
 

Anexă la Raportul anual al SAI Muntenia Invest S.A. privind remunerațiile acordate în exercițiul financiar 2021 

 
 

 

 

Indicatori/sume brute  

Sume aferente activității 

desfășurate în anul supus 

raportării (2021) - LEI 

Sume plătite efectiv în 

cursul anului supus 

raportării (2021) - LEI 

Sume de plătit în cursul anului 

de transmitere a raportării 

(2022 estimat) sau amânate* - 

LEI 

Număr 

beneficiari 

1. Remunerații acordate întregului personal 

SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate 1)) 

7,695,715 7,581,860 8,130,266  

Remunerații fixe 6,212,646 6,098,791 6,530,266 44 

Remunerații variabile 2) exceptând comisioanele de 

performanță, din care: 

1,483,069 1,483,069 1,600,000 40 

- numerar 1,483,069 1,483,069 1,600,000 40 

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei 

categorii) 3) 

- - -  

Remunerații variabile reprezentând comisioane de 

performanță 

- - -  

2. Remunerații acordate personalului identificat al 

SAI/AFIA** (inclusiv funcțiile externalizate) 

6,488,326 6,441,166 6,624,446  

A. Membri CA/CS, din care: 1,128,227 1,128,227 1,130,536 3 

Remunerații fixe 820,536 820,536 820,536 3 

Remunerații variabile 2) exceptând comisioanele de 

performanță, din care: 

307,691 307,691 310,000 3 

- numerar 307,691 307,691 310,000 3 

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei 

categorii) 3) 

- - -  

Remunerații variabile 2) reprezentând comisioane de 

performanță 

- - -  

B. Directori/membri Directorat, din care: 2,078,628 2,078,628 2,021,960 3 

Remunerații fixe 1,403,409 1,403,409 1,382,460 3 

Remunerații variabile 2) exceptând comisioanele de 

performanță, din care: 

675,219 675,219 639,500 3 

- numerar 675,219 675,219 639,500 3 

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei 

categorii) 3) 

- -   

Remunerații variabile 2) reprezentând comisioane de 

performanță 

- -   



Indicatori/sume brute  

Sume aferente activității 

desfășurate în anul supus 

raportării (2021) - LEI 

Sume plătite efectiv în 

cursul anului supus 

raportării (2021) - LEI 

Sume de plătit în cursul anului 

de transmitere a raportării 

(2022 estimat) sau amânate* - 

LEI 

Număr 

beneficiari 

C. Funcții cu atribuţii de control (cu indicarea 

expresă a tuturor funcțiilor incluse în 

această categorie)*** 

2,033,090 2,018,296 2,022,049 6 

Remunerații fixe 1,467,239 1,452,445 1,483,464 6 

Remunerații variabile 2) exceptând comisioanele de 

performanță, din care: 

565,851 565,851 538,585 6 

- numerar 565,851 565,851 538,585 6 

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei 

categorii) 3) 

- - -  

Remunerații variabile 2) reprezentând comisioane de 

performanță 

- -   

D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de 

mai sus, incluse in categoria personalului 

identificat (cu indicarea expresă a tuturor 

funcțiilor incluse în această categorie)**** 

1,248,381 1,216,015 1,449,901 6 

Remunerații fixe 1,100,551 1,068,185 1,255,200 6 

Remunerații variabile 2) exceptând comisioanele de 

performanță, din care: 

147,830 147,830 194,701 6 

- numerar 147,830 147,830 194,701 6 

- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei 

categorii) 3) 

- -   

Remunerații variabile 2) reprezentând comisioane de 

performanță 

- -   

 

* a se vedea prevederile art. 34 alin. (1) lit. p) si q) din OUG 32/2012, respectiv cele ale pct.1 lit. n) din Anexa 1 la Legea nr.74/2015; 

** aferente categoriei de personal identificat stabilită la nivelul fiecărei SAI/AFIA cu luarea in considerare a definiției reținute în cadrul ghidurilor ESMA/2013/232 si ESMA/2016/575; 

*** aferente, în principiu functiilor de control reprezentate de ofițerul de conformitate, administratorul de risc si ofițerul de conformitate, dar în care conform ghidurilor ESMA mai sus amintite, fiecare 

SAI/AFIA poate include si alte funcții (de exemplu, directorul financiar, în măsura în care acesta este responsabil cu întocmirea situațiilor financiare). În cadrul SAI Muntenia Invest S.A. în această 

categorie au fost incluse următoarele funcții: ofițerul de conformitate, administratorul de risc, auditorul intern (funcție externalizată), ofițer de conformitate SB/FT, persoana desemnatăSB/FT. 

**** a se vedea mențiunile de mai sus aferente personalui identificat. În cadrul SAI Muntenia Invest S.A. în această categorie au fost incluse următoarele funcții: conducătorii de compartimente. 
1) În categoria funcțiilor externalizate din cadrul SAI Muntenia Invest S.A. intră funcția de auditor intern conform contractului de prestări servicii nr. 1175/65796/15.11.2016. 
2) Remunerațiile variabile reprezintă remunerații suplimentare care sunt o componentă ocazională a remunerației anuale totale ce pot fi acordate sau nu, nefiind garantate, și se acordă numai dacă sunt 

sustenabile în funcție de situația financiară a Societății. 

3) Societatea nu acordă alte forme de remunerații variabile. 

 

Mențiune: Remunerația primită de SAI Muntenia Invest S.A. pentru administrarea SIF Muntenia S.A. este prezentată în “Raportul anual de remunerare al SIF Muntenia S.A. pentru anul 2021” conform 
art. 107 din Legea 24/2017. 

 

Nicușor Marian BUICĂ 

Director General 


