SIF MOLDOVA – AGAO 04/05.04.2013
Continutul dosarului de candidatura pentru calitatea de administrator
al SIF Moldova
in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentului CNVM nr.15/2004, Instructiunii CNVM nr.6/2012, Legii 31/1990 cu
modificările şi completările ulterioare
1.

cererea de inregistrare a dosarului de candidatura

2.

dovada nominalizarii pentru candidatura la postul de administrator de catre membrii
actuali ai CA sau de catre actionari, conform art.117 (6) i si art. 137^1ii din legea
31/1990

3.
4.
5.

copia actului de identitate;
poze tip act identitate – 4 buc;
certificat de cazier judiciar ( sau document similar), depus în termenul de valabilitate
al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
copia legalizată a actului de studii;
curriculum vitae datat şi semnat cu prezentarea detaliată a experienţei
profesionale, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 18 alin. (1)
lit. d) pct. 5 şi 6, respectiv lit. e) din Regulamentul CNVM nr.15/2004;

6.
7.
8.

9.

documentele doveditoare ale experientei profesionale intr-un domeniu care se
circumscrie activitatii financiar-bancare sau al pietei de capital sau in domeniul
juridic de minimum trei ani.

10. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă (anexa 1) :
a) că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si actualizata, ale Legii nr.
297/2004 şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea de
administrare a investiţiilor, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate
la art. 18 alin. (1) lit. c) şi d) si alin. (2) pentru membrii Consiliului de Administraţieconform anexei 1C din Regulamentul CNVM nr. 15/2004;
b) care cuprinde toate deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu alte
persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate comercială şi care
reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot - conform
anexei 1D din Regulamentul CNVM nr.15/2004;
c)

privind buna reputatie – model CNVM privind evaluarea condiţiei de bună reputaţie
pentru persoanele din conducerea unei entităţi autorizate, reglementate şi
supravegheate de CNVM;

d)

ca exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al
consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul
României- conform art. 153^16iii din Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata.
declaraţie de deţineri actiuni la SIF Moldova - conform prevederilor art. 2861 din
Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare si Instructiunii CNVM
nr.6/2012 (anexa 2);

11.
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12. declaratie pe propria raspundere, sub semnătură olografă, ca respecta criteriile
prevazute de Legea 31/1990- art. 138^2 privind indeplinirea calitatii de
administrator independent (anexa 3);
Precizare: Avand in vedere principiile de buna guvernanta corporativa, prevaute si
in actualul Cod de Guvernanta Corporativa al SIF Moldova, recomandarea
actualului consiliu de administratie catre adunarea generala a actionarilor este de
a alege un numar suficient de administratori independenti care sa asigure
functionarea consiliului in conditii de eficienta sporita si constituirea a 3 comitete
consultative
13. declaratie de acceptare a mandatului de administrator- conform art.153^121 din
Legea 31/1990- document necesar in situatia in care candidatul va fi ales de AGAO
(anexa 4).
La completarea dosarelor este recomandat candidatilor sa aiba in vedere si
urmatoarele aspecte:
1.
curriculum vitae este preferabil sa fie intocmit pe structura unui memoriu de
activitate care sa faca trimiteri explicite la responsabilitatile si experienta acumulata
in domeniile impuse de Regulamentul CNVM nr.15/2004, art.18 alin.(1) lit.d pct.6;
2.
administrarea portofoliului propriu de valori mobiliare nu se constituie ca dovada a
experientei profesionale in domeniul pietei de capital;
3.
pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru pozitia de administrator este
recomandat ca in continutul dosarelor de candidatura sa se regaseasca informatii
detaliate, care sa justifice indeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile
aplicabile;
4.
pentru a indeplini functia de administrator executiv (conducător) candidatii “trebuie
să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. c) şi d) pct. 1- 5 şi 7 precum şi să aibă o
experienţă de minimum trei ani în domeniul administrării de investiţii sau în
domeniul pieţei de capital;” (Regulament CNVM nr. 15/2004, art.18 alin.(1) lit.e )

art.117 (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea
administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand
informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia
de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
ii art. 137^1
(1) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor
administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.
(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de
administratie sau de catre actionari
iii ART. 153^16
(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului
de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi
măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât şi persoanei fizice reprezentant
permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administraţie sau în consiliul de
supraveghere este proprietar a cel puţin o pătrime din totalul acţiunilor societăţii sau este membru în consiliul de
administraţie ori în consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătată.
(3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcţiile de membru al
consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere care depăşesc numărul maxim de mandate prevăzute la
alin. (1), în termen de o lună de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde
mandatul obţinut prin depăşirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, şi va fi obligat la
restituirea remuneraţiei şi a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările şi
deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.
i

