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NOTA 8 
 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI 
DIRECTORII 

 
Informaţii privind Consiliul de Administartie si directorii 

 
Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 3 
membrii, care decide asupra activităţii firmei asigurând politica economică, 
comercială şi contabilă a societăţii. Atribuţiile sunt în conformitate cu Legea 
societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată. 
 
Persoanele împuternicite pentru administrarea societăţii in anul 2010 sunt : 
Ţăruş Valentin Norbert – preşedinte Consiliu de Administraţie 
Fleischer Paula – membru Consiliu de Administraţie 
Chirita Zoe – membru Consiliu de Administraţie 
 
Pe parcursul anului 2010, indemnizatiile cumulate , platite celor trei 
administratori s-au ridicat la suma de 384.702 RON net (545.219 RON brut 
sau 697.935 RON cu toate taxele incluse). In aceeasi perioada  de timp, 
sumele platite Directorului General  s-au ridicat la suma de 116.201 RON net 
(212.073 RON brut sau 275.569 RON cu toate taxele incluse) 
Pentru activitatea depusa in cursul anului 2010, si in conformitate cu 
contractele de mandat, administratorii si directorii executivi mentionati mai sus, 
vor primi dupa aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2010 suma de 
54.852 RON net aferenta indicatorului de rentabilitate. 
Deasemenea, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat/munca, 
administratorii , directorii executivi si unii managerii de departament vor primi 
pentru activitatea desfasurata in anul 2009, intre 5% si 15% din o treime din 
profitul net realizat (conform situatiilor financiare anuale). In conformitate cu 
decizia Consiliului de Administratie aceste sume pot fi platite partial prin actiuni 
Farmaceutica Remedia S.A. 
 
Informaţii privind salariaţii 
 
La 31 decembrie 2010 numărul efectiv de salariaţi, este de 422. 
Salariaţii sunt retribuiţi conform salariului de încadrare înregistrat la Camera de 
Muncă. 
Cheltuielile cu salariile au totalizat suma de 11.567.685 ron, la care se adaugă 
cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială în sumă de 4.124.292 ron. 
 
La  31.12.2010 nu s-au înregistrat restanţe privind plata impozitelor pe 
veniturile sub formă de salarii şi a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale şi 
protecţia socială. In cazul contractelor de munca si in conformitate cu 
prevederile Contractului Colectiv de Munca, in cazul concedierilor, se acorda  
salariul brut pe o luna. 
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