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Eveniment important de raportat: 
Hotărârea nr. 8/21.06.2010 a Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A.  
 

HOTĂRAREA Nr. 8/21.06.2010 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia S.A. ales în 
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 15.11.2008, avizat de către C.N.V.M. prin 
Avizul nr. 55/11.12.2008, înregistrat la ORC Dolj prin încheierea nr. 12206/16.12.2008 – 
C.I.M. eliberat în data de 16.12.2008, respectiv Avizul C.N.V.M. nr. 12/03.03.2009, întrunit 
în data de 21.06.2010 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1  Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. ia act de emiterea de către C.N.V.M. 
a Ordonanţei C.N.V.M. nr. 271/17.06.2010, precum şi de conţinutul acesteia. 
Art.2  În realizarea obligaţiei S.I.F. Oltenia S.A. de a adopta măsurile legale care se impun 
pentru a asigura buna funcţionare a societăţii în perioada de valabilitate a dispoziţiei de 
suspendare a domnului Dinel STAICU din calitatea de membru al Consiliului de 
Administraţie şi conducător al S.I.F. Oltenia S.A., se adoptă următoarele hotărâri: 
- atribuţiile corespunzătoare funcţiei de Preşedinte/Director General al S.I.F. Oltenia S.A. 
vor fi îndeplinite în această perioadă de Vicepreşedintele/Director General Adjunct, 
respectiv conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU, în conformitate cu prevederile Reglementărilor 
Interne şi Actului Constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.; 
- se extinde competenţa de semnătură a Directorului Departamentului Economic, doamna 
Elena SICHIGEA, ca înlocuitor al Directorului General Adjunct şi pentru problemele legate 
de activitatea desfăşurată de S.I.F. Oltenia S.A. pe piaţa de capital (tranzacţii pe piaţa de 
capital, plasamente directe etc.) pentru perioada concediului legal de odihnă al Directorului 
Direcţiei Plasamente şi Managementul Riscului - doamna Elena CALIŢOIU, respectiv până 
la data de 07.07.2010, inclusiv. La revenirea din concediul legal de odihnă a doamnei Elena 
CALIŢOIU, se va reveni la competenţa de semnare a documentelor conform 
Reglementărilor interne avizate de C.N.V.M., iar documentele semnate pe perioada de 
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înlocuire de către doamna Elena SICHIGEA, vor fi contrasemnate de doamna Elena 
CALIŢOIU. 
- toate documentele emise de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de suspendare vor fi semnate 
după cum urmează: 

în locul Directorului General va semna Directorul General Adjunct, pe documente 
urmând să se insereze 

p. Director General 
Director General Adjunct 

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU 
 

în locul Directorului General Adjunct va semna Directorul Departamentului 
Economic, pe documente urmând să se insereze 

p. Director General Ajunct 
Director Departament Economic 

ec. Elena SICHIGEA 
 

- modalitatea de redactare specificată mai sus se va avea în vedere doar pe documentele la 
care, potrivit prevederilor legale, este nevoie atât de semnătura Directorului General, cât şi 
de cea a Directorului General Adjunct. 
 
Art.3 (1) Consiliul de Administraţie ia act de cererea domnului Dinel STAICU, înregistrată 
sub nr. 4782/15.06.2010, privind efectuarea, începând cu data de 16.06.2010, a unui număr 
de 26 de zile de vacanţă neefectuate în anul 2009 şi aprobă efectuarea zilelor de vacanţă 
conform cererii, având în vedere că dreptul solicitat decurge din contractul de mandat 
aferent anului 2009, mandat valabil exercitat. 

(2) Pe perioada de valabilitate a dispoziţiei C.N.V.M. de suspendare a domnului 
Dinel STAICU din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie, precum şi cea de 
conducător (Director General) al S.I.F. Oltenia S.A., acestuia îi vor fi suspendate toate 
drepturile şi obligaţiile aferente acestor calităţi, prevăzute de Legea nr. 31/1990 R, cu 
modificările şi completările ulterioare, de Contractul de Mandat nr. 12177/30.11.2007, 
precum şi orice alte prevederi legale incidente. 
 

 
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 

 

Vicepreşedinte / Director General Adjunct 

 

 
ec. Tudor Mâinescu 

 

Control intern 


