
16 Ore de Dezvoltare Profesională
pentru Administratori de societati

16 martie – 8 aprilie 2021| Zoom

Guvernanța Corporativă: 
Un Plus Pentru Succesul Afacerii Tale



Asociația Administratorilor Independenți (AAI) este o asociație non-profit fondată 
în August 2015 care își propune să contribuie la creșterea standardelor 
profesionale ale membrilor consiliilor de administrație.

Membrii Asociației activează ca lectori la cursurile organizate de Asociația 
Administratorilor Independenți, contribuind prin experiența pe care o au în 
guvernanța corporativă la dezvoltarea și creșterea valorii societăților românești.

Cursul se adresează:

● persoanelor care se află în poziția de administrator (unic sau membru în Consiliul 
de Administrație);

● acționarilor în societăți pe acțiuni (S.A.) și asociaților în societăți cu răspundere 
limitată (S.R.L.) care intenționează să-și dezvolte societatea și au nevoie de un 
Consiliu de Administrație;

● persoanelor care doresc sa devină administratori de societăți.

 
Cursul este structurat pe 5 module susținute de specialiști în domeniul guvernanței 
corporative. Fiecare modul are o componentă teoretică și o componentă practică 
ilustrată de studii de caz, discuții interactive și exerciții practice.

Participanții la curs vor avea acces la informații esențiale necesare pentru:
● dezvoltarea capacității de a conduce o companie în mod eficient și de a gestiona 

relațiile cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, precum și cu acționari, cu 
investitori și cu alte părți interesate;

● managementul conflictului în firmă și gestionarea relațiilor de putere din cadrul 
firmei;

● creșterea profitabilității companiei prin reducerea costurilor și facilitarea accesului 
acesteia la finanțare;

● atragerea de investitori;
● creșterea capacității de gândire strategică;
● înțelegerea necesității auditului și a controlului intern;
● înțelegerea diferențelor dintre o societate listată la bursă și o societate închisă;
● înțelegerea rolului și a beneficiilor prezenței unui administrator independent în 

consiliul de administrație;
● creșterea puterii de negociere necesare pentru ocuparea unei 

poziții de administrator.

 

 
Adoptarea principiilor de guvernanță corporativă poate transforma 
radical o afacere. Totodată, guvernanța corporativă este un 
instrument care poate schimba o carieră.



PROGRAM

Discurs de bun venit
Privire de ansamblu asupra cursului

MODULUL 1

Introducere în guvernanța 
corporativă
Analizează din perspectiva economică care 
sunt obiectivele ce determină investitorii sa 
construiască un sistem de guvernanță 
corporativă în firmele lor, cum se configurează 
relațiile între acționari, administratori și 
directorii executivi în funcție de interesele lor 
și ce rol are fiecare.

Sorana Baciu, Președinte AAI, 
administrator independent Alpha 
Bank, Secretar de stat (2015-2017)

Valentin M. Ionescu, consultant 
guvernamental, ministru al privatizării 
(1997-1998), consilier prezidențial 
(1997), administrator independent 
Prefab SA
 

MODULUL 2
Cadrul legal
Prezentarea “ABC-ului” noțiunilor legale în 
materie de drept societar, precum și informații 
esențiale pentru înțelegerea desfășurării 
activității și administrării unei societăți.

Analiza aplicată a modului în care organele de 
conducere răspund pentru activitatea lor.

Examinarea celor mai importante reglementări 
legale aplicabile societăților de stat și 
societăților listate la Bursa de Valori București.

Mădălina Paisa, membru de onoare 
AAI, partener coordonator al 
departamentului de Fuziuni, Achiziții și 
Drept Societar în cadrul firmei de 
avocatură Mitel & Asociații

Ileana Botez, Vicepreședinte AAI, 
coordonator al activității de admitere la 
tranzacționare și al programului de 
educație financiară „Fluent în Finanțe” 
de la Bursa de Valori București

16 martie 2021 ora 16:00 - 18:00

18 martie 2021 ora 16:00 - 18:00

https://www.administratorindependent.ro/membri/sorana-baciu
https://www.administratorindependent.ro/membri/valentin-m-ionescu
https://www.administratorindependent.ro/membri/madalina-paisa
https://www.administratorindependent.ro/membri/ileana-botez


PROGRAM

MODULUL 3
Competențe relevante pentru 
membrii Consiliului de 
Administrație

Management financiar
Prezentarea informațiilor financiare relevante 
pentru membrii CA din perspectivă strategică: 
industria, bilanțul, contul de profit și pierdere, 
structura de costuri și impactul asupra modelului 
de afaceri al firmei, situația fluxurilor de numerar și 
optimizarea managementului acestora.
Prezentarea indicatorilor financiari ‘clasici’ și 
specifici pentru sectorul de activitate al firmei. 
Alegerea și monitorizarea indicatorilor de 
performanță pentru managementul companiei.
Cursanții vor aplica cunoștințele dobândite pe un 
studiu de caz: Tarom.

 

Dragoș Cabat, Managing Partner 
RisCo (2012-prezent), Președinte CFA 
Romania (2001-2004, 2007-2009), 
Președinte CA Certinvest 

MODULUL 3
Competențe relevante pentru 
membrii Consiliului de 
Administrație

Managementul riscului
Definirea riscului ca parte importantă în 
managementul strategic al firmei. Comunicarea 
politicii de risc către management.

Tipuri de risc, cum le măsurăm și abordarea lor din 
punct de vedere strategic. Impactul economic 
pentru companie al factorilor de risc.
Noțiunile prezentate vor fi exemplificate prin 
compararea a trei tipuri de risc într-un studiu de caz 
pentru compania Tarom.

Dragoș Cabat, Managing Partner 
RisCo (2012-prezent), Președinte CFA 
Romania (2001-2004, 2007-2009), 
Președinte CA Certinvest 

23 martie 2021 ora 16:00 - 18:00

25 martie 2021 ora 16:00 - 18:00

https://www.administratorindependent.ro/membri/dragos-cabat
https://www.administratorindependent.ro/membri/dragos-cabat


PROGRAM

MODULUL 3
Competențe relevante pentru 
membrii Consiliului de 
Administrație

Strategie
Dobândirea de  informații care să faciliteze  
analiza strategică a firmei, precum:

Strategia corporativă și  procesul de 
planificare strategică

Planul de acțiune care transformă strategia 
firmei în rezultate tangibile

Sistemul de organizare și  de fixare a 
responsabilităților pe nivele de conducere 
și  execuție.

 

Sorana Baciu, Președinte AAI, 
administrator independent Alpha 
Bank, Secretar de stat (2015-2017)

MODULUL 4

Control intern și audit

Explicarea modului în care controlul 
intern (inclusiv auditul intern și extern) 
contribuie la procesul de conducere și 
supraveghere a unei companii precum și 
la asigurarea atingerii obiectivelor 
acesteia. Vor fi prezentate atât conceptele 
de bază ale unui sistem de control intern 
cât și modul în care sistemul de control 
intern este calibrat la dimensiunea și 
complexitatea activității pentru a permite 
atingerea țintelor de performanță vizate.

Călina Iacob, Director Risk Consulting 
KPMG România

30 martie 2021 ora 16:00 - 18:00

1 aprilie 2021 ora 16:00 - 18:00

https://www.administratorindependent.ro/membri/sorana-baciu
https://www.linkedin.com/in/calina-iacob-97059115/


MODULUL 5
Dinamica internă a echipei în cadrul 
unui Consiliu de Administratie
(Board Dynamics)

Sarcini, comportamente și evaluări în 
cadrul Consiliului de Administrație

Modulul prezinta structura, componența, rolurile și 
modalitatea recomandată de relaționare între 
membrii unui Consiliu de Administrație.. 

Sunt folosite metode interactive, dinamice de 
facilitare și instrumente actuale relevante: 
evaluarea si auto-evaluarea (la nivel de 
individ/entitate organizaționala). 

Scopul modulului este de a reliefa importanța 
Consiliului de Administrație la nivel organizațional 
precum și procesele care au loc și relevanță la 
acest nivel.

Cristian Tudoran, Membru 
Fondator AAI, Facilitator 
Certificat, Executive Coach, 
Coaching Supervisor, Mentor 
Coach 

PROGRAM
6 aprilie 2021 ora 16:00 - 18:00

8 aprilie 2021 ora 16:00 - 18:00

MODULUL 5
Dinamica internă a echipei în cadrul 
unui Consiliu de Administratie
(Board Dynamics)

Managementul conflictului

Tratează ce este conflictul, cum se analizează 
conflictul și părțile interesate, care sunt măsurile 
preventive și “curative”.

Considerente finale
Incheierea cursului

Valentin M. Ionescu, 
consultant guvernamental, 
ministru al privatizării 
(1997-1998), consilier 
prezidențial (1997), administrator 
independent Prefab SA

Sorana Baciu, Președinte AAI, 
administrator independent Alpha 
Bank, Secretar de stat 
(2015-2017)

https://www.administratorindependent.ro/membri/cristian-tudoran
https://www.administratorindependent.ro/membri/valentin-m-ionescu
https://www.administratorindependent.ro/membri/sorana-baciu


BIOGRAFIILE LECTORILOR

Sorana Baciu | Președinte AAI, Administrator independent Alpha 
Bank, Secretar de stat (2015-2017)
Sorana Baciu este consultant de management, având o experiență de 
peste 20 de ani în elaborarea strategiilor și finanțarea afacerilor, 
precum și în managementul unor companii internaționale și locale.
În perioada decembrie 2015 - ianuarie 2017, ca Secretar de Stat 
doamna Baciu a coordonat Comitetul interministerial pentru 
aderarea României la OECD, politicile de stimulare a capitalului 
autohton, strategia de competitivitate a României, precum și 
implementarea principiilor de guvernanță corporativă în 
întreprinderile de stat de sub autoritatea ministerului în cadrul 
Ministerului Comerțului, Economiei și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.
Doamna Baciu a construit o carieră internațională în sectorul băncilor 
comerciale și de investiții (în cadrul ING Bank și Porche Finance 
Group România), și de asemenea în industria de petrol și gaze (la 
OMV Petrom, Romgaz). Sorana Baciu a activat în funcții de 
management executiv, cât și non-executiv, ca membru în consilii de 
administrație.

Ileana Botez | Vicepreședinte AAI, coordonator al activității de 
admitere la tranzacționare și al programului de educație financiară 
„Fluent în Finanțe” de la Bursa de Valori București
Ileana Botez este unul dintre pionierii pieței de capital din România, 
având o experiență în acest domeniu de peste 25 ani. Din 1995 
lucrează la Bursa de Valori București (BVB) și are o bogată experiență 
în domeniul corporativ, activând la BVB ca secretar general al 
societății, director al activității de admitere la tranzacționare, 
coordonator al relației cu acționariatul societății, director de 
marketing, comunicare și relații internaționale, coordonator al 
programului de educație financiară „Fluent în Finanțe”. A coordonat 
proiectul de dezvoltare și implementare al Codului de Guvernantă 
Corporativă al BVB. Este doctorand la Academia de Studii Economice, 
Școala Doctorală Finanțe cu o temă în domeniul guvernanței 
corporative și membru în Consiliul Consultativ al Facultății de Finanțe, 
Bănci, Asigurări și Burse de Valori. Activează ca voluntar și mentor în 
cadrul mai multor asociații profesionale și de educație.



BIOGRAFIILE LECTORILOR

Dragoș Cabat | Managing Partner RisCo (2012-prezent), Președinte 
CFA Romania (2001-2004, 2007-2009), Președinte CA Certinvest

Dragoș Cabat are o experiență în domeniul financiar de peste 20 de 
ani, lucrând în investment banking și în commercial banking ca 
director de sucursală, trainer, economist șef și director de risc, în 
băncile Unicredit, OTP și Citi. Domnul Cabat a fost Președinte, 
Vicepreședinte sau membru al boardului CFA Romania 
(2001-prezent), membru în Comitetul Indicilor Bursei de Valori din 
București (2007-2014) și este membru al Consiliului de Supraveghere 
al Certinvest începând cu anul 2010.  Din 2012 este Managing Partner 
la portalul financiar www.risco.ro, cel mai performant site de 
business intelligence din România. Domnul Cabat a publicat 
numeroase articole în presa scrisă din România și străinătate, are 
frecvente apariții TV și interviuri radio pe teme economice diverse.

 

Călina Iacob | Director Risk Consulting, KPMG Romania

Călina Iacob are peste 12 ani de experiență în cadrul KPMG Romania 
în domeniul guvernanței corporative și a consultanței de risc pentru 
instituții financiare și societăți comerciale. Ea a oferit asistență atât în 
implementarea de noi cerințe de reglementare, cât și în vederea 
îmbunătățirii cadrelor interne de administrare și de gestionare a 
riscurilor prin aplicarea bunelor practici ale pieței și identificarea de 
soluții practice.

Călina este membru ACCA, CAFR, CECCAR și deține calificări în sfera 
administrării riscurilor (FRM/ GARP) și a optimizării proceselor 
(LSSIAP, Black Belt).

http://www.risco.ro/


BIOGRAFIILE LECTORILOR

Mădălina Paisa | membru de onoare AAI, partener coordinator al 
departamentului de Fuziuni, Achiziții și Drept Societar în cadrul 
firmei de avocatura Mitel & Asociații
Mădălina Paisa este coordonatorul departamentului de Fuziuni, 
Achiziții și Drept Societar în cadrul firmei de avocatură Mitel & 
Asociații, implicându-se în numeroase tranzacții importante pe piața 
românească. Doamna Paisa s-a specializat de asemenea în domenii 
complementare, cum ar fi Protecția Datelor cu Caracter Personal, 
Drept Bancar și Financiar, Energie și Resurse Naturale, Dreptul Muncii 
și Dreptul Concurenței. Asistența completă acordată clienților include 
înființări de societăți, restructurări ale regulilor de guvernanță 
corporativă (atât în sistem unitar cât și dualist), divizări, privatizări, 
fuziuni, asistență pentru ședintele organelor de conducere ale 
societăților, structurarea tranzacțiilor complexe de achiziții, 
redactarea și negocierea documentelor tranzacției și ale acordurilor 
între acționari. Clienții săi sunt corporații de renume, societăți 
naționale și străine, companii cu capital de stat sau privat, investitori 
strategici, antreprenori locali, fonduri de investiții, fonduri de private 
equity, instituții și autorități publice centrale și locale.

Valentin M. Ionescu | Consultant guvernamental, ministru al 
privatizării (1997-1998), consilier prezidențial (1997), administrator 
independent Prefab SA
Valentin Ionescu are experienţă în elaborarea politicilor publice, fiind  
responsabil cu managementul, coordonarea sau cu redactarea de 
capitole importante din mai multe programe guvernamentale în 
perioada 1996-2004, ca preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru 
Privatizare, fost consilier prezidențial al președintelui României 
(1997), secretar de stat  și apoi ministru al privatizării (1997–1998). 
Domnul Ionescu a iniţiat şi a adus o contribuţie la realizarea 
legislației leasing-ului, sistemului de franciză, burselor de mărfuri, 
fondurilor cu capital de risc, fonduri de garantare a creditelor, 
precum şi a întregului cadru legislativ cu privire la privatizare la 
sfârşitul anilor ‘90. În anul 2000 domnul Ionescu a redactat primul 
cod de guvernanță corporativă din România. În ultimii 15 ani, domnul 
Ionescu s-a focalizat asupra managementului de proiect (training), 
evaluărilor de firme, guvernanței corporative, privatizării,  planurilor 
de restructurare/ dezvoltare corporativă pentru mai multe companii 
private şi de stat, în prezent lucrând ca expert în proiecte cu finanțare 
europeană și fiind administrator independent la S.C. Prefab S.A.



BIOGRAFIILE LECTORILOR

Cristian Tudoran | Membru Fondator AAI, Facilitator Certificat, 
Executive Coach, Coaching Supervisor, Mentor Coach și Doctorand 
în Management

Cristian Tudoran are experiență de peste 28 de ani în business, în 
piața de capital și în domeniul dezvoltării organizațiilor, cu peste 500 
de prezentări în public susținute în calitate de executive coach, 
trainer, facilitator  pentru corporații, entități antreprenoriale, asociații 
și organizații non-profit, în România și în străinătate (Dusseldorf, 
Zaragoza, Londra, etc.).

De peste 15 ani, în calitate de executive coach lucrează cu top 
managementul din organizații (CEO, directori generali, executivi, 
financiari, de vânzări, de resurse umane, etc), este acreditat de 
International Coaching Federation (ICF), European Mentoring & 
Coaching Council (EMCC) și alte instituții internaționale de coaching & 
training.

Domnul Tudoran a fost facilitator timp de 10 ani în cadrul Academy 
of Executive Coaching (din Marea Britanie), este Professional Certified 
Facilitator, lector asociat al Facultății de Administrație și Afaceri a 
Universității din București, unde susține cursul „Creativity in Economy 
and Business” al cărui autor este.

Domnul Tudoran este membru fondator al AAI si ex-Vicepreședinte al 
organizației.


