii de guvernanță corporativă clar definite și comunicate;



implementarea celor mai bune practici naționale și internaționale în domeniu;



un management adecvat al riscurilor.
Principalii piloni ai sistemului de guvernanță corporativă în Hidroelectrica sunt reprezentați de:

1. Actul constitutiv – document care definește obiectul de activitate al Societății, relațiile dintre acționari, organele de
conducere și administrare și competențele acordate acestora, precum și liniile directoare privind reprezentarea,
controlul și gestiunea financiară;

2. Cadrul de administrare a activității, cuprinzând structura și organizarea Societății (executiv și sucursale), organele
de conducere și nivelurile de management, precum și principiile și regulile de funcționare ale acestora, respectiv:

 ROF AGA, ROF CS, ROF Directorat;

 contractul de administrare/management;
 politica de selecție și remunerare a membrilor CS și ai Directoratului;
3. Sistemul de delegare a limitelor de autoritate de decizie și de semnare a documentelor de angajare patrimonială;
4. Sistemul de control intern, auditul public intern și managementul riscurilor pentru întreaga Societate;
5. Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern, Codul etic;
6. Principiile de comunicare cu părțile interesate: acționari, clienți, creditori, furnizori, management, salariați, instituții
publice și de reglementare, comunitate, prin:

 website-ul Societății, cu secțiuni dedicate documentelor AGA și guvernanței corporative în ansamblu, informațiilor
de interes public, comunicatelor de presă;

 raportările către organul tutelar și alte instituții de reglementare;
 documentele prezentate acționarilor – sistematic sau la cerere;
7. Legea 31/1990, OUG 109/2011, Codul de guvernanță corporativă al BVB, Principiile OECD privind guvernanța
corporativă.
Modelul de guvernanță corporativă adoptat de Hidroelectrica asigură:
-

respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor, prin protejarea și punerea în practică a
prerogativelor acestora;

-

stabilirea rolului și responsabilităților structurilor de guvernanță corporativă;

-

transparența și accesul la informații, prin publicarea periodică, într-o manieră corectă și reală a informațiilor
financiare și operaționale relevante;

-

o comunicare deschisă bazată pe respect și etică în afaceri.

2. Sistemul de administrare
Hidroelectrica SA este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, care funcționează în
conformitate cu legislația română aplicabilă, prevederile Actului constitutiv și reglementările interne.
Compania funcționează în sistem dualist, având un Consiliu de supraveghere ai cărui membri sunt numiți de
Adunarea Generală a Acționarilor și un Directorat ai carui membri sunt numiți de către Consiliul de Supraveghere și
care își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

Directoratul
Directoratul asigură conducerea Hidroelectrica, sub controlul Consiliului de supraveghere, adoptând toate
măsurile necesare și utile pentru administrarea zilnică a fiecărui departament, măsuri delegate fie de către Adunarea
generală a acționarilor (AGA) sau de către Consiliul de supraveghere (CS), cu excepția celor rezervate AGA sau CS prin lege
sau prin Actul constitutiv.
Membrii Directoratului sunt numiți și revocați de CS, iar numărul membrilor va fi stabilit de către CS, cu condiția
ca acest număr să fie impar și să nu fie mai mic de trei și nici mai mare de șapte. Prin hotarare a CS, un membru al
Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive
Officer – „CEO” – al Societății). Membrii Directoratului nu pot fi membri ai CS.
Membrii Directoratului sunt selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, iar mandatul acestora este
acordat pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Consiliul de supraveghere (CS)
Consiliul de supraveghere numește membrii Directoratului, coordonează și supraveghează activitatea
Directoratului, exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea și verifică dacă activitatea
desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre
relevantă a Adunării generale a acționarilor.
CS este format din 7 membri. Membrii CS pot avea calitatea de acționari ai Societății, dar nu pot fi membri ai
Directoratului și nici salariați ai Societății.
Membrii CS sunt selectați în conformitate cu prevederile legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice și sunt aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor. CS alege dintre membrii săi un președinte.
Membrii CS pot fi revocați oricând de AGA, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor
prezenți.
Mandatul membrilor CS are o durată de 4 (patru) ani. Membrii CS pot fi realeși pe noi perioade de 4 ani.
*

Ca societate administrată în sistem dualist, Hidroelectrica își propune construirea unui sistem de guvernanță
corporativă nou, adecvat cerințelor legale, precum și celor mai bune practici naționale în domeniul său de activitate. În
acest context, principiile asumate în procesul de implementare sunt:
1. Crearea unei baze solide pentru gestionarea și supravegherea Societății, prin revizuirea și completarea
prevederilor Actului constitutiv ori de câte ori se va considera necesar și crearea tuturor mecanismelor și
documentelor necesare pentru implementarea și îmbunătățirea sistemului de guvernanță corporativă, în
concordanță cu structura acționariatului și legislația aplicabilă.
2. O structură a Directoratului care să adauge valoare procesului managerial, prin stabilirea numărului de membri și
a componenței acestuia și prin analizarea periodică a atribuțiilor acordate colectiv și a responsabilităților
individuale alocate fiecărui membru.

3. Asigurarea acurateții și integrității în raportarea financiara, prin:
- numirea/revocarea auditorilor financiari, pe baza propunerilor Directoratului și recomandărilor formulate de
Comitetul de audit, precum și stabilirea duratei minime a contractului încheiat cu aceștia;
- prezentarea sistematică de rapoarte privind performanța financiară.
4. Implementarea unui flux informațional cuprinzător și coerent între funcția de conducere executivă (Directorat),
funcția de supraveghere (Consiliul de supraveghere și comitetele acestuia), acționari, salariați și celelalte părți
interesate.
5. Promovarea eticii și adoptarea de decizii responsabile, prin:
- actualizarea permanentă a Codului etic și Regulamentului intern, monitorizarea aplicării acestora;
- abținerea de la luarea unor decizii în raport cu care se află în situație de conflict de interese;
- respectarea intereselor acționarilor și partenerilor de afaceri și sociali, precum și a prevederilor legale în vigoare.
6. Crearea și dezvoltarea unor structuri flexibile, prin:
- crearea de comitete de lucru ale CS, cu rol consultativ, potrivit cerințelor legale în vigoare și celor mai bune practici în
domeniu, elaborarea și revizuirea periodică a prevederilor ROF CS;
- actualizarea periodică a structurii organizatorice a Societății și a ROF, în vederea reflectării organizării pe procese a
activității.
7. Identificarea și gestionarea riscurilor, prin:
- definirea riscurilor și stabilirea unui sistem de identificare și monitorizare a acestora;
- informarea cu privire la concluziile acțiunilor de control și audit public intern desfășurate în Hidroelectrica, precum și
la măsurile adoptate de managementul executiv pentru implementarea recomandărilor /remedierea deficiențelor;
- asigurarea unor întâlniri regulate ale CS sau comitetelor sale cu managerii departamentelor de audit public intern,
control intern, management risc și cu reprezentanți ai auditorului financiar; analizarea recomandărilor/măsurilor
formulate ca urmare a desfășurării misiunilor/acțiunilor de audit/control; analizarea modului de implementare a
acestora.
8. Remunerarea corectă și responsabilă - asigurarea că politicile și practicile de remunerare a personalului
Hidroelectrica, a membrilor Directoratului și a membrilor CS corespund contextului economic general, situației specifice
a Societății și obiectivelor și strategiei sale.

3. Deținătorii de acțiuni
Acțiunile Hidroelectrica sunt nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.
Acțiunile Societății sunt liber transferabile, pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.
Hidroelectrica poate dobândi propriile acțiuni, în condițiile legii.

3.1 Drepturile deținătorilor de acțiuni
Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Hidroelectrica și asigură drepturi egale
deținătorilor de acțiuni, respectiv:
 dreptul de a participa la AGA;
 dreptul de a solicita aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial

al României, Partea a IV-a, a convocatorului AGA ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de
supraveghere;
 dreptul de a vota în AGA, pe pricipiul o acțiune = un vot. Prin excepție, în situația aplicării metodei votului cumulativ

pentru alegerea membrilor CS, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma
înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce
urmează să formeze CS - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în CS;
 dreptul de a alege și a fi ales în structurile de conducere ale Societății;
 dreptul de a participa la distribuirea profitului;
 dreptul de preferință - în cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în

condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate;
 dreptul la informare;
 dreptul de a ataca în justiție hotărârile AGA, în condițiile legii;
 dreptul de a se retrage din Societate, în condițiile legii;
 dreptul de a reclama auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate;
 dreptul la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit, în cazul majorărilor de capital social din resurse interne;
 dreptul de participare la repartizarea activului patrimonial în cazul lichidării Societății.

Totodată, potrivit legislației aplicabile, anumite drepturi pot fi exercitate doar în condițiile deținerii unei anumite
cote din capitalul social, astfel:
a) drepturi recunoscute acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și
vărsat:


dreptul de a solicita convocarea AGA;



dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA;



dreptul ca reclamația adresată auditorilor interni să fie verificată;



dreptul de a declanșa acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor și auditorilor
financiari, dacă AGA nu aprobă acțiunea în răspundere și nici nu dă curs propunerii unuia sau mai multor acționari
de a iniția o asemenea acțiune;

b) drepturi recunoscute acționarilor reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 10% din
capitalul social subscris și vărsat:


dreptul de a solicita convocarea unei AGA
având pe ordinea de zi alegerea CS prin
aplicarea metodei votului cumulativ;



dreptul de a cere desemnarea unor experți
pentru analizarea anumitor operațiuni din
gestiunea Societății și întocmirea raportului
corespunzător;

c) dreptul recunoscut acționarilor reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 20% din
capitalul social de a solicita, o dată într-un
exercițiu financiar, derularea (pe cheltuiala
Societății) a unui audit sau analize a activității
Societății, și în acest caz va avea dreptul de a
desemna o persoană care să realizeze acest audit
sau analiză cu respectarea legislației privind
achizițiile publice, dacă această persoană
reprezintă o terță parte.

3.2. Tratamentul deținătorilor de acțiuni
Hidroelectrica asigură tratamentul egal și
exercitarea deplină și într-o manieră echitabilă a
drepturilor deținătorilor de acțiuni, precum și o
corectă și completă informare asupra situației
Societății. În acest sens, Societatea pune la dispoziția
acestora toate informațiile relevante cu privire la AGA
și la deciziile adoptate, atât prin mijloacele de
comunicare în masă, cât și în secțiunea specială,
deschisă pe pagina proprie de internet www.hidroelectrica.ro.
Societatea depune toate diligențele, cu
respectarea cerințelor legislației în materie, pentru
facilitarea participării acționarilor la lucrările AGA,
precum și pentru exercitarea deplină a drepturilor
acestora. Acționarii pot participa și vota personal în
AGA, dar au și posibilitatea exercitării votului prin
reprezentare.

4. Structurile de guvernanță corporativă
La nivelul Hidroelectrica structurile de guvernanță corporativă sunt:

1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA);
2. Consiliul de Supraveghere (CS) și comitetele consultative ale CS;
3. Directoratul și comitetele stabilite de acesta.
Proiectarea structurii de conducere a Societății, formată din CS și Directorat, a avut în vedere următoarele obiective:
 să corespundă dimensiunii și complexității activității desfășurate de Societate;
 să permită o separare clară a responsabilităților între funcția de supraveghere și funcția executivă de conducere;
 alocarea responsabilităților și competențelor în cadrul liniilor funcționale/raportare în mod clar, precis și
transparent. Funcția executivă și în special funcția de supraveghere au responsabilitatea stabilirii, evaluării și
revizuirii periodice și sistemice a:

modului de organizare a activității Societății, a atribuțiilor și responsabilităților colective și individuale;

modalității de implementare a întregului set de reglementări, fluxuri și chei de control, din perspectiva
misiunii și viziunii asumate;

îndeplinirii obiectivelor stabilite prin strategie, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de dezvoltare;

administrării eficiente a riscurilor;

organizării pe procese a activității;
 asigurarea independenței sistemului de control intern, care să acopere în mod adecvat funcțiile sale principale;
 asigurarea independenței auditului public intern;
 optimizarea fluxului de informații, pe verticală și pe orizontală, în vederea asigurării unei informații complete, în
timp util și relevante pentru îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților.

4.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)
Exercitarea drepturilor acționarilor se realizează în cadrul AGA - cel mai înalt organ decizional al Societății.
Atribuțiile AGA, condițiile de organizare, desfășurare și de validitate a lucrărilor, precum și procedurile de participare la
ședințe sunt prezentate explicit atât în Actul constitutiv al Societății, cât și în convocator, în conformitate cu
reglementările aplicabile, astfel încât să fie cunoscute de acționari.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută,
în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane
fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
Împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de a participa la AGA, dă dreptul oricărei
persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii adoptate.
Membrii CS și ai Directoratului participă la ședințele AGA, acestea constituind un prilej de a prezenta
acționarilor fie propuneri privind strategia Societății și planurile de dezvoltare, fie rezultatele obținute pe durata
exercitării mandatului în baza responsabilităților ce le-au fost conferite.
În cadrul ședințelor AGA este încurajat dialogul între acționari și membrii CS și ai Directoratului, fiecare acționar
putând adresa administratorilor întrebări referitoare la activitatea Societății. De asemenea, dacă acționarii adresează, în
scris, întrebări înaintea ținerii AGA, Societatea se va îngriji ca răspunsurile formulate să fie puse la dispoziția tuturor
acționarilor.
Adunările Generale ale Acționarilor sunt odinare și extraordinare.

4.1.1. Atribuțiile AGA
Principalele atribuţii ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor sunt:
a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, CS și auditorului
financiar;
b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
c) numește și revocă membrii CS;
d) numește și revocă auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar;
e) fixează limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului;
f)

stabilește nivelul remunerațiilor membrilor CS, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu
fiecare dintre acestia;

g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și membrilor CS, le evaluează performanțele și îi descarcă de
gestiune, în condițiile legii;
h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor CS, după caz, pentru pagube
pricinuite Societății;
i)

aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și planul de investiții pe exercițiul financiar următor;

j)

aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;

k) aprobă rapoartele CS cu privire la activitatea desfășurată;
l)

hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății ;

m) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se
afle pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor.
Principalele atribuţii ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sunt:
a) schimbarea formei juridice a Societății;
b) mutarea sediului Societății;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
d) majorarea capitalului social al Societății;
e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
f)

fuziunea cu alte societăți, preluarea/încorporarea în orice mod a altor societăți existente sau care urmează a se crea
sau orice tip de consolidări;

g) divizarea Societății sau orice separări de active sau activități sau transferuri de active sau de activități, orice
transferuri de drepturi de folosință a activelor companiei sau orice cedări/acorduri cu privire la dreptul de utilizare a
activelor companiei;
h) dizolvarea anticipată a Societății;

i)

conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

j)

conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni ;
l)

emisiunea de obligațiuni;

m) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a unor active din
categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui
exercițiu financiar, 1% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
n) orice modificări ale Actului constitutiv;
o) oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare potrivit prevederilor legale.
Pe lângă competențele și atribuțiile menționate mai sus sau de lege, Adunarea generală extraordinară a
acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:
a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica
cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență
prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv;
b) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care
implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societate sau în numele acesteia, conform limitelor
de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv;
c) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor
conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv;
d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți comerciale sau încheierea de către Societate a oricărui tip
de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui alt acord de distribuire a profitului;
e) încheierea oricărui act cu titlu gratuit incluzând orice sponsorizări și donații oferite de Societate cu valoare,
individual sau cumulat într-un exercițiu financiar, mai mare de 100.000 RON.

4.1.2. Cerințe de cvorum și majoritate
a) Cvorum şi drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară
Prima convocare
Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul
Adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. Cvorumul
este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de 1/4 din
numărul total de drepturi de vot. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate
în adunare.
A doua convocare
Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării generale ordinare la prima
convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul
ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc
specificat în acest sens în convocare. Adunarea generală ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire
la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu
majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

b) Cvorum şi drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Prima convocare
Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul
Adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței.
Cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai mult de 1/4 din numărul total de
drepturi de vot. În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de
acționarii prezenți sau reprezentați.
A doua convocare
Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării generale extraordinare la
prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe
parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, Adunarea generală extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și
într-un loc specificat în acest sens în convocare. Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului
ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a Adunări generale extraordinare în lipsa cvorumului
întrunit la începerea ședinței. Cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând mai
mult de 1/5 din capitalul social al Societății. În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării
generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor
deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

4.1.3. Procesul de convocare
Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Directorat ori de câte ori este necesar, în condițiile
legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocatorului. Convocarea
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-unul din ziarele de largă răspândire din România și pe
pagina proprie de internet a Societății. Perioada de convocare nu va include ziua publicării și ziua în care urmează să
aibă loc ședința AGA.
Fiecare convocare a AGA va cuprinde data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va
ține la sediul Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare
se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării generale.
Convocarea AGA va menționa explicit subiectele care vor face obiectul dezbaterilor. Când pe ordinea de zi
figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

4.1.4. Exercitarea dreptului de vot în AGA
Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei AGA de către alți acționari sau de către terțe persoane.
Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită în momentul convocării
AGA vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.
Acționarii vor putea vota în cadrul AGA și prin mijloace electronice sau prin formulare de vot prin
corespondență, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor CS, pentru alegerea și revocarea
auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor CS și
a auditorului financiar.
În vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul AGA, se vor aplica următoarele proceduri:
(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar buletine de vot care vor indica numărul de acțiuni
ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor
stabili rezultatul votului.
Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotrivă.

4.2. Consiliul de Supraveghere (CS)
CS își desfăsoară activitatea în baza legislatiei în vigoare, a Actului constitutiv, a hotărârilor AGA, a ROF propriu
și hotărăște în problemele privind activitatea companiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența AGA
sau a altor organe societare.
Acceptarea mandatului de membru al CS al Hidroelectrica înseamnă respectarea deplină și cumulativă a
următoarelor principii generale:



Acceptarea și exercitarea mandatului este opțiunea fiecărui membru al CS;



Acceptarea și exercitarea mandatului naște obligația acestuia de a-și aduce contribuția constructivă la dezvoltarea
Societății;



Mandatul se exercită cu profesionalism, bună-credința și onestitate față de Societate;



Membrii CS au obligația de a pune interesul Hidroelectrica mai presus de interesul personal sau al altor persoane.
Membrii CS au îndatoriri de diligență și loialitate față de Hidroelectrica. Exercitarea acestor îndatoriri se face având
în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale anumitor acționari;



Membrii CS recunosc și acceptă necondiționat obligația de confidențialitate cu privire la datele și informatiile
privind Societatea și activitatea acesteia.

Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor CS. Valoarea sumei asigurate
și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a Adunării generale ordinare a acționarilor.

4.2.1. Principalele atribuții ale Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:
a) exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli înaintea supunerii acestuia spre aprobarea oricăror alte foruri;
c) aprobă planul de management întocmit de către Directorat;
d) aprobă strategia investițională;
e) elaborează și prezintă AGA, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata
mandatului;
f)

determină structura și numărul membrilor Directoratului;

g) numește și revocă membrii Directoratului și stabilește remunerația acestora;
h) analizează anual performanțele activității Directoratului și decide în consecință;
i)

verifică dacă activitatea desfăsurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul
Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării generale a acționarilor;

j)

prezintă AGA un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;

k) reprezintă Societatea în raporturile cu Directoratul ;
l)

aprobă regulile interne (ROF) ale Directoratului;

m) verifică și avizează situațiile financiare ale Societății;
n) verifică raportul membrilor Directoratului;
o) propune AGA numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;
p) avizează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății și organigrama Societății;
q) avizeaza manualul de politici contabile;
r) avizează orice propunere de fuziune cu alte societăți comerciale, preluare/încorporare în orice mod a altor societăți
existente sau care urmează a se crea sau orice alt tip de consolidări, divizări ale Societății sau orice separări de
active și activități, transferuri de active și activitați, încheierea de acorduri de utilizare a activelor companiei;
s) avizează modificarea Actului constitutiv al Societății înainte ca acesta sa fie supus aprobării AGA.
În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, CS poate convoca AGA.
CS are, de asemenea, atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății,
conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul constitutiv.

4.2.2. Structura
Potrivit prevederilor Actului constitutiv, CS este format din 7 membri. Componența și competențele membrilor
CS sunt prezentate detaliat pe pagina de internet a Societății.
În cazul în care vreuna dintre pozițiile din CS devine vacantă, CS poate desemna un membru provizoriu până la
următoarea sedință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau va cere Directoratului să convoace Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile legale
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Noul membru este numit de AGA pentru o durată care va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întregul CS
este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

4.2.3. Cerințe de cvorum și majoritate
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 membri CS. Hotărârile se iau cu majoritatea
voturilor membrilor CS prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței. În cazul unui balotaj, Președintele CS sau
Președintele de ședință (în cazul în care Președintele CS lipsește) va avea votul decisiv.
Oricare dintre membrii CS poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume
ședințe a CS. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
Hotărârile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Directoratului, inclusiv a președintelui Directoratului,
precum și hotărârile referitoare la numirea sau revocarea Președintelui CS vor fi luate cu votul majorității membrilor CS.

4.2.4. Sedințele Consiliului de Supraveghere
Şedințele CS sunt convocate după cum urmează:
a) de către Președintele CS (sau de către un membru al CS în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este
necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;
b) de către Președintele CS la cererea motivată a oricăror doi membri ai CS sau a Directoratului;
c) de către doi membri ai CS sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința CS, asa cum se
menționează la pct. a) și b).

Şedințele CS sunt convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data
propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc
ședința. Înștiințarea se transmite tuturor membrilor CS, în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul
de fax al respectivului membru al CS.
Înștiințarea privind întrunirea CS va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul
Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa).
Înștiințarea ședinței CS va menționa, de asemenea, ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă
punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.
CS nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți
membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi, iar în termen de 48 de ore de la primirea
procesului verbal, membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de zi și/
sau votul exprimat.
CS se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care CS este
convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 7
(șapte) zile de la primirea cererii.
Şedința CS este prezidată de Președintele CS, iar în lipsa acestuia, de către un membru ales dintre membrii CS.
Şedințele CS pot avea loc prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare prin
intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de
ședință se considera participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
CS poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat mai sus dacă toți membrii CS sunt
prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.
În cazuri urgente, CS poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toți membrii sunt de acord cu luarea deciziilor
fără ținerea unei ședințe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în
scris tuturor membrilor CS, însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor.

4.3. Comitetele consultative ale Consiliului de supraveghere
Potrivit prevederilor legale aplicabile întreprinderilor publice, în cadrul CS se constituie un Comitet de
nominalizare și remunerare și un Comitet de audit. CS poate decide constituirea și a altor comitete consultative. CS va
stabili, de asemenea, atribuțiile și competențele acestor comitete, precum și regulile interne de funcționare.
Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii CS.
Comitetele CS sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai CS. Unul dintre membrii comitetului este desemnat
Președinte al comitetului. Cel puțin un membru al fiecarui Comitet trebuie să fie membru independent al CS.
Componența comitetelor este afișată pe website-ul Societății.
Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, Președintele va
avea votul decisiv.
Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte.
Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin
poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.
Comitetele informează prompt CS în legatură cu acțiunile pe care le desfășoară și informațiile importante care îi
sunt aduse la cunoștință. Membrii CS au acces nelimitat la toate ședintele și înregistrările comitetelor, iar CS, în
ansamblu său, primește regulat un raport de la fiecare dintre comitete, prin care sunt descrise activitatea și constatările
comitetului, precum și recomandările formulate.

4.3.1. Comitetul de nominalizare și remunerare
Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al CS și membru al
Directoratului, elaborează și propune CS procedura de selecție a membrilor CS, a membrilor Directoratului și pentru alte
funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea membrilor Directoratului și a altor funcții de
conducere.
În indeplinirea atribuțiilor sale, Comitetul poate apela la asistență din partea unor experți externi.
Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate membrilor CS și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat AGA, o dată cu Situațiile
financiare anuale. Raportul cuprinde cel puțin informații privind:
a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța
realizată și remunerație;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare
fără justă cauză.

4.3.2. Comitetul de audit
Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie sa dețină experiență relevantă în aplicarea principiilor
contabile sau în audit financiar.
Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea 672/2002 privind auditul public intern,
republicată și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu
modificările și completările ulterioare.
Fără a aduce atingere responsabilității CS, directorilor ori altor persoane cu funcții de conducere din cadrul
Societății, Comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:


dezbate și avizează planul multianual și planul anual pentru activitatea de audit public intern;



monitorizează realizarea Planului de audit intern; analizează și formulează recomandări pe baza rapoartelor de
audit prezentate de auditul intern ca urmare a misiunilor de audit efectuate;



analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni;



avizează Carta auditului public intern;



examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune
conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;



analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;



monitorizează și sprijină procesul de raportare financiară;



analizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul
Societății;



monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale; analizează raportul cu privire la aspectele esențiale
care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce
privește procesul de raportare financiară;



verifică și monitorizează independența auditorului financiar și, în special, prestarea de servicii suplimentare
Societății;



face recomandări CS privind selectarea, numirea sau schimbarea auditorului financiar, precum și în ceea ce privește
termenii și condițiile remunerării acestuia.

Alte comitete consultative stabilite de Consiliul de supraveghere sunt:
a) Comitetul de risc
b) Comitetul pentru privatizare.

4.3.3. Comitetul de risc
Comitetul de risc are următoarele atribuții principale:


supervizarea activităților de management al riscurilor desfășurate de către Societate;



analiza eficienței mecanismelor de management al riscurilor și de control al acestora, implementate de către
Societate;



recomandarea de măsuri necesar a fi luate pentru îmbunătățirea activităților de management al riscurilor și pentru
stabilirea și îmbunătățirea standardelor de etică aplicate în cadrul Societății, la toate nivelurile ierarhice.

4.3.4. Comitetul pentru privatizare
Fără a aduce atingere responsabilității CS, directorilor ori altor persoane cu funcții de conducere din cadrul
Societății, în contextul aprobării de către Guvernul României a Hotărârii de Guvern nr. 1066/2013 pentru aprobarea
strategiei de privatizare a Hidroelectrica, Comitetul pentru privatizare are, printre altele, următoarele atribuții:


sprijinirea și monitorizarea activității desfășurate de către Societate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
Hotărârii de Guvern;



colaborarea cu intermediarul/consorțiul selectat pentru listarea Societății, pe toată perioada până la admiterea
acțiunilor Societății la tranzacționare;



recomandarea măsurilor necesare pentru a se asigura realizarea cu succes a obiectivului de admitere la
tranzacționare pe BVB a acțiunilor Societății.

4.4. Directoratul
Directoratul realizează conducerea operativă a Societății, sub supravegherea CS, desfășurându-și activitatea în
baza legislației în vigoare, a Actului constitutiv, a hotărârilor CS, a ROF propriu și hotărăște în problemele privind
activitatea companiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența AGA sau a CS.

4.4.1. Principalele atribuții ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea CS, sunt:
a) stabilește politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății și stabilește departamentele
operaționale;
b) supune anual AGA raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare pe anul precedent, precum și
proiectul programului de activitate/planului de investitii și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;
c) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor Actului Constitutiv
referitoare la dubla semnătură și competența AGA sau CS;
d) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica
de personal a Societății;

e) întocmește planul de management și îl supune spre aprobare CS;
f)

negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților ;

g) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui
departament sau delegate de către AGA sau de către CS, cu excepția celor rezervate AGA sau CS prin lege sau prin
Actul constitutiv;
h) aprobă mandatele reprezentanților Societății în cadrul AGA ale filialelor Hidroelectrica și informează CS, trimestrial,
cu privire la mandatele acordate acestora;
i)

exercită orice competență delegată de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor în temeiul legii;

j)

avizează/aprobă contracte și diferite operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute in
Actul Constitutiv.

De asemenea, Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la
nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.
Directoratul poate înființa comitete și comisii după cum consideră necesar și adecvat. Acestea vor avea
atribuțiile și competentele stabilite prin hotărârile și regulile interne ale Directoratului și prin regulile proprii.

4.4.2. Structura
Componența Directoratului este prezentată pe pagina de internet a Societății.
În cazul în care o poziție de membru al Directoratului devine vacantă, CS va numi alt membru, pentru restul
duratei mandatului membrului care este înlocuit, selectat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

4.4.3. Cerințe de cvorum și majoritate
Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile, cu
excepția cazului în care prin Regulamentul propriu de organizare și functionare nu se solicită un cvorum mai mare.
Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați
la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, Președintele Directoratului sau persoana
împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.
Oricare dintre membrii Directoratului poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei
anume ședințe. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

4.4.4. Sedințele Directoratului
Funcționarea Directoratului este stabilită prin Regulamentul de organizare și functionare, aprobat de CS.
Directoratul se întrunește la intervale regulate (de regulă săptămânal) sau ori de câte ori este necesar pentru
rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.
Şedințele Directoratului pot avea loc și prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare,
prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de
ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
În cazul în care natura situației o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al
membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Președintele Directoratului va decide dacă natura situației o cere.
Directoratul trebuie să furnizeze CS un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila
evoluție a Societății cel puțin o dată la 3 (trei) luni. De asemenea, Directoratul va furniza orice informatii și documente
solicitate de CS și va comunica in timp util CS orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență
semnificativă asupra situației Societății sau cu privire la neconformitățile descoperite în exercitarea atribuțiilor lor.

4.5. Reprezentarea Societății și delegarea competenței de angajare patrimonială
În relațiile cu terții, Hidroelectrica este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a două
persoane, după cum urmează:
(i) Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al Directoratului;
(ii) o persoană împuternicită de Directorul General Executiv împreună cu un alt membru al Directoratului;
(iii) o persoană împuternicită de către Directorul General Executiv împreună cu o altă persoană împuternicită de către
un alt membru al Directoratului.
Oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega către alte persoane
capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre
ceilalți membri ai Directoratului.
Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu
excepția cazului în care, printr-o procură specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au
acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în
privința unui anume act.
Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la Oficiul Registrului Comerțului.

5. Principii privind transparența și raportarea financiară
Într-un mediu concurențial puternic, în care este esențială asigurarea confidențialității informației
profesionale și, în mod particular, a secretului profesional în domeniul de activitate, Societatea a creat și
implementat reguli interne pentru a asigura echilibrul între asigurarea confidențialității informațiilor și dezvăluirea
informațiilor corporative relevante și realizarea unei comunicări continue cu toate părțile interesate.
În acest context, salariații Hidroelectrica, membrii Directoratului și membrii CS au obligația respectării
prevederilor Codului etic al Societății, printre principiile căruia se regăsesc:



principiul confidențialității – Hidroelectrica asigură confidențialitatea informațiilor obținute pe parcursul
colaborării cu partenerii de afaceri. Aceste informații nu vor fi dezvăluite unor terțe părti sau folosite în
detrimentrul partenerilor;



principiul transparenței – Hidroelectrica asigură o prezentare completă și corectă a informațiilor de interes
public.

În scopul asigurării transparenței și accesului la informație al tuturor părților interesate, cât și al respectării
prevederilor legale în vigoare, Hidroelectrica asigură diseminarea informațiilor relevante cu privire la Societate,
inclusiv aspectele principale ale politicii sale de guvernanță corporativă, situațiile financiare și performanța Societății,
precum și a informațiilor referitoare la orice alt eveniment important cu privire la Societate și activitatea sa.
În acest scop, Societatea a dezvoltat o politică adecvată de comunicare, prin care și-a propus abordarea
activă și specifică a diferitelor segmente de audiență, folosind mesaje, instrumente și canale adecvate de
comunicare. Aceasta acoperă o gamă largă de activități: publicarea de rapoarte anuale și de sinteză, a unor buletine
informative, transmiterea de comunicate de presă și organizarea de evenimente, organizarea și participarea la
întâlniri cu omologi din companii internaționale din domeniu și potențiali investitori sau finanțatori, participarea la
evenimente organizate în domeniul de activitate (pe plan național și international), dezvoltarea paginii proprii de
internet și actualizarea documentelor și informațiilor astfel publicate.
Furnizarea continuă a informației prin intermediul website-ului Societății se realizează în mod structurat. Au
fost create secțiuni dedicate:


raportărilor financiare, respectiv Situațiile financiare (anuale și semestriale), Rapoartele anuale ale auditorului
financiar, Rapoartele CS și ale comitetelor sale (anuale) și Rapoartele Directoratului;



documentelor referitoare la organizarea ședintelor AGA - convocatorul, documentația și hotărârile adoptate,
potrivit cerințelor legale;



anunțurilor și informațiilor dedicate potențialilor investitori, cât și analiștilor și publicului larg - componența
organelor de conducere, CV-urile membrilor CS și ai Directoratului, Actul constitutiv al Societății și principalele
reguli și principii de funcționare, liniile strategice și obiectivele de management, proiectele importante etc.
Informațiile relevante sunt publicate atât în limba română, cât și în limba engleză.

În ceea ce privește raportarea financiară, regulile de guvernanță corporativă aplicate de Societate prevăd
analizarea și informarea periodică și continuă, în trepte, în ceea ce privește rezultatele obținute, evenimentele cu
impact financiar și/sau de risc, conformarea cu standardele aplicabile (financiare, de mediu, de management integrat
etc.).

6. Principii privind auditul intern, controlul intern, administrarea
riscului și sistemul de management integrat
Activitățile de audit intern, control intern și de administrarea riscurilor se desfășoară în contextul în care
Societatea a implementat standarde caracteristice Sistemului de management integrat și a dezvoltat, în mare
măsură, funcțiuni și structuri specifice.
În acest context, un rol important în dezvoltarea culturii de control intern și administrare eficientă a riscurilor
revine CS și celor două comitete specializate ale sale – Comitetul de risc și Comitetul de audit. Sub coordonarea
acestor comitete, se desfășoară următoarele activități:
- definirea riscurilor și stabilirea unui sistem de identificare și monitorizare a acestora;
- informarea cu privire la concluziile acțiunilor de control și audit intern desfășurate la nivelul executivului și
sucursalelor Hidroelectrica;
- informarea cu privire la măsurile adoptate de managementul executiv pentru implementarea recomandărilor/
remedierea deficiențelor;
- organizarea unor întâlniri regulate ale CS sau comitetelor sale cu managerul compartimentului de audit intern/
control intern/risc și cu auditorul extern; analizarea recomandărilor formulate ca urmare a desfășurării acțiunilor de
audit/control și a măsurilor adoptate de managementul executiv pentru implementarea acestora.

6.1. Auditul intern
În contextul perfecționării și actualizării cadrului legislativ în domeniul activității de audit public intern, rolul
auditului intern a crescut în cadrul Societății, accentul punându-se pe eficiența activității economice, transparența
decizională, protecția acționarilor minoritari. Departamentul audit public intern raportează direct CS.
Obiectivele activității de audit public intern vizează evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al
riscului, de control și de guvernanță, precum și nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților, cu
scopul de:
a) a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor
și scopurilor propuse;
b) a formula recomandări pentru îmbunătățirea funcționării activităților Societății în ceea ce privește
eficiența și eficacitatea.
Din aceasta perspectivă, cele mai importante domenii pentru activitatea de audit intern sunt:


Evaluarea managementului riscurilor - evaluarea existenței proceselor adecvate, suficiente și eficace în
domeniul managementului riscurilor;



Evaluarea sistemelor de control intern - astfel încât organizația să mențină un sistem de control intern/
managerial corespunzător, evaluând eficiența și eficacitatea și asigurând îmbunătățirea acestuia. Evaluarea
eficienței și eficacității sistemului de control intern/managerial se realizează pe baza rezultatelor evaluării
riscurilor și vizează cel puțin operațiunile cu privire la:
a)fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
b)eficacitatea și eficiența proceselor/activităților/ operațiunile;
c)protejarea patrimoniului;
d)respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor;



Evaluarea procesului de guvernanță - evaluarea și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea procesului
de guvernanță, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:
a) promovarea unei conduite etice și a valorilor Societății;
b) asigurarea unui management eficace al performanței Societății și asumarea răspunderii;
c) coordonarea activităților și comunicarea informațiilor privind riscul și controlul în cadrul Societății.

Ca o aplicare concretă a acestor principii și reglementări, Compartimentul audit public intern al Hidroelectrica
revizuiește periodic și supune aprobării atât responsabilitățile proprii – cuprinse în Regulamentul de organizare și
funcționare al Societății și Normele privind exercitarea activității de audit public intern, cât și Carta Auditului Intern și
Planul de audit intern (multi anual și anual), elaborat pe baza hărții riscurilor.

6.2. Controlul intern
Activitatea de control intern, desfașurată în cadrul Societății prin Departamentul de control intern, are ca
principale responsabilități și obiective:


verificarea aplicării în activitate și asigurarea conformării cu prevederile legale, regulamentele și procedurile
interne, cu instrucțiunile și prescripțiile tehnice, alte norme și reglementări specifice aplicabile, pe domenii de
activitate;



analiza și soluționarea petițiilor/sesizărilor repartizate spre rezolvare;



fundamentarea deciziilor de management având ca scop adresarea neconformităților identificate, prevenirea
înregistrării unor situații similare și atingerea obiectivelor de performanță;



desfășurarea de activități de îndrumare și consiliere, în vederea creșterii eficienței activității Hidroelectrica.
În indeplinirea acestora, sunt aplicate următoarele principii:

a) performanța – desfășurarea activității la cele mai înalte standarde, în scopul atingerii obiectivelor de
management la nivelul Hidroelectrica;
b) profesionalismul – perfecționarea continuă, aplicarea cunoștintelor de specialitate, a expertizei dobândite și a
valorilor Societății;
c) calitatea serviciilor – competența personalului de a îndeplini sarcinile alocate cu obiectivitate, responsabilitate și
onestitate;
d) încrederea – promovarea respectului, cooperării și colaborării cu ceilalți membri ai echipei Hidroelectrica;
e) conduita - respectarea cerințelor privind etica și conduita profesională, dar și în plan personal;
f)

credibilitatea – informațiile și recomandările furnizate de rapoartele și opiniile membrilor echipei de control
trebuie să fie fidele realității și de încredere.

De asemenea, potrivit cerințelor legale, este organizat și funcționează controlul financiar de gestiune – ca o
componentă a funcției de control intern, iar managerul departamentului de control intern, având atribuții de control
financiar de gestiune, participă la ședintele Consiliului de supraveghere atunci când se dezbat probleme financiare,
contabile și de control financiar de gestiune.

6.3. Sistemul de management integrat
Managementul Hidroelectrica, orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de sustenabilitate, urmărește
asigurarea unui echilibru între calitatea produselor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și
sănătatea salariaților. În îndeplinirea misiunii sale, Societatea se bazează pe un sistem de management integrat,
implementat și menținut conform cerințelor standardelor de management al calității, al mediului, al securității și
sănătății în muncă, al controlului intern managerial.
În acest context, Hidroelectrica a creat o structură dedicată pentru transpunerea în practică a acestor
deziderate, iar principalele obiective urmărite sunt:


identificarea, administrarea și raportarea riscurilor operaționale existente la nivelul sucursalelor Societății,
precum și corelarea acestora atât cu obiectivele strategice, cât și cu obiectivele generale și specifice de
management, stabilite pentru fiecare an și fiecare proces/structură organizatorică;



evaluarea gradului de eficiență a sistemului de gestiune a riscurilor, cu formularea de programe de măsuri și
acțiuni preventive, corective și de îmbunătățire.

7. Conflictul de interese și principii de conduită corporatistă
7.1. Conflictul de interese. Confidențialitatea informațiilor.
Un conflict de interese apare atunci când un angajat sau un membru al Directoratului sau CS este implicat în
îndeplinirea unei sarcini sau activități în numele Hidroelectrica și are un interes privat, real sau potențial, privind
rezultatul sarcinii respective, interes care:



poate fi contrar celor mai bune interese ale Hidroelectrica;



este în măsură să afecteze raționamentul obiectiv sau acțiunile pe care Hidroelectrica se așteaptă ca respectiva
persoană să le exercite în numele său.
Pentru evitarea apariției conflictelor de interese, Societatea a stabilit o serie de reguli deontologice ce
trebuie respectate de salariați, membrii Directoratului și membrii CS. Acestea sunt prevăzute în Codul etic al
Hidroelectrica și în Regulamentele specifice de organizare și functionare a CS, respectiv a Directoratului.
Pentru a nu se afla în una din situațiile de mai sus, angajații Societății trebuie să respecte următoarele reguli:



toate deciziile de afaceri, legate de activitatea în Hidroelectrica, vor fi luate exclusiv în interesul Hidroelectrica;



angajații nu se vor implica în tranzacții, situații, relații sau orice alt tip de activități în care, în mod efectiv sau
potențial, poate surveni un conflict de interese;



angajatul va declara șefului ierarhic direct orice conflict de interese în care este implicat.

Directoratul adoptă soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea
adecvată a situațiilor în care apare un conflict de interese. Regulamentul intern stipulează atât obligațiile salariaților
în ceea ce privește conduita profesională și declararea și evitarea conflictului de interese, cât și sanctiunile aplicabile.
Membrii CS și membrii Directoratului vor acționa în interesul Societății și nu vor face uz în propriul interes
de oportunitățile de afaceri de care iau cunoștință în desfășurarea normală a activității lor.
Membrii CS și membrii Directoratului care au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare
intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri ai Directoratului / Președintele CS și să
nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are un membru al Directoratului/
CS în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la
gradul al IV-lea inclusiv. Aceste interdicții, referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu
sunt aplicabile în cazul in care obiectul votului îl constituie:
a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate mai sus, de acțiuni sau
obligațiuni ale Societății;
b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate mai sus a unui împrumut ori constituirea unei
garanții în favoarea Societății.
În cazul în care unul dintre membrii CS sau ai Directoratului consideră că unul dintre ceilalți membri ai CS sau
ai Directoratului ar avea, într-o anumită operațiune, direct sau indirect interese contrare Societății, pot înștiința
despre acest lucru în cadrul ședințelor CS/ Directoratului și solicita votul CS/ Directoratului cu privire la excluderea
respectivului membru de la deliberări și vot. În acest caz, membrii CS/ Directoratului sunt obligați să își exprime votul
care va fi consemnat în procesul verbal al ședinței. În cazul în care votul este pentru excluderea respectivului
membru de la deliberări și vot, acesta va trebui să se conformeze și să nu participe la vreo deliberare și vot.

Membrii CS și ai Directoratului au obligația să depună și să actualizeze declarația de avere și de interese.
Prin regulamentele proprii și în cadrul stabilit de prevederile legale aplicabile, CS și Directoratul stabilesc
reguli clare privind:
1. posibilitatea și condițiile acceptării de către aceștia a unor funcții în afara Societății;
2. interzicerea încheierii unor tranzacții/contracte între Societate și membrii Directoratului/CS, inclusiv persoanele
și societățile administrate sau conduse de aceștia;
3. interzicerea efectuării de către Societate a unor operațiuni cu membrii CS/Directoratului, precum:
a.

acordarea de împrumuturi;

b.

acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operatiuni
de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c.

garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor CS/
Directoratului, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d.

garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii CS/Directoratului a oricăror
alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e.

dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut
acordat de o terță persoană membrilor CS/Directoratului ori o altă prestație personală a acestora;

f.

Prevederile alin. 3 lit a)-e) sunt aplicabile și operatiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor CS/Directoratului; de asemenea, dacă operațiunea privește
o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori
deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea
capitalului social subscris.

g.

Prevederile alin 3 lit a)-e) nu se aplică:



în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei
de 5.000 de euro;



în cazul în care operațiunea este încheiată de Societate în condițiile exercitării curente a activității
sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile membrilor CS/Directoratului și persoanelor
prevăzute la alin. (f) decât cele pe care, în mod obișnuit, Societatea le practica față de terțe
persoane.

4. obligațiile de neconcurență.
De asemenea, Hidroelectrica a implementat principii și reguli referitoare la confidențialitatea informațiilor,
care prevăd, în principal și fără a fi limitative, următoarele cerințe:


membrii CS și ai Directoratului trebuie să păstreze confidențialitatea față de terți în legătură cu deliberările CS și
ale Directoratului și în legătură cu orice fapte, date sau informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării
responsabilităților;



membrii CS și ai Directoratului trebuie să nu folosească în interes propriu și să nu divulge niciunei persoane
neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății;



membrii CS și ai Directoratului trebuie sa nu foloseasca informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos
personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;



asumarea (prin semnarea unui acord de de confidențialitate) a obligației de respectare a cerințelor legale și
corporative referitoare la tratamentul informațiilor confidențiale – de către toți salariații cu acces la astfel de
informații, precum și de către partenerii Societății (persoane fizice sau juridice) care, în derularea relațiilor
contractuale încheiate cu Societatea, au avut acces la astfel de informatii.

7.2. Independența membrilor CS
Criteriile de independență a membrilor CS sunt cele generale prevăzute de legislația aplicabilă, cu mențiunea
că cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ creat de CS trebuie să fie membru independent al CS.
Principalele reguli pe care AGA trebuie să le aibă în vedere la alegerea membrilor CS independenți sunt:
a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de
funcție în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport
de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație
suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie
personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu
Societatea, dacă, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f)

să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al
Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
i)

să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

7.3. Norme de comportament stabilite prin Codul etic
Hidroelectrica își desfășoară activitatea cu respectarea eticii corporative descrise în Codul etic al Societății,
prin care sunt definite principii și norme de conduită, în vederea consolidării încrederii acordate de publicul intern și
extern și realizării performanței în domeniul producerii energiei electrice.
Principiile pe care le promovează Codul etic al Hidroelectrica sunt:



Respectarea cadrului legal și a normelor interne



Respect și încredere



Orientarea spre calitate



Imparțialitate și corectitudine



Confidențialitate



Evitarea conflictelor de interese



Responsabilitate față de comunitatea locală



Responsabilitate față de mediu



Transparență



Loialitate

Astfel, prin aplicarea principiilor etice în derularea activităților, Hidroelectrica urmărește respectarea
angajamentelor sale la cel mai înalt nivel de integritate, element esențial pentru menținerea încrederii acordate de
către angajați, clienți și parteneri.

7.3.1. În relaţia cu acţionarii
Comunicarea cu acționarii se bazează pe transparență și responsabilitate și tratamentul echitabil al tuturor
acționarilor, iar obiectivul asumat din perspectiva actionariatului îl reprezintă creșterea valorii Societății și
maximizarea profitului obținut, luând în considerare principiile dezvoltării durabile și implicarea socială.

7.3.2. În relaţia cu furnizorii
La baza relațiilor cu furnizorii stă principiul avantajului reciproc. Hidroelectrica selectează furnizorii conform
cerințelor legale în vigoare și promovează principiile pieței concurențiale, având în vedere capabilitatea acestora de a
furniza produse/servicii de calitate, cu respectarea reglementărilor și celor mai bune practici în domeniul
managementului mediului și al securității și sănătății în muncă.

7.3.3. În relaţia cu clienţii
Credibilitatea Societății se bazează pe corectitudine, respect și încredere reciprocă. În acest sens, clienții sunt
tratați într-o manieră onestă și echitabilă.

7.3.4. În relaţia cu angajaţii
Recrutarea personalului în Hidroelectrica asigură selecția și integrarea de noi angajați în baza unor criterii
obiective, care să permită aprecierea corectă a aptitudinilor, a performanțelor profesionale și de comportament ale
candidaților. Recrutarea personalului se face ținându-se cont de competența profesională și de compatibilitatea
candidaților cu sistemul și mediul de lucru.
Hidroelectrica respinge favoritismul ca formă de angajare, evaluare și promovare sau de distribuire a
sarcinilor de serviciu.
Hidroelectrica acordă o mare importanță dezvoltării angajaților săi, promovând îmbunătățirea pregătirii
profesionale prin programe interne, desfășurate cu lectori proprii sau organizate cu formatori autorizați.
Salariații Hidroelectrica sunt încurajați să dea dovadă de creativitate și inițiativă, precum și de capacitatea de
a-și asuma responsabilități. De asemenea, salariații sunt încurajați să semnaleze conducerii orice neregularități sau
încălcări ale Regulamentului intern sau a celorlalte reguli de conduită profesională, fără ca astfel de semnalări să
atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariat.
Societatea respectă confidențialitatea datelor personale ale angajaților.

7.3.5. În relaţia cu mass-media
Hidroelectrica recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare în masă și realizează o comunicare
transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. Informațiile transmise către mass-media vor fi
complete, corecte, obiective și clare. Ele trebuie să ofere o imagine reală a activității și rezultatelor Societății.
Hidroelectrica respectă independența profesională a jurnaliștilor și a instituțiilor media și din acest motiv nu
oferă recompense bănești pentru publicarea unor materiale favorabile.

7.3.6. În relaţia cu comunitatea
Hidroelectrica se implică activ în viața comunităților locale, în ceea ce privește educația, cultura și activitatea
organizațiilor neguvernamentale și altor părți interesate de probleme generale de mediu și comunitate.
Prin politicile sale, Hidroelectrica își propune să reducă impactul asupra mediului înconjurător și să
folosească într-o măsură cât mai mare cele mai avansate tehnologii din acest punct de vedere. De asemenea,
Societatea este preocupată de crearea unei culturi organizaționale orientate pe protecția mediului și dezvoltarea
durabilă.
Hidroelectrica nu intervine în viața politică și nu susține financiar sau logistic vreun partid sau reprezentant al
acestuia, nu organizează și nu sponsorizează acțiuni de campanie electorală.

7.3.7. În relaţia cu alte părţi interesate
Informațiile către părțile interesate sunt reale, acoperă toate domeniile de activitate și sunt transmise cu
claritate și la timp. Pentru a asigura accesul neîngrădit la aceste informații, ele sunt disponibile și pe pagina de
internet a Societății. Hidroelectrica elaborează rapoarte anuale, rapoarte de sinteză, buletine informative și participă
la manifestări din domeniul său de activitate cu lucrări științifice, prezentări generale, expoziții și materiale
promoționale.
Este interzisă solicitarea sau primirea de cadouri, bani sau alte beneficii în schimbul favorizării unor
colaborări sau a câștigării bunăvoinței părților interesate.

7.4. Ingerințe politice
Guvernanța corporativă adoptată de Hidroelectrica pune bazele cadrului de apărare împotriva oricăror
ingerințe de natură politică, ale unor oficiali ai statului, instituții publice etc.
Astfel, adițional prevederilor Codului etic al Hidroelectrica, a fost implementat principiul potrivit căruia nu
vor fi acceptate niciun fel de ingerințe în ce privește:
1. Angajarea


Se va evita angajarea unor rude/ cunoștinte/ prieteni ai unor oficiali publici, politicieni altfel decât în cadrul unui
proces competitiv de selecție;



Nu se vor crea poziții special pentru astfel de persoane sau pentru oficiali publici, inclusiv în antinciparea
terminării serviciului lor;

2. Sponsorizări


Sponsorizările se fac conform legii și în deplină transparență;



Sponsorizările sunt pro bono, fără a avea așteptări de obținere de beneficii viitoare;

3. Contracte de consultanță și Furnizori


Hidroelectrica a elaborat un Cod de conduită în relația cu furnizorii, prin care se instituie toleranța zero față de
darea/luarea de mită, extorcarea de fonduri, fraudă, concurența neloială și abuz de putere, spălarea banilor și
alte activități similare;



Sunt prevăzute acțiuni și sancțiuni disiplinare pentru situațiile în care se constată încălcarea regulilor anticorupție menționate;

4. Contribuții Politice


Managementul Societății și salariații cunosc prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, precum și pe cele ale altor reglementări legale conexe;



Contribuțiile și sprijinul acordate de Societate trebuie să reflecte și să susțină valorile și obiectivele stabilite prin
strategia de afaceri și principiile de responsabilitate socială adoptate și nu opiniile politice ale administratorilor,
managementului sau salariaților săi.

În vederea creării instrumentelor necesare pentru identificarea unor situații de încălcare a acestor principii,
Departamentul Audit Public Intern a introdus în cadrul desfășurării misiunilor de audit - “Chestionarul de identificare
iregularități sau fraude” adresat proprietarilor de procese. Acesta este structurat pe secțiuni privind controlul intern
al proceselor, raportarea posibilelor iregularități sau fraude, ingerințe politice.

7.5. Responsabilitate socială corporativă
Responsabilitatea socială corporativă înseamnă concentrarea atenției asupra impactului social și de mediu al
activității Societății, integrarea acestor aspecte în strategia și procesul decizional la toate nivelurile și încurajarea
salariaților în participarea la proiectele inițiate.
Pentru Hidroelectrica, responsabilitatea socială implică mult mai mult decât promovarea artelor frumoase și
a culturii, sponsorizarea sporturilor sau activităților umanitare punctuale. Hidroelectrica a ales să promoveze valori
precum:


educația - instruirea profesională a tinerilor (în special în domeniul energetic), sprijinirea formării unei
experiențe practice a studenților, integrarea de noi angajați la locul de muncă și atragerea tinerilor specialiști,
intensificarea activității în sistemele alternative de instruire;



susținerea inovației și a cercetării – încheierea de parteneriate cu universitățile tehnice pentru dezvoltarea
activității de cercetare-dezvoltare-inovare;



promovarea spiritului de echipă;



responsabilizare față de mediul înconjurător – în special legate de exploatarea resurselor de apă.
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