
                                                                                 
                                                                                 

Pentru,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 25/28 noiembrie  2016 

Lista Candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie

I. În conformitate cu prevederile art.  124, alin. (3) din Regulamentul CNVM nr.
1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (forma consolidată), sunt înscriși de
drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație, administratorii în
funcție până la data AGOA, după cum urmează:
Nr
crt
.

Nume şi prenume Domiciliu Calificare profesională

1 ANISOI  ELENA Suceava  Economist,  absolvent  al  facultății  de  științe
economice,  expert  contabil,  cursuri  și  atestate  în
piața de capital, expieriență de 35 ani din care 26
ani în functii conducere în cadrul SC BERMAS   
- Director economic - 1990 – 2009;
- Director general  -2009 – prezent
   -- Candidează ca administrator executiv

2 DRĂGAN SABIN ADRIAN Vatra Dornei  Inginer  și  consilier  juridic,  absolvent  a  două
facultăți de profil în aceste domenii, perfecționări
și  specializări  profesionale  și  administrative,
obținând  titlul  de  doctor  în  inginerie  civilă  din
2011.  Expierență  34  ani  din  care  în  funcții  de
conducere  executive  din  anul  1992  și  până  în
prezent
- Candidează  ca  administrator  neexecutiv

independent
3 VESCAN MARIA  

AURORA
Cluj Napoca  Inginer  –  economist,  absolvent  a  unei  facultăți

tehnice  –  inginerie  economică  și  în  continuarea
facultății  cursuri  de  investiții  financiare  și
tranzacții  valori  mobiliare,  agent  pe  Bursa
financiar monetară și de mărfuri, cursuri de control
intern  pentru  societățile  de  administrare  a
investițiilor, experiență 16 ani, din care în funcții
de conducere din anul 2008 și până în prezent (8
ani).
- Candidează  ca  administrator  neexecutiv

independent.

II. Propuneri pentru alți candidați:

Nr
crt
.

Nume şi prenume Domiciliu Calificare profesională

4 Corneanu Costel Suceava Economist,  absolvent  al  Facultăţii  de  Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică, experienţă
profesională de peste 20 de ani
- Candidează  la  funcţia  de  administrator
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propus  de  acţionarul  semnificativ  SC
VIVAT CONSTRUCT SRL Suceava

5 Negrea Mihai Suceava  Absolvent  al  Institutului  de  Subingineri
Suceava,  lăcătuş  mecanic  în  perioada  1980
-1990,  subinginer  mecanic  în perioada 1990 –
2006, administrator în perioada 2006 şi până în
prezent la propria întreprindere familială
- Candidează  la  funcţia  de  administrator

propus  de  acţionarul  semnificativ  SC
VIVAT CONSTRUCT SRL Suceava

6 Pohoaţă Andrei Suceava  Ofiţer, absolvent al Facultăţii de Drept.
Experienţă profesională : ofiţer, specialist poliţie
judiciară  încadrul  M.A.I.  (I.  P.  J.  Suceava)  în
perioada 1987 – 2009, în prezent pensionat din
aceste structuri
- Candidează  la  funcţia  de  administrator

propus  de  acţionarul  semnificativ  SC
VIVAT CONSTRUCT SRL Suceava
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