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Eveniment important de raportat: Lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de 

Supraveghere  

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în vederea alegerii membrilor Consiliului 

de Supraveghere de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 04/05 

decembrie 2020, la sediul societății au fost înregistrate, până la data limită 12.11.2020, ora 1600, 

următoarele dosare de candidatură: 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Localitatea  
de domiciliu 

Calificarea 
 profesională 

1 Andănuț Crinel-Valer Sibiu dr. Inginer 

2 Petria Nicolae Sibiu dr. Economist 

3 Mancaș Cătălin Bucureşti Economist 

4 Prodan Paul-George Voluntari Economist 

5 Momanu Radu Corbeanca Inginer 

6 Abrudan Patrițiu Cluj-Napoca Economist 

7 Petrea Radu-Cătălin Bucureşti Economist 

8 Frățilă Constantin Constanţa Inginer 

9 Nicoară Marius-Petre Cluj-Napoca Inginer 

10 Zahan Virgil Adrian Tg. Mureş Economist 

 

Lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, însoțită de CV-urile 

acestora, poate fi consultată pe website-ul societății, la adresa www.siftransilvania.ro, secțiunea 

„A.G.O.A. Decembrie 2020”. 
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În vederea informării corespunzătoare a acționarilor SIF Transilvania cu privire la îndeplinirea criteriilor 

legale de către candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, dorim să facem 

următoarele precizări: 

În conformitate cu reglementările legale referitoare la evaluarea adecvării membrilor structurilor de 

conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul societății, evaluarea prealabilă a 

candidaților la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este realizată și aprobată de către 

Consiliul de Supraveghere. 

Având în vedere faptul că, începând cu data de 02.11.2020, până în data de 16.11.2020 inclusiv,  un 

membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv dl. Frățilă Constantin, nu a participat la ședințele 

Consiliului de Supraveghere convocate,  nu au fost indeplinite condițiile legale de cvorum necesare 

formulării și aprobării de către Consiliul de Supraveghere a evaluării adecvării prealabile a candidaților 

la funcția de membru C.S.  în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 1/2019.  

Menționăm faptul că din procesul-verbal al comisiei constituite în vederea verificării documentelor 

depuse de candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere rezultă că dosarele de 

candidatură ale tuturor candidaților sunt complete, respectiv conțin toate documentele prezentate în 

cadrul documentului Condiţii de eligibilitate pentru candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul de 

Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. şi conţinutul dosarului de candidatură, postat pe site-ul 

societăţii la secţiunea A.G.O.A. Decembrie 2020.  

De asemenea, informăm acționarii că SIF Transilvania a notificat Autoritatea de Supraveghere 

Financiară privind situația descrisă mai sus și a solicitat acesteia să ne comunice care sunt documentele 

si informaţiile referitoare la candidati, pe care societatea noastră ar trebui să le pună la dispoziţia 

acţionarilor pe site-ul propriu, astfel încât aceștia să își poată fundamenta ȋn cunoştinţă de cauză 

opțiunea de vot în vederea alegerii membrilor CS. 

 

Marius - Adrian Moldovan 
Președinte Executiv/Director General 
 
 
 
Radu – Claudiu Roșca 
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct         
 

                       
  Ofițer de Conformitate 

Loredana-Floriana Baston                              


