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PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI AGOA 

Alegerea unui consiliu de administrație format din 5 (cinci) 

membri, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 

24.04.2017. 

1. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 

SIF Banat-Crișana este administrată în prezent în  sistem unitar, de un Consiliu de administrație 

compus din 7 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu 

posibilitatea de a fi realeși.  

La data de 31 decembrie 2016, componența Consiliului de administrație era următoarea: dl 

Bogdan-Alexandru Drăgoi – președinte, dl Octavian Avrămoiu – vicepreședinte, dl Ștefan Dumitru 

– membru, dl Valentin Chiser – membru, dl Ion Stancu – membru, dl Dan Weiler – membru și dl 

Ionel Marian Ciucioi – membru. Mandatul actualului consiliu de administrație se împlinește la 

data de 24.04.2017. 

Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 30 august 

2016 s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul reducerii numărului 

membrilor Consiliului de administrație de la 7 (șapte) la 5 (cinci) membri, cu aplicabilitate de la 

data de 24.04.2017 – data încetării mandatului actualului consiliu de administrație - și rescrierea 

corespunzătoare a art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv, anume: ”(1)Societatea este administrată de 

către un consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 

4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți 

administratori, procedează la numirea de administratori provizorii până la întrunirea adunării 

generale ordinare a acționarilor.” 

Modificarea art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv a fost avizată, împreună cu alte modificări aduse 

Actului Constitutiv, prin Avizul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 296/09.11.2016. 

Având in vedere situația prezentată,  Consiliul de administrație a inclus pe ordinea de zi a adunării 

generale a acționarilor convocata pentru 20/21 aprilie 2017 punctul privind alegerea unui consiliu 

de administrație format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 

24.04.2017, data expirării mandatului actualului consiliu de administrație. 

Administratorii aleși trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea 

31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de Legea 297/2004 

privind piața de capital, de reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și de 

Actul Constitutiv al Societății. 

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în 

intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori 

Statutul societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.  

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Potrivit 

Actului Constitutiv, președintele deține și funcția de Director general al societății. 

Responsabilitățile președintelui și ale vicepreședintelui sunt stabilite prin Reglementările interne 

ale societății aprobate de consiliul de administrație și avizate de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. 

Consiliul de administrație deleagă o parte dintre puterile sale către unul sau mai mulți directori, 

(președintele CA având și funcția de director general) în limitele stabilite de lege, actul constitutiv 

și deciziile consiliului de administrație.  
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Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:  

▪stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;  

▪stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea 

planului financiar;  

▪numirea și revocarea directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990, cu completările și 

modificările ulterioare și stabilirea remunerației lor;  

▪supravegherea activității directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990;  

▪pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea 

hotărârilor acesteia;  

▪introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.  

În cadrul consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana funcționează, cu rol consultativ, un 

comitet de audit format din trei administratori neexecutivi, care asistă consiliul de administrație 

în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern și al 

administrării riscului. 

2. PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR  

Durata mandatului administratorilor care vor fi aleși de adunarea generală va fi de 4 ani, cu 

începere de la data de 24.04.2017.  

Alegerea membrilor consiliului de administrație se face prin vot secret, conform prevederilor art. 

130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 6 alin. (20) din Actul Constitutiv al Societății.  

La punctul 7 de pe ordinea de zi care necesită vot secret, acționarii prezenți sau reprezentați la 

ședința AGOA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru 

exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă 

deschis, prin ridicarea mâinii.  

În cazul votului exprimat anterior AGOA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor 

fi deconspirate numai secretariatului AGOA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte 

voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă 

la ședință.  

Societatea s-a asigurat prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu privire 

la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial.  

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin 

corespondență și pe procurile speciale) s-a efectuat în ordinea cronologică a depunerii 

candidaturilor. 

Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 7 al ordinii de zi. Aceste documente 

sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau 

„Abținere” pentru fiecare candidat înscris pe listă.  

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui 

candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” cel mult cinci candidați, 

limita numărului de locuri în consiliul de administrație.  

Secretariatului AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți 

și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau 

„Abținere” pentru fiecare candidat.  

Vor fi declarați aleși primii 5 (cinci) candidați clasați în ordine descrescătoare a numărului de 

voturi „Pentru” obținute, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte 50% plus unu din totalul 

voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.  

Procedura detaliată de vot este pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul societății la adresa 

www.sif1.ro. 
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Ulterior alegerii de către AGOA, administratorii aleși trebuie să accepte în mod expres numirea 

în funcția de administrator, în conformitate cu prevederile art.153^12 alin. (3) din Legea nr. 

31/1990. Administratorii aleși vor fi supuși autorizării de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 14/2015. 

3. LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATORI  

În conformitate cu dispozițiile art. 137^1 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de 

administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de 

administrator. 

Începând cu data de 10 martie 2017, Societatea a publicat pe pagina de internet în secțiunea 

AGA, lista documentelor pentru dosarul de candidatură și condițiile de eligibilitate și 

incompatibilități pentru administratorii SIF Banat-Crișana. Termenul limită de depunere a 

candidaturilor pentru funcția de administrator a fost data de 17 martie 2017, ora 16:00, termen 

care a fost menționat și în convocatorul AGA.   

Înscrierea candidaților în lista de mai jos și pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, 

buletinele de vot prin corespondență și pe împuternicirile speciale) este în ordinea cronologică a 

depunerii candidaturilor.  

Lista persoanelor care și-au depus dosarul de candidatură la Societate este următoarea: 

 
Numele și prenumele 

Localitatea de 

domiciliu 

Calificarea 

profesională 
Propus de 

1 Bogdan-Alexandru Drăgoi București Economist Consiliul de administrație 

2 Octavian Avrămoiu București Jurist Consiliul de administrație 

3 Ion Stancu București Economist Consiliul de administrație 

4 Dan Weiler București Economist Consiliul de administrație 

5 Ionel-Marian Ciucioi București Economist Consiliul de administrație 

6 Marcel Heinz Pfister Triesen - Liechtenstein Economist Acționar 

7 Radu Răzvan Străuț Brad Jurist Acționar 

8 Sorin Marica București Economist Acționar 

Informații privind candidații sunt disponibile acționarilor pentru consultare pe pagina de internet 

a Societății, www.sif1.ro 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 7 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se alege Consiliul de Administrație  al SIF Banat-Crișana, format din 5 membri, pentru un mandat 

de 4 ani, cu începere din data de 24.04.2017, în următoarea componență: 

1. ……………................................................. 

2. ……………................................................. 

3. ……………................................................. 

4. ……………................................................. 

5. ……………................................................. 

 

 


