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Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o  

persoana pentru a putea fi membru in Consiliul de Administratie  

al SIF Oltenia SA si la continutul dosarului de candidatura 

 pentru un AGOA SIF Oltenia SA din 04 / 05.04.2017 

 

 

In conformitate cu prevederile : 

- Legii nr. 31 / 1990 legea societatilor comerciale republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

-Legii nr.297 / 2004 privind piata de capital, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- Regulamentului ASF nr.14 / 2015 privind evaluarea si aprobarea 

membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii – cheie in 

cadrul entitatilor reglementate de ASF ; 

-Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti ; 

-Actului constitutiv al SIF Oltenia SA (Contract si Statut); 

-Reglementarilor interne proprii ; 

-Regulamentului intern al Consiliului de Administratie al SIF Oltenia 

SA  

candidatii pentru ocuparea unui post de membru in Consiliul de 

Administratie al SIF Oltenia SA trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii : 

 

I. Conditii de competenta si experienta profesionala 

Pentru evaluarea competentei si experientei profesionale 

corespunzatoare pozitiei vizate se iau in considerare: 

-cunostinte teoretice obtinute pe baza studiilor si formarii profesionale; 

-vechimea si experienta practica acumulata din ocupatiile anterioare 

relevante; 

-sfera competentelor, a responsabilitatilor, a riscurilor aferente si, dupa 

caz, a capacitatii de a lua decizii in functiile anterior detinute si functia vizata; 

-abilitatea manageriala, cu luarea in considerare a numarului de angajati 

subordonati, daca este cazul; 

-alte aspecte relevante. 

Pentru asigurarea unui management prudent, corect si eficient al 

societatii, membrii Consiliuliu de Administratie trebuie: 

a) sa fie absolventi cu examen de licenta sau de diploma al unei 

institutii de invatamant superior; 

b) sa indeplineasca conditiile generale prevazute de Legea societatilor 

comerciale nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv: 
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-art.6(2),,nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost 

condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, inselaciune, 

delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracţiuni prevăzute de 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru 

instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii terorismului, pentru infracţiuni 

prevăzute de art.143 - 145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei sau pentru 

cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările si completările ulterioare. " 

-art.731 „persoanele care, potrivit art.6 alin (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici 

administratori, directori, membrii ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori 

sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decăzute din drepturi.'' 

-art.15316,,o persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de 

administrator si/sau de membru in consiliul de supraveghere in societati pe acţiuni al căror 

sediu se afla pe teritoriul României. Aceasta prevedere se aplica in aceeaşi masura 

persoanei fizice administrator sau membru in consiliul de supraveghere, cat si persoanei 

fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru in 

consiliul de supraveghere. "; 

c) sa aiba experienta relevanta adecvata naturii, amplorii si 

complexitatii activitatii societatii si responsabilitatilor alocate;  

d) sa detina experienta relevanta de minim 5 ani, daca legea nu prevede 

altfel, in domeniul financiar bancar sau de specialitate, precum si cunostinte 

teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile care urmeaza a fi 

coordonate in cadrul societatii; 

e) sa posede cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la 

activitatile care urmeaza a fi coordonate in cadrul societatii. Studiile in 

domeniul bancar si financiar, al economiei, de drept, administratie, 

reglementari financiare si metode cantitative pot fi considerate, in general, ca 

avand legatura cu domeniul de activitate al SIF Oltenia SA; 

 f) sa demonstreze un angajament puternic fata de obiectivele strategice 

ale societatii; 

 g) sa detina experienta in functii de conducere, demonstrand o 

intelegere a conceptului de buna guvernanta corporativa si a atributiilor 

specifice administratorilor. 

 

II. Cerinte privind integritatea si buna reputatie  

Se considera ca o persoana respecta cerintele privind buna reputatie si 

integritate daca nu exista motive obiective si demonstrabile care determina 

indoieli rezonabile in acest sens pentru ultimii 10 ani de activitate. 

Se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor situatii, care pot pune la 

indoiala buna reputatie, respectiv: 

a) condamnarea sau urmarirea penala in cazul unei infractiuni 

i) infractiuni prevazute de legislatia in domeniul financiar – bancar, 

inclusiv infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si 

finantarea terorismului; 
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ii) infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice 

domeniului economic/financiar; 

iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala; 

iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile comerciale, 

falimentul, insolventa sau protectia consumatorului; 

b) investigatii relevante anterioare sau prezente si/sau actiuni de punere  

in aplicare a legii in legatura cu o persoana evaluata sau impunerea unor 

sanctiuni administrative pentru nerespectarea dispozitiilor aplicabile 

activitatilor reglementate de legislatia  financiar –bancara; 

c) anchete relevante anterioare sau in curs de desfasurare, actiuni de 

punere in aplicare a legii  din partea altor organisme de reglementare sau 

profesionale; 

d) comportament profesional care determina indoieli rezonabile 

referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atributiile corespunzatoare 

functiei, pentru a asigura administrarea corecta si prudenta a societatii. 

Sunt relevante urmatoarele aspecte: 

-dovezi ca persoana evaluata nu a dovedit transparenta, deschidere si 

cooperare  in relatiile sale cu autoritatile de reglementare; 

-respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobari, apartenente 

sau licente pentru practicarea  unei activitati sau profesii ori excluderea sau 

interdictia de a mai desfasura activitati intr-un domeniu de catre o autoritate 

de reglementare; 

- rezultatele financiare ale entitatilor detinute sau conduse de persoana 

supusa evaluarii sau in cadrul careia persoana respectiva a avut o participatie 

majoritara, luandu-se in special in considerare procedurile de 

reorganizare,faliment si lichidare nevoluntara si daca este cazul in ce mod 

persoana respectiva a contribuit la situatia care a condus la aceste proceduri;  

-declaratia de faliment personal, daca este cazul; 

-indicii rezonabile ca persoana respectiva este afiliata unui anumit grup 

de interese sau a unor influente externe societatii fapt care a afectat in 

activitatea sa profesionala anterioara, afecteaza sau ar putea afecta 

corectitudinea, independenta sau impartialitatea deciziilor. 

e) trebuie luate in considerare urmatoarele situatii cu privire la 

performantele profesionale si soliditatea financiara din trecut si prezent ale 

persoanei evaluate in legatura cu posibilul impact asupra reputatiei: 

-inscrierea in lista debitorilor rai platnici sau orice evidenta negativa 

intr-o astfel de lista realizata de un birou de credite recunoscut, daca este 

disponibila; 

-performantele financiare si profesionale ale entitatilor detinute sau 

conduse de persoana evaluata sau in care aceasta a detinut sau detine o 

participatie importanta, luindu-se in special in considerare procedurile de 



 4 

reorganizare, faliment si lichidare si daca si in ce mod persoana evaluata a 

contribuit la situatia care a condus la aceste proceduri; 

-cazierul fiscal; 

-cazierul judiciar; 

-procese civile, proceduri administrative sau penale, investitii sau 

expuneri si credite mari contractate, in masura in care au un impact 

semnificativ asupra soliditatii financiare personale. 

 

III. Cerinte privind guvernanta  

Evaluarea indeplinirii cerintelor de guvernanta se refera la: 

a) existenta unui posibil conflict de interese; 

b) restrictii si incompatibilitati intre functia de membru in Consiliul de 

Administratie al societatii si pozitiile detinute in cadrul aceleiasi societati sau 

in cadrul altor entitati, astfel cum sunt definite in legislatia specifica 

sectoriala; 

c) capacitatea de desfasurare efectiva a activitatii si de alocare a 

timpului corespunzator exercitarii acesteia; 

d) capacitatea persoanei respective de a-si indeplini atributiile ce-i 

revin in mod independent, precum si aspectele relevante care pot rezulta  din 

analiza informatiilor obtinute, referitoare la: 

i)activitatile desfasurate in functiile anterioare si actuale, exercitate in 

cadrul entitatii reglementate sau in cadrul altor entitati; 

ii)relatiile personale, profesionale sau alte relatii economice cu membrii 

structurii de conducere din cadrul aceleiasi entitati reglementate, din 

societatea mama sau din cadrul altor entitati ale grupului de care apartine 

entitatea reglementata; 

iii)relatiile personale, profesionale sau alte relatii economice cu 

actionarii care detin controlul asupra entitatii reglementate, a societatii mama 

sau a altor entitati din cadrul grupului de care apartine entitatea reglementata; 

e) componenta in ansamblu a structurii de conducere, respectiv 

cunostintele si experienta colectiva necesara pentru buna functionare a 

societatii (majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sa nu aiba 

functie executiva si cel  putin doi membri ai consiliului sa fie independenti). 

 

Nota:Informatiile de la pct.I, II si III se obtin din CV-ul prezentat pe 

persoana evaluata(candidat) si documentele atasate. 
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 Dosarul de candidatura pentru postul de membru in Consiliul de 

Administratie al SIF Oltenia SA trebuie sa contina cel putin urmatoarele 

documente: 

 

 1) Copia actului de identitate  a carui conformitate cu originalul este 

certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate 
conform art.9(1), lit.a) din Regulamentul  ASF nr.14 / 2015; 

 2) Curriculum vitae – semnat si datat, in format Europass; daca este 

cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora 

persoana respectiva a desfasurat activitatea - conform art.9(1), lit.b) din 

Regulamentul  ASF nr.14 / 2015; 

 3) Copia actului de studii si a altor cerficate relevante detinute - 
conform art.9(1), lit.c) din Regulamentul  ASF nr.14 / 2015; 

 4) Chestionarul din anexa 1 la Regulamentul ASF nr.14/2015, 

completat si semnat de persoana evaluata(candidatul la un post de membru in 

Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA) - conform art.9(1), lit.d) din 

Regulamentul  ASF nr.14 / 2015; 

 5) Declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca: 

 - respecta dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea pe 

care urmeaza sa o desfasoare; 

 - nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in 

vigoare; 

 -in cazul in care se afla intr-o astfel de situatie, intelege sa renunte la 

situatia respectiva, in termen de 30 de zile de la data comunicarii aprobarii 

sale de catre ASF, transmitand la expirarea termenului documentele 

justificative ce releva iesirea din incompatibilitate - conform art.9(1), lit.e) din 

Regulamentul  ASF nr.14 / 2015; 

 6) Certificatul de cazier judiciar (in original) si  Certificatul de 

cazier fiscal (in original), depuse in termenul de valabilitate al acestora  sau 

alt document echivalent eliberat de autoritatile competetnte din tara in care 

are stabilt/stabilita domiciliu si/sau resedinta; pentru persoanele care si-au 

stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani prezinta si certificatul de 

cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile 

competente din ultima tara in care au avut anterior stabilit/ stabilita 

domiciliul/resedinta - conform art.9(1), lit.f) din Regulamentul  ASF nr.14 / 2015; 

 7) Declaratia pe propria raspundere a persoanei evaluate 

(candidatului) referitoare la incidentele inregistrate in ultimii 10 ani, de natura 

a-i afecta reputatia si integritatea - conform art.9(1), lit.g) din Regulamentul  ASF 

nr.14 / 2015. 

 8) Declaratia pe propria raspundere a persoanei evaluate 

(candidatului) ce indica raporturile in care se afla cu orice persoana care 
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detine direct sau indirect actiuni reprezentand 5% din toate drepturile de vot 

ale SIF Oltenia SA (declaratie de independenta)- conform art.1382 din Legea 

nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul intern al 

Consiliului de Administratie si Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori 

Bucuresti. 

 9)Declaratie de competenta si onorabilitate – conform Regulamentului 

ASF nr.14/2014. 

 10)Documentul care sa ateste indeplinirea prevederilor art.1371 din 

Legea nr. 31 / 1990 legea societatilor comerciale republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare privind nominalizarea candidatului de catre membrii 

actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. In situatia in 

care candidatul este actionar SIF Oltenia SA, acest document va fi inlocuit cu 

extras de cont emis de Depozitarul central.  

 

Candidatura este valabila numai in situatia mentinerii calitatii de 

actionar a candidatului sau a actionarului care a facut nominalizarea 

candidatului la data de referinta pentru AGOA SIF Oltenia SA din 

4/5.04.2017, respectiv data de 23.03.2017. 

 


