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REGULAMENTUL INTERN AL  

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PRODVINALCO SA 

 

 

I. PREAMBUL: 

 
Prezentul Regulament intern a fost elaborat in conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societatilor, Legea 
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul 
5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al Societatii 
Prodvinalco SA. 
 
Scopul prezentului regulament este de a reglementa organizarea, funcționarea si competentele 
Consiliului de Administrație al PRODVINALCO SA. 
 

Societatea PRODVINALCO SA este administrată în sistem unitar.  
 
 

II. NUMIREA ADMINISTRATORILOR 

 
Consiliul de administraţie al Societăţii este compus din 7 membrii, administratori neexecutivi, numiti 
de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, conform reglementarilor in vigoare. 
 
Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului 
de administraţie sau de către acţionari. 
 
În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de administraţie 
procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 
acţionarilor. 
 
 

III. DURATA MANDATULUI  

 
Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratori fiind reeligibili. 
 
Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. 
În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de 
muncă este suspendat pe perioada mandatului. 
 
Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. 
 
 

IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE: 

 
Dintre administratorii desemnaţi, Consiliul de administratie alege Preşedintele Consiliului de 
Administraţie si Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie.   



 

 

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania; tel.: 0372-641.910 / fax: 0372-876.976;  www.prodvinalco.ro 

 
Preşedintele Consiliului de Administratie si Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie sunt 
numiti pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatelor de administrator. Acestia pot fi revocati 
oricând de către Consiliul de administraţie.  
 
În lipsa Presedintelui Consiliului de Administratie, atributiile acestuia sunt preluate de catre 
Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie. 
 
În toate situaţiile în care un act juridic este de competenţa Consiliului de Administraţie, actul se va 
semna de către Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de catre Presedintele Executiv al 
Consiliului de Administratie.  
 
Membrii Consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi în şedinţă doar de către alţi membri ai aceluiaşi 
Consiliul. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.  
 
La cererea Preşedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui Executiv al Consiliului de 
Administratie, participarea directorului general şi a celorlalţi directori sau a auditorului intern este 
obligatorie pentru acestia. Directorul general, ceilalţi directori şi auditorul au calitatea de invitat, fără 
drept de vot în Consiliul, urmând a prezenta materialele cerute de Consiliu. Absenta acestora (oricaruia 
dintre ei) nu impiedica tinerea sedintei si adoptarea deciziilor. 
 
Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din 
numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, 
deciziile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al cel putin 5 (cinci) 
membrii, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.  
 
Nu se poate recurge la procedura prevăzută la aliniatul precedent în cazul deciziilor consiliului de 
administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat, dacă va fi cazul.  
 
Cu privire la atribuţiile care nu sunt (nu vor fi) delegate directorului general, Preşedintele Consiliului 
de Administraţie, sau in lipsa acestuia Presedintele Executiv al Consiliului de Administratie va avea 
votul decisiv în caz de paritate a voturilor. 
 
Dacă preşedintele în funcţie al consiliului de administraţie nu poate sau îi este interzis să participe la 
vot în cadrul unei şedinţe (datorita unui eventual conflict de interese) asupra tuturor punctelor sau 
asupra unui anume punct de pe ordinea de zi, presedinte de sedinta va fi Presedintele Executiv al 
Consiliului de administratie, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie. 
 
Consiliului de administraţie poate decide înfiinţarea, competenţa şi condiţiile de funcţionare a 
comitetelor consultative.   
 
Conducerea societăţii este delegată unui director general. Pe cale de consecinţă, Consiliul de 
administraţie a delegat o parte din propriile atribuţii, cu excepţia celor ce i-au fost delegate de către 
adunarea generală a acţionarilor şi a competenţelor de bază, către directorul general.  
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Competenţa de decizie a directorului general este cea stipulată de lege, Actul constitutiv şi în viitoarele 
hotărâri ale adunării generale extraordinare, iar organizarea activităţii directorului general se face prin 
decizie a Consiliului de administraţie.  
 
 

V. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

 

Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 
realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia atribuţiilor exclusive ale adunării generale a 
acţionarilor. 
 
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: 
 

 atribuţiile delegate de la adunarea generală extraordinară a Societăţii :  
o schimbarea obiectului secundar de activitate al societăţii;  
o mutarea sediului; 

 alte atribuţii delegate conform hotărârilor viitoare ale adunării generale extraordinare a 
acţionarilor;  

 stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  
 stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea 

planificarii financiare; 
 numirea şi revocarea directorului general şi stabilirea remuneraţiei acestuia;  
 pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acesteia;  
 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii; 

 
 
Competenţe generale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele :  
 

 aduce la îndeplinire hotarârile A.G.O.A./A.G.E.A.; 
 asigura gestionarea afacerilor Societatii; 
 aproba structura organizatorica şi organigrama Societatii; 
 aprobă constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii şi atribuţiile acestora;  
 determina principiile şi politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv 

ale directorilor executivi care nu pot fi membri ai Consiliului de Administratie si poate, in caz 
de necesitate, angaja şi concedia personal în nume propriu; 

 stabileste principiile de salarizare a personalului angajat în functie de rolul si responsabilitatile 
lor în cadrul Societatii; 

 aproba tactica si strategia de marketing; 
 defineste strategia pentru implementarea bugetului aprobat; 
 supune anual aprobarii A.G.A. în termen de 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului economic 

financiar, situatiile financiare anuale, inclusiv raportul detaliind activitatea Societatii; 
 acorda actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legii; 
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 aproba încheierea în numele Societatii a oricaror acte juridice cu exceptia celor pentru care  este 
necesara potrivit legii aprobarea A.G.O.A. sau A.G.E.A.;  

 emite decizii cu privire la tranzactii financiare si bancare care nu sunt in competenta directorului 
general; 

 decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în 
competenta sa. 

 stabileşte în concret care dintre competenţele generale ale Consiliului de administraţie sunt 
delegate directorului general 

 supraveghează activitatea directorului general  
 reprezintă Societatea în raporturile cu directorul general 

 
Consiliul de administratie va convoca A.G.O.A./A.G.E.A din proprie iniţiativă ori de câte ori este 
necesar pentru adoptarea unei hotărâri care depăşeşte competenţa de decizie a Consiliului, precum si 
la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social când 
cererea acestora cuprinde probleme ce intră în sfera de atribuţii a A.G.A., la cererea motivată a 
Auditorului financiar extern sau a Auditorului intern sau în alte situaţii reglementate expres de lege. 
 
Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria 
activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui 
exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, vor fi încheiate de către 
administratorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor. 
 
Inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau 
cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat 
depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului 
juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în 
prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor. 

 
 

VI. CONFLICTUL DE INTERESE 

 
Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare intereselor 
Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio 
deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-
o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-
lea inclusiv. 
 
Atat inainte de numire, cat și pe perioada mandatului, orice membru al Consiliului va aduce la 
cunostinta Consiliului orice alte angajamente și obligații profesionale pe care le detine, inclusiv poziții 
executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit. Totodata, orice membru al 
Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătura cu un acționar care deține 
direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din totalul drepturilor de vot. Această obligație se 
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referă la orice fel de legătura care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de 
Consiliu.  
 
Membrii Consiliului de Administratie vor respecta reglementările referitoare la interzicerea utilizării 
abuzive şi a divulgării neautorizate a informaţiilor privilegiate, prevederile Regulamentului UE nr. 
596/2014 privind abuzul de piață si orice alte dispoziții legale relevante care sunt aplicabile. 
 

 

 
Prezentul Regulament a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 820 din data 
de  15 martie 2021.  
 
 
   

 
 
 


