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PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI AGEA 
 

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății. 
 

Prin raportul curent din data de 10.11.2016 SIF Banat-Crișana a informat investitorii că, prin 

Avizul nr. 296/09.11.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a instituit în sarcina SIF 

Banat-Crișana obligația de a supune aprobării acționarilor în următoarea adunare generală 

extraordinară a acționarilor modificarea art. 7 alin. (13) lit. c) și alin. (15) din Actul constitutiv în 

vederea încadrării în prevederile art. 143 alin. (4), art. 111 coroborat cu prevederile art. 114 alin. 

(1) și ale art. 142 din Legea nr. 31/1990. Prin Adresa nr. 12658/10.11.2016 ASF a revenit cu unele 

clarificări privind forma agreată a articolelor art. 7 alin. (13) lit. c) și alin. (15) din Actul constitutiv 

al Societății. 

 

Forma actuală a art. 7 alin. (13) lit. c) și a art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv este următoarea: 

 

 Art. 7 alin. (13) lit. c) – „Consiliul de administrație decide cu privire la: 

c)modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcţie de fluctuaţiile din economie;” 

 

 Art. 7 alin. (15) – „Consiliul de  administraţie  poate delega o parte din puterile sale unui 

Comitet de Direcţie compus din membrii aleşi dintre administratori, fixându-le în acelaşi timp 

şi remuneraţia, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.” 

 

Forma modificată a art. 7 alin. (13) lit. c) și a art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv, agreată de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară și supusă spre aprobare adunării generale extraordinare 

a acționarilor este următoarea: 

 

 Art. 7 alin. (13) lit. c) - „supune spre aprobare adunării generale  a acționarilor modificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie”; 

 

 Art. 7 alin. (15) - „Consiliul de administrație deleagă o parte din puterile sale directorilor, 

fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală 

a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, 

calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în 

vigoare aplicabile.” 

 

 

Cu începere din data de 1 ianuarie 2017 au devenit aplicabile dispozițiile Regulamentului 

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță 

corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. 

 

În conformitate cu art. 8 din Regulamentul nr. 2/2016 „Responsabilităţile de bază ale consiliului (de 

administrație – n.n.) cu privire la aplicarea principiilor guvernanţei corporative se menționează în 

actul constitutiv al entității reglementate și se dezvoltă în politicile interne și/sau regulamentele interne 

în conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă fiecărei categorii de entităţi reglementate.” 

 

Ulterior publicării convocatorul pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, prin 

adresa nr. SI/DRA 473.3/20.03.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat societății 

completarea textului propus al art. 7 alin. (21), iar în ședința din data de 28 martie 2017, Consiliul 



Material informativ aferent subiectelor incluse pe ordinea de zi AGEA 2 

 

 

de administrație al Societății a aprobat completarea ordinii de zi a adunării generale 

extraordinare a acționarilor cu mențiunile solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

În consecință, în vederea încadrării în dispozițiile art. 8 din Regulamentul nr. 2/2016 și cu luarea 

în considerare a celor solicitate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. 

SI/DRA 4733/20.03.2017, consiliul de administrație supune aprobării AGEA introducerea în cadrul 

art. 7 din Actul constitutiv al Societății a alineatului (21), cu următorul conținut: „(21) Consiliul de 
administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernanței 
corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:  
a) managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia; 
c) asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de 
reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate 
și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor 
către entitatea de reglementare și supraveghere; 
d) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;  
e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să 
asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din 
cadrul societății; 
f) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții; 
g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele 
referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite 
și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să 
depășească nivelul toleranței la risc al societății; 
h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile; 
i) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a 
societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor; 
j) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este 
sau poate fi expusă societatea; 
k) asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității 
activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea 
eliminării riscurilor sau minimizării acestora; 
l) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament 
profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese.”  
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REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 1 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează: 

- art. 7 alin. (13) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut: „ c) supune spre aprobare 

adunării generale  a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de 

fluctuațiile din economie”; 

- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: „(15) Consiliul de administrație 

deleagă o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele 

generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele 

minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și 

dispozițiile legale în vigoare aplicabile”. 

- se introduce în cadrul art. 7 un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul conținut:  

„(21) Consiliul de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea 
principiilor guvernanței corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:  
a) managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia; 
c) asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea 
de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de 
societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii 
raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere; 
d) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;  
e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să 
asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din 
cadrul societății; 
f) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții; 
g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele 
referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare 
permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri 
care să depășească nivelul toleranței la risc al societății; 
h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale 
aplicabile; 
i) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a 
societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor; 
j) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care 
este sau poate fi expusă societatea; 
k) asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea 
continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora 
în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora; 
l) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament 
profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de 
interese.” 


