
INFORMAŢII PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCERII 
ADMINISTRATIVE ŞI EXECUTIVE A SOCIETĂŢII IAR SA 

 
În contextul în care Societatea IAR SA, având capital majoritar de stat, este supusă 
reglementărilor legale din domeniu aplicabile entităţilor bugetare (cu capital integral de stat), nici 
consiliul de administraţie al societăţii şi nici membrii comitetului de nominalizare şi remunerare 
din cadrul consiliului nu au derulat activităţi în materie de remunerare a conducerii administrative 
şi executive a societăţii. 

Principiile privind remunerarea Consiliului şi a Directorului General ale Societăţii IAR SA, ce au 
fost  stabilite în anul 2014 prin aplicarea prevederilor OG nr 26/2013 şi ale OUG 109/2011, fac 
obiectul Hotărârii AGA nr. 02/08.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, transmisă 
ASF şi BVB şi postată pe pagina web a Societăţii IAR SA. 

În conformitate cu principiile privind remunerarea Consiliului de Administraţie şi a Directorului 
General al Societăţii IAR SA: 

- membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA li se acordă o 
indemnizaţie brută fixă lunară reprezentând media salariilor medii brute lunare pe ultimele 
12 luni anterioare numirii lor, din ramura construcţiilor de maşini – fabricarea altor 
mijloace de transport şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale”, comunicate de 
INSSE 

- membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului nu sunt remuneraţi suplimentar 
pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestor comitete 

- Directorului General al IAR SA i se acordă o remuneraţie fixă lunară, a cărei limită 
superioară reprezintă de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni 
anterioare numirii sale, din ramura construcţiilor de maşini – fabricarea altor mijloace de 
transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al IAR SA, cod CAEN 3316-
“Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale”, comunicate de INSSE 

- remuneraţia administratorilor şi cea a Directorului General al IAR SA nu cuprind o 
componentă variabilă 

- nu sunt prevăzute drepturi speciale de pensii şi/sau beneficii. 
 


