sub forma unei competiţii, a căutat exemple
ale valorilor în acţiunile zilnice, cu mesajul
„Ce-i mai bun în noi”. Angajaţii au fost invitaţi
să-şi nominalizeze colegii sau echipele care
încorporează spiritual valorile noastre. Am acordat
trofeul Campionul „Ce-i mai bun în noi” acelui
coleg care a demonstrat că aplică zilnic cele trei
valori ale companie, precum şi trofeul „Voluntarul
anului” acelui coleg implicat activ în acţiuni de
voluntariat în anul 2009.

Guvernanţă corporativă
Un proces decizional transparent, bazat pe reguli
şi obiective clare consolidează încrederea părţilor
interesate într-o companie. Acesta contribuie la
protejarea drepturilor acţionarilor, îmbunătăţeşte
rezultatele generale ale companiei, oferă un
acces mai bun la capital şi diminuează riscurile.
Prin urmare, Petrom acordă o mare importanţă
principiilor bunei guvernanţe şi caută să respecte
Codul aplicabil de Guvernanţă corporativă.
Începând cu aprilie 2007, Petrom a implementat
sistemul dualist de management, alcătuit din
Directorat, care gestionează activităţile zilnice, şi
Consiliul de Supraveghere, ales de acţionari, cu
rolul unui organism de monitorizare. Atribuţiile
acestor organisme sunt descrise în Actul
Constitutiv al societăţii şi în reglementările interne
relevante, disponibile pe pagina de internet a
companiei, la secţiunea Guvernanţă corporativă.
Condiţiile de aprobare, atribuţiile fiecărui
membru al Directoratului, procedurile şi modul
de abordare a conflictelor de interese sunt
stipulate în Regulamentul Intern al Directoratului.
Regulamentul Intern al Consiliului de
Supraveghere cuprinde proceduri detaliate privind
modul de rezolvare a conflictelor de interese şi
al tranzacţiilor persoanelor iniţiate, implicând
membrii acestui organism. Ambele regulamente
conţin şi alte prevederi referitoare la cele două
organisme corporative, care le completează pe
cele deja existente în Actul Constitutiv. Acest cadru
de reglementare, aplicat sistemului de guvernanţă
corporativă a Petrom, a fost revizuit la sfârşitul
anului 2009, în concordanţă cu ultimele evoluţii
din legislaţia naţională şi europeană aplicabilă
societăţilor comerciale, dar şi pentru a reflecta

expirarea unor clauze conţinute în Contractul de
Privatizare Petrom.
În conformitate cu principiile bunei guvernanţe
corporative, Petrom este administrată într-un
climat deschis, pe baza discuţiilor oneste dintre
Directorat şi Consiliul de Supraveghere, dar şi în
cadrul fiecăruia dintre aceste organisme. Membrii
organismelor menţionate au datoria de diligenţă
şi loialitate faţă de societate. Astfel, Directoratul
şi Consiliul de Supraveghere iau deciziile fără
influenţa propriilor interese, spre binele societăţii,
având în vedere, în primul rând, interesele
acţionarilor şi ale angajaţilor.

Angajarea
pentru bună
guvernanţă

Directoratul coordonează orientarea strategică a
Petrom, împreună cu Consiliul de Supraveghere,
şi raportează regulat acestuia din urmă, la timp
şi în mod detaliat cu privire la toate problemele
aferente desfăşurării activităţilor şi aplicării
strategiei. În acest context, orice abatere de la
valorile planificate, dar şi circumstanţele de
importanţă deosebită pentru profitabilitatea şi
lichiditatea societăţii sunt imediat comunicate
Consiliului de Supraveghere. Conform dispoziţiilor
Legii societăţilor comerciale, nici unul dintre
membrii Consiliului de Supraveghere nu deţine
o funcţie executivă în cadrul societăţii. Totodată,
s-a constatat că unii dintre membrii Consiliului de
Supraveghere întrunesc criteriile de independenţă,
definite de Legea societăţilor comerciale, neavând
nicio legătură cu principalii acţionari.
Un Comitet de Audit, alcătuit din patru membri
ai Consiliului de Supraveghere, a fost înfiinţat
pentru a acorda sprijin organelor de administrare
Petrom, în domeniul controlului intern şi
raportării financiare. Acest comitet are sarcina
să pregătească adoptarea bilanţurilor financiarcontabile anuale şi să propună distribuirea
profitului. De asemenea, acest comitet
supraveghează strategia Petrom de management
al riscului, precum şi rezultatele financiare ale
societăţii şi analizează rapoartele auditorilor
interni.
În conformitate cu Legea societăţilor comerciale,
Comitetul de Audit cuprinde şi experţi din
domeniul auditului financiar şi al contabilităţii.
Cel puţin unul dintre membrii acestui comitet
întruneşte criteriile de independenţă prevăzute de
Legea societăţilor comerciale.
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În anul 2009, membrii Directoratului s-au întâlnit
aproape săptămânal, pentru schimbul de informaţii
importante pentru funcţionarea curentă a societăţii
şi pentru a lua decizii asupra problemelor care au
necesitat aprobarea acestui organism. În cursul
perioadei de raportare, Consiliul de Supraveghere
s-a întrunit în şapte şedinţe. De asemenea, în
cazuri urgente, atât Directoratul, cât şi Consiliul de
Supraveghere au luat decizii prin circulare, fără
convocarea unei şedinţe propriu-zise. În cursul
anului supus analizei, s-au convocat trei şedinţe ale
Comitetului de Audit.
Drepturile acţionarilor minoritari ai societăţii
sunt protejate adecvat, în conformitate cu
legislaţia naţională relevantă. Astfel, la solicitarea
acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din acţiunile
Petrom, trebuie convocată o Adunare Generală
Extraordinară. De asemenea, aceşti acţionari pot
supune hotărâri spre aprobarea Adunării Generale.
Toţi acţionarii înregistraţi legal au dreptul să
participe la Adunările Generale, în persoană sau
prin reprezentanţi, şi să voteze în şedinţa propriuzisă sau prin corespondenţă. Petrom promovează
activ participarea acţionarilor săi la Adunările
Generale, aceştia fiind invitaţi să adreseze întrebări
cu privire la punctele de pe ordinea de zi dezbătute
în aceste Adunări.

Cultura performanţei
Crearea unei
culturi a
performanţei

Într-o piaţă caracterizată de volatilitate şi
incertitudine, cu provocări la fiecare pas, atingerea
celui mai înalt nivel al potenţialului companiei
este o sarcină complexă şi dificilă. În ultimii
ani, compania noastră a trecut printr-un proces
de restructurare, care a permis îmbunătăţirea
performanţei. Pentru a ne atinge viitoarele
obiective ambiţioase, ne adaptăm constant modul
de gândire şi comportament, pentru o cultură a
performanţei în toată compania.
Petrom aspiră să-şi transforme cultura
organizaţională într-o „Cultură a Performanţei”,
unde considerăm că resursa noastră cea mai
bună sunt oamenii. O companie puternică
progresează cu adevărat atunci când angajaţii săi
împărtăşesc aceeaşi viziune, aceleaşi obiective
şi valori. Noi credem că unul dintre activelecheie ale Petrom este echipa de management.
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De aceea, în momentul de faţă, ne concentrăm
atenţia pe dezvoltarea abilităţilor manageriale ale
angajaţilor noştri, element important într-o cultură
a performanţei.
Prin diverse proiecte pe care le derulăm, dezvoltăm
o cultură orientată spre performanţă, cu scopul
de a crea un spirit comun şi de a creşte suportul
pentru managerii noştri. În viaţa organizaţională,
atingerea rezultatelor depinde în mare măsură de
abilitatea de a lucra cu oamenii. În acest sens, în
2009 au fost realizate analize şi cercetări ample,
au fost organizate grupuri de lucru, unde cultura
actuală a fost analizată în detaliu.
Noi credeam că într-o cultură a performanţei,
obiectivele strategice ale companiei sunt
cunoscute de către toţi angajaţii, deciziile sunt
luate într-un mod responsabil, angajaţii lucrează
eficient într-o echipă, se simt respectaţi şi apreciaţi
pentru rezultatele obţinute. De asemenea,
identificarea unei probleme şi furnizarea de soluţii
sunt aspecte recunoscute şi recompensate.
Perspective 2010
În 2010, vom analiza şi dezvolta subiectele-cheie
din cultura performanţei menţionate mai sus,
concentrându-ne pe:

Obiective. Dorim să creăm un mediu de lucru
optim, unde angajaţii să poată transforma
obiectivele în acţiuni concrete.
Procese. Analizăm procesele pentru a reduce
sarcinile administrative ale managerilor. Astfel,
accelerăm procesul de aprobare şi oferim
transparenţă şi claritate în procesul de luare a
deciziilor.

Comunicare. Ne concentrăm pe informarea
periodică a managerilor asupra activităţii
operaţionale. Dorim să le oferim infrastructura
optimă pentru a putea face schimb de experienţă
pe problemele-cheie, ceea ce va spori înţelegerea
rolului în companie.
Oameni. Oferim managerilor instrumentele
necesare pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile
de a crea echipe motivate şi de succes, iar
programul Managementul Talentelor va identifica
adevăratele talente şi va oferi perspective
de avansare atractive pentru cei care sunt cu
adevărat capabili să ocupe poziţii-cheie în viitor.

Sistem de management al performanţei.
Completăm acţiunile cu un sistem de

