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ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI   
  

 

  
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Asociația Administratorilor Independenți alege profesioniști de marcă în noul Consiliu Director  
 

 

București, 1 noiembrie 2021. Asociația Administratorilor Independenți din România (AAI) are un nou 
Consiliu Director format din profesioniști care printr-un efort comun susținut își vor pune competențele 
și experiența în slujba promovării principiilor guvernanței corporative în mediul de afaceri. 
 
Noul Consiliu Director AAI are un mandat de doi ani și este format din: 
 

• Simona Fătu, Președinte AAI, este de peste 10 ani administrator neexecutiv la companii listate, 
private sau de interes public precum Electrica Distribuție, ALCOM, Complexul Energetic Oltenia, 
Salrom, Volksbank Leasing 

• Theodor Alexandrescu, Vicepreședinte AAI, are experiență internațională de peste 20 de ani 
în poziții de CEO și de administrator executiv și neexecutiv în companii din domeniile financiar, 
asigurări, pensii, asset management, cum ar fi AIG, MetLife, Zurich Insurance 

• Ileana Botez, Vicepreședinte AAI, Șef Admitere Tranzacționare la Bursa de Valori București și 
Coordonator Program de educație financiară „Fluent in Finance”  

• Dragoș Cabat, Vicepreședinte AAI, Managing Partner RisCo, Președinte CA Certinvest și 
Electromecanica Ploiești, deține experiență de peste 10 ani ca administrator independent 

• Ștefan Frangulea, Vicepreședinte AAI, Director Trezorerie Societatea Energetică Electrica SA, 
Administrator neexecutiv Distribuție Energie Electrică Romania 

• Carmen Seghete, Vicepreședinte AAI, Administrator neexecutiv Policolor, Fondator Chapter 
Zero Romania  

• Florentina Șușnea, Vicepreședinte AAI, PhD, Managing Partner, PKF Finconta Group 
 

AAI are ca misiune promovarea standardelor de guvernanță și consolidarea statutului profesional de 
membru independent în consiliile de administrație, respectiv de supraveghere ale companiilor listate, 
de interes public sau din domenii reglementate.  
 
“Sunt onorată de alegerea ca Președinte al Asociației Administratorilor Independenți. Sub egida 
Asociației s-au reunit un număr mare de profesioniști din domenii variate de activitate dornici să 
contribuie la promovarea standardelor de guvernanță, dar și la consolidarea statutului de administrator 
independent.  
Printre obiectivele pe care ne propunem să le atingem în acest mandat se numără: susținerea 
transpunerii în legislația națională a standardelor internaționale de guvernanță ISO 37000, participarea 
activă la consolidarea cadrului de reglementare specific guvernanței în toate domeniile reglementate, 
precum și la creșterea nivelului de pregătire și înțelegere a rolului administratorilor neexecutivi din 
consilii.  
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De asemenea, unul din proiectele importante ale AAI este lansarea oficială a inițiativei Chapter Zero 
Romania, în data de 10 noiembrie 2021”, a declarat Simona Fătu, președintele ales al AAI.  

„Vom putea realiza aceste obiective doar  în parteneriat cu instituțiile de reglementare ale statului, cu 
Bursa de Valori București, cu camere de comerț, asociații profesionale apropiate cauzei pe care AAI o 
susține, și nu în ultimul rând cu instituții de învățământ, universități și școli de afaceri”, a mai spus 
Simona Fătu.  
 
Contact:  
Iulia Enescu  
Secretar General AAI  
Mobil +40 745 393600  
Email: office@administratorindependent.ro  
 
********************************** 

 
Despre AAI: Asociația Administratorilor Independenți (AAI) este o asociație profesională ce are ca misiune 

promovarea  guvernanței și consolidarea statutului profesional de membru independent în consiliile de 

administrație.  AAI își propune să contribuie la îmbunătățirea standardelor profesionale ale membrilor din 

consiliile de administrație, pentru dezvoltarea și creșterea valorii companiilor românești.  

AAI este membru ecoDa - Confederația Europeană a Asociațiilor Administratorilor - platforma europeană 

promotoare de bune practici în domeniul guvernanței corporative și de reprezentare a membrilor consiliilor de 

administrație din companii. O singură asociație din fiecare țară poate fi membru ecoDa, iar AAI este unic 

reprezentant al României în această prestigioasă organizație pan-europeană (https://ecoda.org/ )  

AAI este de asemenea membr ICGN, Rețeaua Internațională de Guvernanță Corporativă (International 

Corporate Governance Network-ICGN), asociație condusă investitori care au în administrare active de peste 54 

de trilioane de dolari SUA în peste 45 de piețe (https://www.icgn.org/) 

Despre Chapter Zero: Chapter Zero Romania (The Directors Climate Forum) este o comunitate de lideri care 

își propun mobilizarea membrilor neexecutivi din consiliile de administrație ale companiilor românești pentru a 

promova în companiile lor implementarea Principiilor Forumului Economic Mondial pentru o guvernanță 

climatică eficientă folosind guvernanța corporativă în tranziția companiilor către o economie cu emisii reduse de 

carbon. Mai multe detalii despre Chapter Zero Romania, aici: https://www.administratorindependent.ro/chapter-

zero   

Pentru mai multe detalii despre AAI vă rugăm accesați 

https://www.administratorindependent.ro/   
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