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Sportivii de la Clubul Sportiv
Elite Center Hunedoara 
au obținut  13 medalii  la 
Campionatul Naţional de
Karate Shotokan, 
desfăşurat la Bacău
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Persoanele care au nevoie
de fişe medicale pentru
permisul de conducere
auto sau pentru preschim-
barea celui vechi, se pot
adresa Spitalului 
Municipal din Hunedoara.
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Cu un conținut ridicat de
minerale și vitamine, 
urzicile au o mulțime 
de calități benefice 
organismului, mai ales
acum, la început de
primăvară.
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Activitatea de anul trecut a celor mai bune
biblioteci din judeţ, recompensată cu premii în
cadrul unei gale care a avut loc la Deva. /pag.5

Fondat de Cornel POENAR

Termocentrala Mintia – pregătiri
pentru trecerea la noile tehnologii

Bucureşti – Reprezentanţii companiei Mass Global Energy Rom, proprietara
Termocentralei Mintia, s-au întâlnit cu premierul Nicolae Ciucă, prilej cu care
au prezentat planul de investiţii în valoare de peste un miliard de euro. Acesta
va transforma termocentrala în cea mai mare şi eficientă capacitate de producţie
a energiei electrice pe gaz din Uniunea Europeană. 

În acest sens, vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii, care vor permite,
în acord cu taxonomia europeană, producerea a cel puţin 1.500 MW. Prima etapă
a investiţiei va fi finalizată într-un termen de 24 de luni, urmând ca proiectul să
ajungă la maturitate deplină în 36 de luni, se arată într-un comunicat al Guver-
nului. Totodată, componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către
noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen.

„Resursele noastre naturale reprezintă un atu important, mai ales în această
perioadă, în care nevoia de a asigura securitatea energetică a ţării este
amplificată de dezechilibrele generate de agresiunea militară rusă asupra
Ucrainei. România are nevoie să îşi valorifice cât mai bine rezervele de gaz, iar
Guvernul a făcut deja demersuri importante în acest sens.  (...) Centrala de la
Mintia, care va folosi gazul drept resursă de producere a curentului electric, va
putea beneficia din plin de aceste resurse, astfel încât să consolidăm, pe de o
parte, producţia noastră de energie electrică, asigurând consumul intern, dar
să o şi putem exporta, ajutând Republica Moldova şi partenerii noştri din 
Uniunea Europeană", a declarat prim-ministrul  Nicolae Ciucă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva
– cel mai modern din vestul ţării
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva
– cel mai modern din vestul ţării

Ai 20 de lei reducere la ITP 
pentru autoturismul tău!

Nimic mai simplu! Prezintă talonul din ziarul Accent Media 

inspectorului de la programare şi ai o reducere de 20 de lei la ITP.

T A L O N 

Nume......................................... Prenume....................................................

Nr. Autoturism....................................Telefon............................................

Deva, Strada Depozitelor, Nr. 16. 

Programare la telefon: 0720 224 123 – 0254 224 123. 

Talon valabil în perioada 10-17 Martie 2023!

De acum înainte în fiecare săptămână ai talonul norocos!

Safetyautoserv Deva şi
Accent Media
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CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., cu sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24, jud.
Hunedoara, avand codul unic de inregistrare: RO 30117798 si nr. de ordine în Registrul Com-
ertului J20/341/2021, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările ulterioare, la solicitarea acționarului Chimica SA comunicată în
conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 27.03.2023, ora 13:00 și Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.03.2023, ora 14:00, ce vor avea loc în municipiul
Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de 10.03.2023, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară și Ordinară, pentru
data de 28.03.2023 în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceleaşi ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea schimbării sistemului de administrare al Societății, din sistem dualist în sis-

tem unitar.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv după cum urmează :
a) Modificarea art. 1 pct 1.2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: „In toate

documentele, facturile, scrisorile, publicatiile si alte documente emise de catre Societate, se
va mentiona: (i) denumirea Societății, precedata sau urmata de cuvintele „societate pe actiuni”
sau de initialele „S.A.”; (ii) sediul Societății; (iii) numarul de inregistrare al Societății la Reg-
istrul Comertului; (iv) codul unic de inregistrare, precum si (v) capitalul social, inclusiv cel
efectiv vărsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.”

b) Modificarea art. 3 pct 3.2 și pct. 3.3 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul
cuprins: 

„3.2 Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de Administrație, în
baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.

3.3 Societatea poate înfiinţa şi alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor
organiza ca sucursale, filiale, reprezentanţe, magazine sau depozite proprii situate şi în alte
localităţi din ţară sau străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație, în baza delegării
de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.”

c) Modificarea art 8 pct. 8.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: „Toate
actiunile Societatii sunt nominative, au valoarea nominala mentionata la art. 6.2 de mai sus
si sunt emise in forma dematerializata.”

d) Modificarea art. 10 pct. 10.2 și pct. 10.3 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul
cuprins: „10.2Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) se intruneste cel putin o
data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea
altor probleme eventuale inscrise pe ordinea de zi, AGOA este obligată la următoarele:

a. va discuta, aproba sau modifica Situatiile Financiare ale Societatii, pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul de Administrație si de auditorul financiar, va decide cu privire la pla-
nurile de proiecte de investitii si/sau Planul de Afaceri pentru Societate;

b. va decide cu privire la propunerile privind distribuirea de dividende;
c. aprobă bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru

exerciţiul financiar următor;
d. alege şi revocă membrii Consiliului de Administrație;
e. numirea sau demiterea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului

de audit financiar, dupa caz;
f. stabilirea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administrație;
g. evaluarea activității membrilor de Consiliului de Administrație.”
10.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) se intruneste ori de cate

ori este necesara luarea unei hotarari pentru:
a. schimbarea formei juridice a Societății;
b. schimbarea obiectului principal de activitate al Societatii;
c. prelungirea duratei Societății;
d. majorarea capitalului social al Societății;
e. reducerea capitalului social al Societatii;
f. efectuarea oricăror modificări a drepturilor aferente deținerii de Acțiuni sau asupra

formei Actiunilor;
g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
h. lichidarea Societății anterior duratei pentru care aceasta a fost constituita;
i. eliberarea sau răscumpărarea de către Societate a propriilor Acțiuni;
j. emiterea de obligațiuni;
k. încheierea oricărui acord sau asumarea oricărei obligații de către Societate, care nu este

inclusa sau s-ar putea abate de la Planul de Afaceri sau Bugetul Anual situata in afara cursului
obișnuit al activității Societății având o valoare cumulata intr-un singur an fiscal mai mare de
50% din valoarea contabilă a activelor Societății, conform ultimelor Situații Financiare;

l. orice tranzacție, inclusiv orice împrumut efectuat de către Societate care reprezintă mai
mult de 50% din valoarea contabila a activelor Societății conform ultimelor Situații Financiare,
sau intr-o cantitate care, împreună cu toate celelalte datorii ale Societății de la acel moment
vor reprezenta un grad de îndatorare pentru Societate mai mare de 1,5 înmulțit cu EBITDA;

m. de a decide orice alta modificare a Actului Constitutiv, care nu este altfel acoperita de
aspectele de mai sus;

n. de a decide cu privire la orice alta decizie pentru care se solicita aprobarea Adunarii
Generale a Actionarilor in conformitate cu Legislatia Aplicabila si/sau Actul Constitutiv.

o. deleagă exerciţiului atribuţiilor privind mutarea sediului social şi/sau fiscal al societăţii,
schimbarea obiectului secundar de activitate al societăţii şi înfiinţarea sau desfiinţarea de
sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi
fără personalitate juridică, din competenţa Adunării generale a Acţionarilor în competenţa
Consiliului de Administrație.”

e) Modificarea art. 11 pct. 11.1 și pct. 11.6 din Actul Constitutiv al Societății, care vor avea
următorul cuprins: 

„11.1 Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara sau Extraordinara) va fi convocata de
catre Consiliul de Administrație, la sediul social al Societatii sau intr-un alt loc stabilit de catre
Consiliul de Administrație, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii Societatilor și ale
Actului constitutiv.

11.6 Convocarea va cuprinde locul (care va fi sediul Societatii, sau orice alt loc convenit
de catre Consiliul de Administrație) si data tinerii adunarii, ordinea de zi si orice alte informatii
cerute de lege sau de prezentul Act Constitutiv. Convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea

de zi la cererea actionarilor, precum si documentele expres mentionate in art. 1172 din Legea
Societatilor, vor fi publicate si pe pagina de internet a Societatii, pentru liberul acces al ac-
tionarilor.”

f) Modificarea art. 12 pct. 12.5 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul
cuprins: „Prin derogare de la Clauza 12.4 de mai sus, deciziile cu privire la fuziune, divizare,
dizolvare sau lichidare a Societatii sau alte modificari ale Actului Constitutiv asa cum este
prezentat la punctul 10.3 alin. a), d) la h) vor fi luate prin hotararile Adunarii Generale Extra-
ordinare a Actionarilor aprobate cu votul afirmativ al Actionarilor care detin 90% din capitalul
social.”

g) Modificarea art. 13 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:
„13.1 Societatea este administrată în sistem unitar, administrarea sa fiind asigurată de

către Consiliul de Administrație.
13.2 Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice sau juridice și de

cetățenie/naționalitate română sau străină.”
h) Modificarea art. 14 din ActulConstitutiv, care va avea următorul cuprins:
„Articolul 14. Consiliul de Administrație
14.1 Activitatea societăţii este condusă de către un Consiliu de Administrație compus din

3 (trei) membri, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.
14.2 Unul dintre administratori trebuie să fie independent. Majoritatea administratorilor

vor fi administratori neexecutivi.
14.3 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un Preşedinte al Consiliului. În

cazul în care președintele se află în imposibilite temporară de a-și exercita atribuțiile, pe du-
rata stării respective de imposibilitate, președintele poate însărcina pe un alt administrator
cu îndeplinirea funcției de președinte. 

14.4 Președintele Consiliului de administraţie poate deţine şi funcţia de director general
al societăţii devenind, astfel, administrator executiv.  

14.5 Componența Consiliului de Administrație este următoarea:
(se vor menționa membrii Consiliului de Administrație ce vor fi aleși de AGOA, cu calitatea

fiecăruia: MEMBRU sau PREȘEDINTE, după caz).
14.6 Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administraţie este de 2 ani, iar

durata mandatelor următoare va fi de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate
fi reales de adunarea generală pentru unul mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un
loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală alege un nou administrator pentru
un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
În caz de vacanță a unuia dintre administratori, demersurile pentru convocarea adunării ge -
nerale vor fi întreprinse de ceilalți administratori în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de
la data intervenirii vacanței. Consiliului de administrație va proceda la numirea unuia sau
mai multor administratori provizorii, propuși de președintele Consiliului de administrație,
până la convocarea adunării generale. Durata pe care este ales administratorul/administra-
torii care va/vor completa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea
mandatului predecesorului său/săi.

14.7 Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii ac-
tuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

14.8 Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor se vor putea stabili cri-
terii de performanță și eligibilitate pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru
potențialii candidați la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii societății. Re-
spectarea acestor criterii de către potențialii candidați la postul de administrator se va verifica
de către Consiliul de Administrație anterior ținerii adunării convocate pentru alegerea lor.

14.9 Consiliul de administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea
noilor administratori, precum și a oricăror schimbări în componența Consiliului și publicarea
acestor date în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

14.10 Administratorii își vor exercita mandatului cu loialitate, în interesul societății.
Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care
au acces în calitatea lor de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de adminis-
trator, nici după încetarea acestuia pentru o perioadă neliminată.

14.11 Președintele convoacă o ședință a Consiliului ori de câte ori situația o impune, la
sediul societății sau în alt loc. O ședință a Consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de
către Președinte la cererea motivată a doi administratori sau a Directorului general. În acest
caz, ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii. 

14.12 Consiliul de administrație trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni, ad-
ministratorii fiind obligați să participe la toate ședințele acestuia.

14.13 Convocarea ședințelor Consiliului de administrație se face prin fax sau e-mail, cel
târziu în preziua ședinței. 

14.14 Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi.
În caz de urgență, se poate decide și asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, dacă toți
membrii Consiliului de administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți,
cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa.
În cazul în care toți membrii sunt prezenți, aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o
adunare sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.

14.15 Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabil
adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către
președintele Consiliului de administrație sau, dacă acesta lipsește, de către membrul Consil-
iului de administrație desemnat de președinte.

14.16 Directorii pot fi convocați la orice întrunite a Consiliului de administrație, întruniri
la care aceștia sunt obligați să participe.

14.17 Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de administrație se va întocmi un proces ver-
bal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile sep-
arate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de administrație și de
către secretar.

14.18 În caz de paritate a voturilor, persoana care conduce ședința are votul decisiv.
14.19 În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății,

deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al mem-
brilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.

14.20 Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin mijloace electronice de
comunicare la distanță, sub forma teleconferinței sau videoconferinței, iar deciziile luate sunt
valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință/videoconferință semnează procesul-
verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulul tuturor
copiilor procesului-verbal având acelați conținut, semnat individual de către membrii
participanți la teleconferință/videoconferință.

(Continuare în pag. 3)
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14.21 Administratorii pot fi reprezentanți în ședințele Consiliului doar de către alți ad-

ministratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un sin-

gur administrator absent.

14.22 Procesele verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și

deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui Consiliului.

14.23 Deciziile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru toți angajații,

reprezentanții și colaboratorii societății. Dacă este necesar, din procesele verbale de ședință

se vor extrage deciziile adoptate de către Consiliul de administrație și va constitui un docu-

ment denumit decizie, care va fi semnat de Președinte și secretar.

14.24 Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca

diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din

valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală extraordinară

a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau

nu capitalul social.”

i) Modificarea art. 15 din ActulConstitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație

15.1 Consiliul de Administrație are următoarele atribuţii principale:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acţionarilor;

b) stabileşte direcţiile principale de activitate si de dezvoltare ale societăţii;

c) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

d) avizează situaţiile financiare anuale ale societăţii;

e) prezintă auditorului financiar cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru convo-

carea Adunării generale, situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar precedent,

însoţite de raportul administratorilor şi de documentele justificative;

f) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acţionarilor, în termenele

prevăzute de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societăţii şi situaţiile finan-

ciare pentru anul precedent;

g) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acţionarilor bugetul de venituri

si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

h) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepţia celor pentru

încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii şi ale prezentului

act constitutiv, aprobarea Adunării generale a acţionarilor, precum şi cu excepţia celor pe care

directorul general le poate încheia fără aprobarea Consiliului de Administrație, potrivit lim-

itelor stabilite prin dispoziţiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a Consiliului de

Administrație;

i) aprobă schimbarea/modificarea obiectului secundar de activitate al societăţii; 

j) decide schimbarea sediului social al Societatii;

k) decide înființarea sau desființarea filialelor sau sediilor secundare ale Societății 

(sucursale, sedii secundare, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate

juridica);

l) stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice,

precum și remunerația directorilor;

m) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al

societăţii; 

n) numeşte şi revocă Directorul general;

o) supraveghează activitatea Directorului general;

p) stabileşte strategia organizationala si de afaceri si aproba strategia functionala; 

q) aprobă planul de investiţii al societăţii;

r) decide cu privire la modul de ținere a registrului acționarilor și a acțiunilor;

s) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii potrivit Legii nr.

85/2006 privind procedura insolvenţei;

t) aprobă participarea Societăţii, în calitate de asociat/acţionar al unei societăţi;

u) decide asupra atragerii de surse financiare în cadrul societății

v) decide asupra vânzării și închirierii activelor societății, precum și asupra garantării cu

acestea, în limitele impuse de legislația în vigoare;

w) decide cu privire la mutarea sediului social și/sau fiscal al societății

x) reprezintă Societatea în raport cu acele societăți în care aceasta are participații/acțiuni,

inclusiv și fără a se limita la Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților.”

y) decide înființarea/desființarea de sedii secundare ale societății;

z) decide asupra oricăror alte probleme de competenţa sa.”

j) Modificarea art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 16. Directorii

16.1Consiliul de Administrație poate delega conducerea societăţii unui Director general.

Consiliul de Administrație va solicita oficiului registrului comerţului înregistrarea numirii Di-

rectorului general, precum şi a oricăror schimbări în persoana acestuia şi publicarea acestor

date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toţi ceilalţi salariaţi ai societăţii, indiferent

de denumirea funcţiei ocupate, nu sunt directori în înţelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990

privind societăţile. 

16.2 Directorul general nu va putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație, di-

rector, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de Supraveghere, cenzor sau,

după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau

având acelaşi obiect de activitate, nici nu poate exercita acelaşi comerţ sau altul concurent,

pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

16.3 Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligaţii

în sarcina societăţii, precum și pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere

a societății, societatea va fi legal reprezentată de către Directorul general, în limita prevede -

rilor imperative prevăzute de legislația în vigoare și de prevederile Actului constitutiv.

16.4 Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), Directorul general va avea în principiu

următoarele atribuţii:

a. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are puteri de decizie în ceea ce priveşte

operaţiunile curente ale societăţii;

b. este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societăţii, în limitele

obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competentelor exclusive rezervate de

lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație şi adunării generale a acţionarilor.

c. propune consiliului de administraţie strategia şi politica comercială şi de dezvoltare a

societăţii

d.  propune consiliului de administraţie structura organizatorică a societăţii, numărul de

posturi, precum şi normativele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

e. negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza man-

datului specific acordat de consiliul de administraţie ;

f. încheie contractele de muncă în condiţiile stabilite de către consiliul de administraţie şi

a Codului Muncii şi concediază personalul societăţii;

g.  rezolvă orice problemă încredinţată de consiliul de administraţie al societăţii.

16.5 Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea

societăţii. 

16.6 Directorul general este responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii

societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competentelor ex-

clusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație şi adunării ge -

nerale a acţionarilor.

16.7 Directorul general va înştiinţa Consiliul de Administrație de toate neregulile con-

statate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

16.8 Directorul general îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Acesta

nu va divulga informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care are acces

în calitatea lui de director, nici in timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea

acestuia.”

k) Eliminarea art. 17 și renumerotarea articolelor următoare din Actul Constitutiv al

Societății. 

l) Renumerotarea Art. 18 care va deveni art. 17 și modificarea art. 17 pct. 17.4 din Actul

Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins: „17.4 Auditorii interni ai Societatii

vor raporta periodic Consiliului de Administrație cu privire la însărcinările, competentele si

responsabilitatile auditului intern, in conformitate cu regulile si principiile stabilite de

normele emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

m) Renumerotarea Art. 19 care va deveni Art. 18.

n) Renumerotarea Art. 20 care va deveni art. 19 și modificarea art. Art. 19 pct. 19.1 lit. (c)

din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: „(c) registrul sedintelor si deciziilor

Consiliului de Administrație;”

o) Renumerotarea Art. 21 care va deveni art. 20 și modificarea art. 20.1 din Actul Consti-

tutiv, care va avea următorul cuprins: „20.1 Modificarea formei juridice a Societatii, fuziunea,

divizarea, dizolvarea si lichidarea vor fi efectuate in conformitate cu prevederile legii in

vigoare și cu prevederile Actului Constitutiv.”

p) Renumerotarea Art. 22 care va deveni art. 21 și modificarea art. 21 pct. 21.2 și pct. 21.3

din Actul Constitutiv, care vor avea următorul cuprins:

„21.2 Consiliul de Administrație va asigura intocmirea situatiilor financiare si a rapoartelor

anuale in termenele stabilite de lege, si le va supune aprobarii Adunarii Generale a Actiona -

rilor.

21.3 Aprobarea situațiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor nu va ex-

clude răspunderea membrilor Consiliului de Administrație sau auditorilor financiari.”

3. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas

Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi

publicării hotărârilor AGA, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Revocarea tuturor membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere,

precum și descărcarea lor de gestiune, ca urmare a schimbării sistemului de administrare al

societății, din sistem dualist în sistem unitar.

2. Alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru o durată a mandatului de 2 ani

începând cu data alegerilor de către AGOA.

3. Fixarea indemnizației lunare cuvenită membrilor Consiliului de Administrație. 

4. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas

Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi

publicării hotărârilor AGA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul

social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe

ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul

Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect

de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele in-

cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor  Generale, precum și de a

propune candidaturi pentru funcția de membru în consiliul de administrație, înăuntrul

aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe baza

Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială / împuterni-

cire.

Procurile / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

vor fi depuse/transmise la sediul Societatii in original cel tarziu pana la data de 25.03.2023

(data numarului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de ple-

care în cazul documentelor expediate), ora 13:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi

cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din

27/28.03.2023”, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”

din 27/28.03.2023”. Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care

unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului

pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un ex-

emplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de

25.03.2023, ora 13:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă

şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de a

participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 27/28.03.2023,

personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi,

se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al

Societăţii.

Președintele Directoratului,

Sorin Sandu Borza
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S
pitalul Județean de
Urgență din Deva a
devenit cea mai

modernă unitate
medicală din vestul
României. Programul de
reparații capitale a fost
finalizat, iar rezultatul
transformă în totalitate
spitalul. Consiliul
Județean Hunedoara
continuă lucrările în
cadrul proiectelor de
investiții din fonduri
proprii și neram-
bursabile.

Un proiect ambițios dus
la bun sfârșit!

Joi, 9 martie 2023, a avut
loc recepția finală a lucrărilor
de reparații capitale execu-
tate la Spitalul Județean de
Urgență din Deva. Lucrările
au început în anul 2009, iar
valoarea proiectului finanțat
de Ministerul Sănătății
depășește 100 de milioane de
lei. Este proiectul din dome-
niul sănătății cu cea mai mare
alocare de fonduri în județul
Hunedoara, de-a lungul ani -
lor fiind executate ample
lucrări de reparații, reabi -
litări, extinderi de spații și
chiar construcții noi.

Au fost modernizate toate
secțiile, blocul alimentar,
spălătoria și spațiile adminis-
trative. 

Transformare completă
Inițiativa acestui demers a

aparținut președintelui Lau -
rențiu Nistor (la acea dată
deputat în Parlamentul Ro -
mâniei) și medicului Ioan
Demeter (la acea dată direc-
tor al Direcției de Sănătate
Publică a județului Hune-
doara). Astăzi, după 14 ani,
Spitalul Județean de Urgență
din Deva este transformat

complet, iar standardele
oferite pacienților rivalizează
cu marile clinici universitare
din țară și din Europa.

„La acea dată, toți erau
sceptici, dar doi oameni, eu cu
domnul doctor Ioan Demeter
am pornit această reparație
capitală în 2009. Mulțumesc
DSP pentru colaborare și
Ministerului Sănătății pentru
ceea ce avem noi, astăzi, la
Spitalul Județean de Urgență
din Deva. Nimic nu este prea
mult când investim în
sănătatea oamenilor. Sunt
foarte mulțumit de modul în
care s-au executat lucrările.
Le mulțumesc tuturor celor
implicați în realizarea acestui
proiect”, a declarat preșe -
dintele Laurențiu Nistor.

Recepția finală, în cea
mai veselă secție a SJU

Deva
La întâlnirea convocată de

președintele Consiliului Jude -
țean Hunedoara, Laurențiu
Nistor, au fost prezenți alături
de membrii comisiei de
recepție, conducerea SJU
Deva, reprezentanții DSP
Hunedoara, ai ISU Hune-
doara, ai constructorului, di-
rigintele de șantier, șefi de
secții, medici, personal med-
ical și, bineînțeles, repre zen -
tanți ai presei. Nu întâm-
   plător, această întâlnire a avut
loc în „cea mai veselă secție”
a SJU Deva, Pediatria.

„Ne aflăm în cea mai
frumoasă secție și cea mai
veselă, secția de Pediatrie. În
2016 eram președinte de
foarte puțin timp și, după
câteva zile, au apărut proteste
în centrul Devei care spuneau
că se dorește o pediatrie
nouă. Până să ajung eu
președinte, nu se dorea. Am
început lucrările de reabil-

itare la vechea secție, la
acoperiș, la tâmplărie, la par-
doseli, dar este un loc
nepotrivit pentru această ac-
tivitate. Așa că am realizat
această secție nouă în care ne
aflăm astăzi, cu extinderi, cu
mobilier nou, cu tot ceea ce
vedeți aici pentru ca micuții
pacienți să nu simtă povara
tratamentelor. Tot mobilierul
este nou și cred că așa este
normal să fie într-o secție
nouă de pediatrie”, a mai spus
Laurențiu Nistor.

De altfel, pereții secției de
Pediatrie a SJU Deva au fost
„îmbrăcați” cu desene real-
izate de un grup de elevi ai
Liceului de Muzică și Arte
Plastice „Sigismund Toduță”
din Deva, făcând astfel
spațiile mult mai primitoare.

Aparatură de ultimă
generație la SJU Deva
Între secțiile finalizate re-

cent se numără și Cardiologia
unde, pe lângă lucrările pre -

văzute în programul de
reparații capitale, Consiliul
Județean Hunedoara a in-
vestit aproape 1 milion de lei
în amenajarea unei unități de
supraveghere și tratament a
pacienților cardiaci critici, cu
alte cuvinte o secție de ter-
apie intensivă. Aici, pe lângă
amenajarea secției la cele mai
ridicate standarde, SJU Deva
a fost dotat cu un angiograf
de ultimă generație.

„De aici, de la Deva, prin in-
termediul mijloacelor de co-
municare, îi transmit mul-
  țu miri domnului ministru al
Sănătății, Alexandru Rafila,
pentru sprijinul deosebit pe
care l-a manifestat față de
programul de reparații capi-
tale, pentru fondurile alocate,
pentru sprijinul constant și
substanțial și pentru dotările
primite. Nimeni nu credea că
vom obține un angiograf de
cea mai înaltă performanță,
cum nimeni nu credea că vom
avea aparat RMN la Deva. Iată

că se poate!”, a declarat
președintele Consiliului Jude -
țean Hunedoara.

CJ Hunedoara continuă
proiectele de investiții

la SJU Deva
Chiar dacă lucrările de

reparații capitale au fost fina -
lizate, munca de investiții la
SJU Deva nu se oprește aici. În
prezent, Consiliul Județean
Hunedoara derulează două
proiecte finanțate din fonduri
europene.

Unul vizează extinderea și
modernizarea Unității de
Primiri Urgențe a spitalului,
lucrările fiind în grafic, iar al
doilea modernizarea Labora-
torului de Radiologie.

Anul trecut a fost dat în
folosință un spațiu nou pen-
tru activitatea de primiri
urgențe (pe durata execuției
lucrărilor de extindere a ac-
tualei UPU), urmând ca, ulte-
rior, acest spațiu să fie
destinat secției de spitalizare
de zi.

Din fondurile proprii ale CJ
Hunedoara va fi amenajat un
spațiu administrativ destinat
activității conducerii SJU
Deva și va fi amenajată o nouă
sală pentru intervenții chirur-
gicale. De asemenea, CJ Hune-
doara intenționează să
ame najeze o secție de Ra-
dioterapie pentru tratamen-
tul pacienților bolnavi de
cancer.

Pentru confortul pacien -
ților și al aparținătorilor, va fi
amenajat un spațiu de so-
cializare și un parc în incinta
SJU Deva.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva – 
cel mai modern din vestul ţării
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Ne-am întâlnit astăzi
pentru a răsplăti
munca de un an a

celor mai bune biblioteci
municipale, orășenești și co-
munale, pentru a înmâna
diplome și trofee, pentru a
desemna bibliotecile anului
2022, un eveniment organi-
zat de Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu” Hune-
doara - Deva, cu sprijinul
Consiliului Județean Hune-
doara.

A fost o întâlnire de suflet, a
fost revederea unei mari familii,
o familie ai cărei membri au no-
bila profesiune de bibliotecar. 

A fi bibliotecar nu este doar o
profesie, ci este o chemare, o
vocație pe care noi toți o în-
deplinim cu drag, cu pasiune. 

Toți bibliotecarii din județul
Hunedoara au muncit serios în
anul 2022, cu responsabilitate și
devotament față de comunitatea
pe care o servesc. 

Nivelul de pregătire profe -
sională a crescut de la un an la
altul, toți au depus eforturi se-
rioase pentru a face față
provocărilor timpului pe care îl
trăim: timpul tehnologiei tot mai
avansate, atotputernice, cu care
mereu trebuie să fim la curent.
Cine nu poate să țină pasul cu tot
ce presupune era digitalizării
este nevoit să bată pasul pe loc. 

Ca și până acum, criterii pre-
cum calitatea activității fiecărui
bibliotecar, aptitudinile de bun
organizator și comunicator, grija
faţă de bibliotecă, capacitatea
bibliotecarilor de a atrage cât
mai mulţi cititori, spiritul de
iniţiativă în organizarea unor
acțiuni cât mai interesante și
utile pentru locuitorii comu ni -
tăţii locale în care funcționează
biblioteca, gama cât mai variată
de servicii oferite utilizatorilor
biblio tecii, transmiterea de
informații culturale pe paginile
de socializare etc. au avut
importanță în decernarea tro-
feelor pe anul 2022.   

Chiar dacă premiile pe care
le-au primit au doar valoare de
simbol, acest simbol poate fi mai
valoros decât un premiu în bani
pentru că este un premiu care

înseamnă respectul și prețuirea
noastră față de munca pe care zi
de zi o desfășoară. 

Nu oricine are chemare către
această profesiune care pre-
supune o adevărată pasiune
pentru carte, presupune pri-
ceperea de a comunica și de a
interrelaționa cu cei care trec
pragul bibliotecii, indiferent de
vârstă. Este o artă să fii bibliote-
car pentru că, dincolo de
plăcerea de a munci în mijlocul
cărților, trebuie să știi să atragi
cititorii, trebuie să le oferi tot
timpul informații, iar era inter-
netului ne ajută foarte mult în
acest sens.

Colegii mei au devenit bi -
bliotecari moderni, au învățat
din mers să lucreze cu noile mij -
loace de informare, au reușit să
se facă cunoscuți și prețuiți în
mijlocul comunității locale. 

Și în acest an, în ziua de 7
martie 2023, la Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” Deva, Sala
„Liviu Oros”, a fost organizată
manifestarea „Bibliotecile anu-
lui”, în cadrul căreia a avut loc o
frumoasă festivitate de premiere
a bibliotecilor publice care au
ocupat locuri fruntașe în această
competiție anuală. 

Anul acesta, într-o ambianță
primitoare și caldă, festivitatea
de premiere a început prin cu-
vinte de deschidere rostite de
primarul orașului Petrila, Vasile
Jurca, primarul orașului Hațeg,
Adrian Emilian Pușcaș, primarul
comunei Lelese, Ciprian Gheo-
rghe Achim, primarul comunei
Turdaș, Remi Bocșeri, primarul
comunei Râu de Mori, Flaviu Dil-
ertea, Ștefan Ioan Tiriteu, con-
silier Cabinet primar în cadrul
Primăriei Municipiului Brad și
managerul Bibliotecii Județene
„Ovid Densusianu” Hunedoara -
Deva, Ioan Sebastian Bara.

Am analizat cu atenție și
obiectivitate munca fiecărei bib-
lioteci publice în anul 2022 și am
avut o reprezentare destul de
exactă a acestei activități. 

Astăzi, când tragem linie și
facem o evaluare, pot să vă
mărturisesc că am un sentiment
de bucurie și speranță deoarece
avem în județ biblioteci, bibliote-

cari de care suntem mândri.  
După evaluarea rezultatelor

obținute, în funcție de criteriile
stabilite, pe „podiumul de pre-
miere” au urcat următoarele
biblioteci: 

- La categoria biblio teci
municipale: BIBLIOTECA
MUNI CIPALĂ „GHEORGHE
PÂRVU” BRAD;

- La categoria biblioteci
orășenești: BIBLIOTECA ORĂ -
 ȘENEASCĂ HAȚEG, BI BLIO -
TECA ORĂȘENEASCĂ
PE TRI LA;

- La categoria biblioteci co-
munale: BIBLIOTECA CO -
MUNALĂ LELESE,
BIBLIO TECA COMUNALĂ RÂU
DE MORI, BIBLIOTECA
COMU NALĂ TURDAȘ.

Cu acest prilej am acordat și
o diplomă de excelență unor
bibliotecari care s-au remarcat
în mod deosebit prin activitate și
implicare în existența
comunității locale, iar diploma
am oferit-o în semn de prețuire
pentru munca desfășurată de-a
lungul unei vieți, cu com petență
și mult suflet. 

Anul acesta, diploma de ex ce -
lență am acordat-o colegelor
noastre: Narcisa Sorescu, bi -
bliotecară la Biblioteca Co -
munală Baru, și Estera Ursachi,
bibliotecară la Biblioteca Oră -
șenească Uricani.

Premiile au fost înmânate de
către managerul Bibliotecii
Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva, Ioan Sebast-
ian Bara, care a felicitat câș ti -
gătorii din acest an ai
con  cursului interbibliotecar și și-
a exprimat respectul și admi -
rația pentru felul în care
bibliotecarii hunedoreni își
onorează profesia. 

Felicităm bibliotecile câști -
gătoare, felicităm toți bibliote-
carii. Ne pregătim de pe acum
pentru viitoarea ediție a concur-
sului Bibliotecile anului.  

Deviza noastră a fost, este și
va fi aceeași: „Toți pentru
bibliotecă, biblioteca pentru toți!

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Bibliotecile anului 2022

Femeile atrag
apreciere zilnic, iar
data de 8 martie oferă

șansa de a arăta această
apreciere la nivel
internațional. Rolul fe-
meilor este unic, acestea
demonstrând zilnic faptul
că își urmează și își în-
deplinesc visele pe plan
profesional, dezvoltându-
se totodată pe plan per-
sonal. 

Ceea ce le face însă speciale
este puterea lor de a-și ba -
lansa cariera cu întemeierea
și grija purtată familiei lor. Ca
mame, ele își oferă dragostea
necondiționată, sacrificându-
se zilnic și trecând peste
nenumărate obstacole pentru
a-și ocroti copiii.

Încă de la vârstă adoles -
cenței, ele se pregătesc pentru
viitor, încercând să își gă -
sească drumul și prioritățile
în viață. Constant sunt încon-
jurate de standardele și
așteptările celorlalți, acestea
influențându-le deciziile și
părerile. Femeile ajung însă
într-un punct în care se
descoperă pe sine iar factorii
exteriori nu mai au putere
asupra lor. A fi femeie repre -
zintă o continuă călătorie în
care fiecare zi și experiență
fac parte din depășirea
încercărilor la care sunt su-
puse, cunoscându-și calitățile
și urmându-și idealurile fără a
se lăsa influențate de stan-
dardele impuse de societate.

Stereotipurile şi prejudecă -
țile au reprezentat mereu un
impediment în atingerea
egalității de șanse între femei
si bărbați. Salut inițiativa
Minis terului Familiei, Tinere-
tului și Egalității de Șanse,
condus de doamna Gabriela
Firea. “Manifestul pentru
drepturile femeilor” susține
strategii si obiective realizate,
dar și în lucru, precum: pro-
movarea egalității de șanse și
de tratament între femei și
bărbați și  prevenirea și com-
baterea violenței domestice,

ghidul standardizat privind
hărțu irea pe criteriul de sex şi
hărțuirea morala la locul de
muncă, atingerea cotelor de
gen de 30% în consiliile de
administrație și pe listele
electorale. 

Ministerului Familiei, Tine -
re tului și Egalității de Șanse
susține totodată creșterea la
16 ani a vârstei minime
privind consimțământul sex-
ual, introducerea beneficiilor
fiscale pentru mame, oferind
de asemenea sprijin pentru
mamele minore. Nu în ultimul
rând, prin proiectele privind
violența domestică se imple -
mentează centre de inter ven -
ție pentru victimele violenței
sexuale, cabinete de consiliere
și sprijin pentru reintegrarea
socio-profe sională a acestora,
dar și instituirea echipelor
mobile de intervenție. 

Femeile: mamele, bunicile,
soțiile, fiicele, colegele, toate
reprezintă un model și
reușesc prin tot ceea ce fac, să
inspire continuu. Ele ne învață
ce este iubirea, bunătatea,
eleganța, echilibrul, grija,
răbdarea, responsabilitatea,
respectul, motivația, succesul,
reușind să reprezinte o sursă
de inspirație pentru toți,
dovedind, dar totodată dove -
dindu-și că aspiră la mai mult.
Ele își urmează scopul spul-
berând stereotipuri și demon-
strând zilnic faptul că
de ter minarea și voința le ca -
racterizează, fără să își negli-
jeze însă valorile.

La mulți ani!

Helpline non stop gratuit
0800.500.333

Dedicat victimelor violen ței
domestice, discriminării pe

criterii de sex și 
traficului de persoane

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

FEMEIA, 
MODEL DE INSPIRAȚIE
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CONVOCATOR

Directoratul CHIMSPORT S.A., cu sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr.24, jud. Hunedoara,
avand codul unic de inregistrare: RO 11836894 si nr. de ordine în Registrul Comertului
J20/176/2021, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările ulterioare, la solicitarea acționarului Chimica SA comunicată în conformitate
cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală

Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 27.03.2023, ora 11:00 și Adunarea

Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.03.2023, ora 12:00, ce vor avea loc
în municipiul Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, pentru acţionarii înscrişi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 10.03.2023, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară și Ordinară, pen-
tru data de 28.03.2023 în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceleaşi ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea schimbării sistemului de administrare al Societății, din sistem dualist în

sistem unitar.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv după cum urmează :
a) Modificarea art. 1 alin. (2) din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: „(2)

În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi alte documente întrebuinţate
în comerţ, emanând de la societate, se vor menţiona denumirea, forma juridică, sediul so-
cial, capitalul social subscris şi vărsat, numărul din registrul comerţului, codul unic de în-
registrare”

b) Modificarea art. 3 alin. (2) și (3) din Actul Constitutiv, care vor avea următorul
cuprins: 

„(2) Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de Administrație,
în baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.”

„(3) Societatea poate înfiinţa şi alte sedii secundare fără personalitate juridică, care
se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanţe, magazine sau depozite proprii situate
şi în alte localităţi din ţară sau străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație, în baza
delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.”

c) Eliminarea art. 9 și renumerotarea articolelor următoare din Actul Constitutiv al
Societății. 

d) Renumerotarea Art. 10 care va deveni art. 9.
e) Renumerotarea Art. 11 care va deveni art. 10 și înlocuirea în conținutul art. 10 a

sintagmei „Consiliul/ui de Supraveghere” cu sintagma „Consiliul/ui de Administrație”.
f) Renumerotarea Art. 12 care va deveni art. 11, înlocuirea în cuprinsul Art. 11 alin.

(1) a sintagmei „Directorat” cu sintagma „Consiliul de Administrație” și modificarea Art. 11
alin. (2) lit. (a), (c) și (d)  din Actul constitutiv al Societății, care vor avea umătorul cuprins:

„(a) aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale ale societăţii, după analizarea ra-
portului Consiliului de Administrație şi a raportului auditorului financiar;

(c) alege şi revocă administratorii;
(d) fixează remuneraţia cuvenită administratorilor pentru exerciţiul în curs;”
g) Eliminarea clauzei de la Art. 10 alin. (3) lit. (e), renumerotarea literelor de la Art.

10 alin. (3) și modificarea Art. 10 alin. (3) lit. (m) din Actul Constitutiv al Societății, care va
avea următorul cuprins: „(m)deleagă exerciţiului atribuţiilor privind mutarea sediului so-
cial şi/sau fiscal al societăţii, schimbarea obiectului secundar de activitate al societăţii şi
înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte
de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum și majorarea capi-
talului social, din competenţa Adunării generale a Acţionarilor societăţii în competenţa
Consiliului de Administrație.”

h) Renumerotarea Art. 13 care va deveni art. 12 și înlocuirea în cuprinsul Art. 12
alin. (1), (2), (6) și (7) din Actul Constitutiv al Societății, a sintagmei „Directorat” cu sin-
tagma „Consiliul de Administrație”. 

i) Renumerotarea Art. 14 care va deveni art. 13, înlocuirea în cuprinsul Art. 13 alin.
(6) și (7) a sintagmei „supraveghere” cu sintagma „administrație”, eliminarea Art. 13 alin.
(7), renumerotarea aliniatelor art. 13 și modificarea Art. 13 alin. (5) care va avea următorul
cuprins:„(5) Administratorii, directorii sau funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe
acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut ma-
joritatea cerută.”

j) Renumerotarea Art. 15 care va deveni Art. 14 și modificarea în întregime a art.
14 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, activitatea societăţii fiind condusă
de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri, persoane fizice sau ju-
ridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.
(3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice sau juridice de

cetățenie/naționalitate străină.
(4) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un Preşedinte al Consiliului.

În cazul în care președintele se află în imposibilite temporară de a-și exercita atribuțiile,
pe durata stării respective de imposibilitate, președintele poate însărcina pe un alt admi -
nistrator cu îndeplinirea funcției de președinte. 

(5) Președintele Consiliului de administraţie poate deţine şi funcţia de director 
general al societăţii devenind, astfel, administrator executiv.  

(6) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:
(se vor menționa membrii Consiliului de Administrație ce vor fi aleși de AGOA, cu cali-

tatea fiecăruia: MEMBRU sau PREȘEDINTE, după caz).
(7) Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administraţie este de 2 ani,

iar durata mandatelor următoare va fi de 4 ani. La expirarea mandatului, oricare membru
poate fi reales de adunarea generală pentru unul mai multe mandate de 4 ani. Dacă se
creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, adunarea generală alege un nou ad-

ministrator pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său. În caz de vacanță a unuia dintre administratori, demersurile pentru
convocarea adunării generale vor fi întreprinse de ceilalți administratori în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la data intervenirii vacanței. Consiliului de Administrație va pro-
ceda la numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, propuși de președintele
Consiliului de Administrație, până la convocarea adunării generale. Durata pe care este ales
administratorul/adminsitratorii care va/vor completa locul vacant va fi egală cu perioada
care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său/săi.

(8) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii ac-
tuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.

(9) Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor se vor putea stabili
criterii de performanță și eligibilitate pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru
potențialii candidați la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii societății.
Respectarea acestor criterii de către potențialii candidați la postul de administrator se va
verifica de către Consiliul de Administrație anterior ținerii adunării convocate pentru
alegerea lor.

(10) Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregis-
trarea noilor administratori, precum și a oricăror schimbări în componența Consiliului și
publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

(11) Administratorii își vor exercita mandatului cu loialitate, în interesul societății.
Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care
au acces în calitatea lor de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de admi -
nistrator, nici după încetarea acestuia pentru o perioadă neliminată.

(12) Președintele convoacă o ședință a Consiliului ori de câte ori situația o impune, la
sediul societății sau în alt loc. O ședință a Consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de
către Președinte la cererea motivată a doi administratori sau a directorului general. În acest
caz, ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii.

(13) Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni, administratorii
fiind obligați să participe la toate ședințele Consiliului de administrație.

(14) Convocarea ședințelor Consiliului de administrație se face prin fax sau e-mail,
cel târziu în preziua ședinței. 

(15) Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de
zi. În caz de urgență, se poate decide și asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, dacă
toți membrii Consiliului de administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți
toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor par-
ticipa. În cazul în care toți membrii sunt prezenți, aceștia vor putea, în mod valabil, convoca
o adunare sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare.

(16) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai Consiliului, deciziile fiind va -
labil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către
președintele Consiliului de Administrație sau, dacă acesta lipsește, de către membrul Con-
siliului de administrație desemnat de președinte.

(17) Directorii pot fi convocați la orice întrunite a Consiliului de Administrație, în-
truniri la care aceștia sunt obligați să participe.

(18) Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-
verbal, care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile
separate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de administrație
și de către secretar.

(19) În caz de paritate a voturilor, persoana care conduce ședința are votul decisiv.
(20) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății,

deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al
membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.

(21) Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin mijloace electronice de
comunicare la distanță, sub forma teleconferinței sau videoconferinței, iar deciziile luate
sunt valabile dacă toți membrii participanți la teleconferință/videoconferință semnează
procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cu-
mulul tuturor copiilor procesului-verbal având acelați conținut, semnat individual de către
membrii participanți la teleconferință/videoconferință.

(22) Administratorii pot fi reprezentanți în ședințele Consiliului doar de către alți ad-
ministratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un
singur administrator absent.

(23) Procesele verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și
deliberărilor Consiliului de administrație, prin grija președintelui Consiliului.

(24) Deciziile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru toți angajații,
reprezentanții și colaboratorii societății.Dacă este necesar, din procesele verbale de ședință
se vor extrage deciziile adoptate de către Consiliul de administrație și va constitui un doc-
ument denumit decizie, care va fi semnat de Președinte și secretar.

(25) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat
ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate
din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea generală
extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau
se va reduce sau nu capitalul social.

k) Eliminarea art. 16 din Actul Constitutiv al Societății.
l) Renumerotarea Art. 17 care va deveni Art. 15 și modificarea în întregime a art. 15 din

Actul Constitutiv al Societății,care va avea următorul cuprins:
„Articolul 15. Atribuțiile Consiliului de Administrație
Consiliul de Administrație are următoarele atribuţii principale:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acţionarilor;
b) stabileşte direcţiile principale de activitate si de dezvoltare ale societăţii;
c) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
d) avizează situaţiile financiare anuale ale societăţii;

(Continuare în pag. 7)
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e) prezintă auditorului financiar cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru con-

vocarea Adunării generale, situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar precedent,

însoţite de raportul administratorilor şi de documentele justificative;

f) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acţionarilor, în termenele

prevăzute de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societăţii şi situaţiile fi-

nanciare pentru anul precedent;

g) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acţionarilor bugetul de venituri

si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

h) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepţia celor pentru

încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii şi ale prezentului

act constitutiv, aprobarea Adunării generale a acţionarilor, precum şi cu excepţia celor pe

care directorul general le poate încheia fără aprobarea Consiliului de Administrație, potrivit

limitelor stabilite prin dispoziţiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a Consiliului

Ae administrație;

i) aprobă schimbarea/modificarea obiectului secundar de activitate al societăţii; 

j) stabilește remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice,

precum și remunerația directorilor;

k) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al

societăţii; 

l) numeşte şi revocă directorul general;

m) supraveghează activitatea directorului general;

n) numeşte auditorul intern şi organizează activitatea de audit intern;

o) stabileşte strategia organizationala si de afaceri si aproba strategia functionala; 

p) aprobă planul de investiţii al societăţii;

q) decide cu privire la modul de ținere a registrului acționarilor și a acțiunilor;

r) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii potrivit Legii

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

s) aprobă participarea Societăţii, în calitate de asociat/acţionar al unei societăţi;

t) decide asupra atragerii de surse financiare în cadrul societății

u) decide asupra vânzării și închirierii activelor societății, precum și asupra garantării cu

acestea, în limitele impuse de legislația în vigoare;

v) decide cu privire la mutarea sediului social și/sau fiscal al societății

w) reprezintă Societatea în raport cu acele societăți în care aceasta are

participații/acțiuni, inclusiv și fără a se limita la Adunările Generale ale

Acționarilor/Asociaților.”

x) decide asupra majorării capitalului social al societății, conform art. 114 alin. (1) din

Legea nr. 31/1990 privind societăţile;

y) decide înființarea/desființarea de sedii secundare ale societății;

z) decide asupra oricăror alte probleme de competenţa sa.

m) Renumerotarea Art. 18 care va deveni Art. 16 și modificarea în întregime a art. 16 din

Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 16. Directorii

(1) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societăţii unui director general.

Consiliul de Administrație va solicita oficiului registrului comerţului înregistrarea numirii

directorului general, precum şi a oricăror schimbări în persoana acestuia şi publicarea aces-

tor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toţi ceilalţi salariaţi ai societăţii, in-

diferent de denumirea funcţiei ocupate, nu sunt directori în înţelesul art. 143 din Legea nr.

31/1990 privind societăţile. 

(2) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Adminsitrație, directori, ad-

ministratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de Supraveghere, cenzori sau, după

caz, auditori interni ori asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau

având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe

cont propriu sau al altei persoane, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

(3) Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea

obligaţii în sarcina societăţii, precum și pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de

conducere a societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general, în limita

prevederilor imperative prevăzute de legislația în vigoare și de prevederile Actului consti-

tutiv.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), Directorul general va avea în principiu

următoarele atribuţii:

a. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are puteri de decizie în ceea ce priveşte

operaţiunile curente ale societăţii;

b. este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societăţii, în limitele

obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competentelor exclusive rezervate de

lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație şi adunării generale a acţionarilor.

c. propune consiliului de administraţie strategia şi politica comercială şi de dezvoltare a

societăţii

d.  propune consiliului de administraţie structura organizatorică a societăţii, numărul de

posturi, precum şi normativele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de

producţie;

e. negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza man-

datului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administraţie ;

f. încheie contractele de muncă în condiţiile stabilite de către administratorul unic/con-

siliul de administraţie şi a Codului Muncii şi concediază personalul societăţii;

g.  rezolvă orice problemă încredinţată de consiliul de administraţie al societăţii.

(5) Directorul general poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea

societăţii. 

(6) Directorul general este responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii

societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competentelor ex-

clusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație şi adunării gen-

erale a acţionarilor.

(7) Directorul general va înştiinţa Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate

cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

(8) Directorul general îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Acesta

nu va divulga informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care are acces

în calitatea lui de director, nici in timpul exercitării mandatului de director nici după încetarea

acestuia.

n) Eliminarea art. 19 din Actul Constitutiv al Societății.

o) Renumerotarea Art. 20 care va deveni Art. 17 și modificareaart. 17 alin. (2) din Actul

Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

(2) Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerţului orice schimbare a per-

soanei auditorului financiar.

p) Renumerotarea Art. 21 care va deveni art. 18 și modificarea 18 alin. (2), (4) și (6) din

Actul Constitutiv al Societății, carevor avea următorul cuprins:

„(2) Auditorii interni vor aduce la cunoştinţa administratorilor şi directorului general as-

pectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control şi

guvernanţă.

(4) Auditorii interni vor putea fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administrație,

întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Auditorii interni nu vor avea drept de vot

în cadrul acestor întruniri.

(6) Consiliul de Administrație stabileşte modul de organizare şi funcţionare a activităţii

de audit intern.”

3. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas

Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi

publicării hotărârilor AGA, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Revocarea tuturor membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Suprave -

ghere, precum și descărcarea lor de gestiune, ca urmare a schimbării sistemului de admi -

nistrare al societății, din sistem dualist în sistem unitar.

2. Alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru o durată a mandatului

de 2 ani începând cu data alegerii lor de către AGOA.

3. Fixarea indemnizației lunare cuvenită membrilor Consiliului de Administrație. 

4. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl

Farcas Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării

şi publicării hotărârilor AGA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capi-

talul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi puncte

pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Mo -

nitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de

un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele

incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor  Generale, precum și de a

propune candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, înăuntrul

aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe baza

Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială / împuterni-

cire.

Procurile/împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

vor fi depuse/transmise la sediul Societatii in original cel tarziu pana la data de 25.03.2023

(data numarului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de ple-

care în cazul documentelor expediate), ora 11:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar

şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR” din

27/28.03.2023”, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR”

din 27/28.03.2023”. Procurile / împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care

unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului

pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un

exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de

25.03.2023, ora 11:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă

şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de a

participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 27/28.03.2023,

personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi,

se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al

Societăţii.

Președintele Directoratului,

Sorin Sandu Borza



Luni după-amiază în
sala de şedințe de la
Primăria municipiu-

lui Deva a fost atmosferă
de lucru dar  și discuții
concludente pe marginea
primei ediții a campiona -
tului municipal de fotbal
și a celui de baschet.

În prezenţa edilului mu-
nicipiului reşedință de județ
Florin Nicolae Oancea, a
președintelui de la CSM Deva,
Nelu Ardelean, club organiza-
tor și a celor de la Asociația
Județeană de Fotbal, ca și
partener, repre zen tanții de la
cluburile înscrise în aceste
două competiții municipale
au aflat ultimele amănunte
legate de desfășurarea între-
cerilor.

Cele 16 echipe înscrise în
competiția fotbalistică, prin
reprezentanții desemnați au
efectuat tragerea la sorți
pentru componența celor
două serii și apoi  pentru par-
tidele care se vor disputa în-
cepând cu data de  25 martie.
Conform celor stabilite  sunt
programate câte șapte jocuri
în fiecare grupă. În faza gru-
pelor, semifinalele se vor

derula  în 27 mai, iar finala
acestei prime ediții se va
desfășura pe data de 3 iunie.

Jocurile vor fi arbitrate de
către oficiali de la AJF Hune-
doara fiind desemnați  arbi-
trii de top din eșalonul 2 și 3
iar premiile vor fi asigurate
de către  sponsorii acestei
competiții municipale.

De remarcat că, tot în
premieră, la jocurile  care se
vor desfășura în mai multe
locații din municipiul Deva se
vor întrebuința mingile cu
care s-a jucat la Cupa mon -
dială  în 2022, fiind vorba de
un produs  franțuzesc, pus la
dispoziție de un sponsor

partener la această compe -
tiție.

Întrecerile de baschet re-
unesc șapte echipe alcătuite
din participanți cu vârste
diferite, astfel că  se vor în-
tâlni față în față reprezentanți
ai mai multor generații și
vom putea urmări chiar și
meciuri în care se va juca în
formații mixte (fete-băieți)
ceea  ce este din nou o pre -
mieră. 

Campionatul municipal de
baschet se va derula în
aceeași perioadă ca și cel de
fotbal, în organizarea Primă -
riei municipiului Deva prin
Clubul Sportiv Municipal.
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Sala Sporturilor
”Romeo Iamandi„ din
Buzau a fost gazda în-

trecerilor din cadrul  Cam-
pionatul Naţional de
Karate Shotokan , la care
au participta peste 650 de
sportivi reprezentând  36
de cluburi si asociații
sportive din țară.

La aceasă ediție a campio -
natului  Clubul Sportiv Elite
Center Hunedoara (afiliat la
Federaţia Română de Karate
stil shotokan ESKU)  a partici -
pat cu 10 sportivi, care au
obținut un total de  13 medalii
din care 11 medalii de bronz
şi 2 medalii de argint (care au
asigurat și titlul de  vicecam-
pion naţional).

Medaliile de argint au fost
adjudecate de către Luca
Sălăgean la proba de Joc
tehnic  Copii 2  masculin  +40
kg  și la Kumite copii 2 mas-
culin +40 kg . Pe cea de a treia
treaptă a podiumului de pre-
miere și recompensați cu
medalia de bronz la acest
campionat au fost următorii
sportivi hunedoreni: Alesio
Creangă  în proba de Joc
tehnic copii 1 masculin  cate-

goria 20 kg , Andrei Cristea în
probele de  Kata masculin și
kumite masculin copii 3  cate-
goria 40 kg,  Cristian Roatis la
kumite minicadeţi masculin
categoria +55 kg și Alexandru
Fedorean în proba de shobu
ippon minicadeţi masculin
categoria.55 kg.

La feminin au urcat pe
podiumul de premiere și au
cucerit medaliile de bronz
Mara Salagean  la Joc tehnic
copii 1 feminin  categoria 25
kg, Nicole Iacob- shobu ippon
copii 3 feminin categoria  +45
kg, Karina Pop  la probele de
shobu ippun cadeţi feminin
categoria 61 kg și la  kumite
cadeti feminin  categoria 61
kg , Ana Maria Tiuntiuc în pro-
bele de  shobu ippon cadeţi
feminin categoria 61 kg și la
kumite cadeţi feminin catego-
ria +61 kg

Sportivii clubului hune-
dorean  se pregătesc  în sala
de sport a Liceului Tehnologic
“Matei Corvin” și au fost
însoțiți la Buzău de către  de
sensei Eric Sos – Maestru
Emerit al Sportului 3 DAN
Shotokan și de președintele
clubului,  Iosif Şoş.

Karateka de la  CS Elite 
Center medaliați la 

CN de Karate

Întreceri de fotbal și
baschet în Campionatul

municipal la Deva

Antrenoarea de fotbal
și deținătoare a
licenței A UEFA în

anul 2017, fosta jucătoare
Alina Mardare se alătură
proiectului CSM Deva și va fi
antrenoarea echipei de fot-
bal feminin senioare,
echipă care va participa în
campionatele naționale de
senioare, începând cu noul
sezon 2023-2024.

Alina Mardare a jucat fotbal
în țară și în străinătate, iar ca
antrenoare a făcut parte din
lotul echipei Olimpia Cluj –
Napoca, campioana României
la fotbal feminin. Tot ca
antrenoare, Alina a făcut parte
din staff-ul tehnic la lotul de ju-
nioare de fotbal feminin, având
în subordine echipa U17 cu
care a reușit să se califice la
Turneul de Elită din Olanda.

La CSM Deva a fost trans-
ferat și  triatlonistul Alexandru
Bălan. noul sportiv transferat la
CSM Deva, este campion
național în anul 2020 și a
obținut calificarea la Campio -
natul Mondial în urma clasării
favorabile la concursul IRON-
MAN Barcelona.  

Alexandru Bălan  va avea rol
dublu în cadrul CSM Deva, el va
fi atât sportiv, cât și antrenor. În
calitate de sportiv el va repre -
zenta clubul devean la Campio -
natul Mondial IRONMAN din
Finlanda (categoria 35-39 ani)
care va avea loc în luna august
a acestui an.

Tinerii pasionați de înot, ci-
clism și alergare vor putea să
îmbine cele trei discipline în
noua secție de triatlon a CSM
Deva.

Luptătorii deveni
calificați 

la etapa finală
Aproximativ 180  de tineri

sportivi legitimați la  secțiile
de performanță de la clu urile
sportive din Cluj, Zalău,
Reșița, Petroșani, Jimbolia,
Timisoara, Hunedoara, Arad
și de la LPS Cetate Deva au
participat la finalul săptă -
mânii trecute la întrecerile
etapei regionale din cadrul
Campionatului Națio nal Șco -
lar. Competiția s-a desfășurat
la Timișoara și în urma
rezultateleor înregistrare s-
au stabilit  partici panții la
etapa finală programată să
se desfășoare la Reșița în pe-
rioada 24 – 26 martie 2023. 

Luptătorii de la LPS Ce -
tate Deva au reușit o serie de
rezultate excelente și  dato -
rită acestora vor fi prezenți
la ultima etapă, cea finală de
la Reșița. 

Pe primul loc și o califi-
care în finala compe tiției  s-a
situat Mihaela Szabo la cate-
goria  40 kg.

CSM Deva a acreditat secții noi
pentru sportivii din municipiu

ANUNŢ

Invitație de participare, SP CRIS EVALEX IPURL cu
sediul ales în Deva , str. Cernei, nr.10D, jud. Hunedoara, în
calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GENERAL
BOBINAJ SRL, organizează licitaţie publică cu strigare
pentru valorificarea următoarelor utilaje: pod rulant,
grindă rulantă prinsă în structura clădirii. Prețul de
pornire pentru vânzarea utilajelor este de 1113 EURO.
Licitația se va desfăsura la sediul ales al lichidatorului din
Deva, str.Cernei, nr.10D, jud. HD. Licitația se organizează
pentru data de 24.03.2023 orele 15:00. Participarea la
licitație este condiționată de achiziționarea caietului de
sarcini, achitarea garanției de participare de 10% din
prețul de pornire pentru fiecare utilaj și depunerea docu-
mentelor de participare la licitație. Plata garanţiei de par-
ticipare se realizează cu cel puţin două zile înainte de
organizarea licitaţiei. Toți cei care pretind vreun drept
asupra activelor supuse vânzarii au obligația să anunțe
lichidatorul înainte cu 2 (două) zile raportat la data
stabilită pentru vânzare sub sancțiunea decăderii. 

Pentru relații suplimentare telefon 0744-814145.
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Trăim  vremuri în
care lumea moare
pe stradă, fără să se

știe din ce cauză. Medicii
găsesc fel de fel de
explicații, unele chiar
puerile, de dragul minciu-
nilor din sistem. Oare noi,
românii, de ce urâm
adevărul și iubim doar
minciuna? 

Observ că viața mea și a
voastră a ajuns să fie jucata
la loterie de unii ,,senili”, care
sunt teleghidați. Vor cu orice
preț război, pentru intere-
sele lor. Au reușit lucruri
datorită manipulării agre-
sive, că o parte din oameni s-
au întors și țin cu rușii, au
reușit să facă cea mai tare
alianță din lume, din țările
care compun BRICS și chiar
distrugerea Occidentului.
Dar noi am fost pregătiți
mental pentru asemenea
nenorociri?

Viața în
zilele noastre 

Pare altfel, față de ce
vedeam acum 10 ani. Nimeni
și nimic nu te pregătește
pentru momentele impor-
tante, pozitive sau negative
ale vieții tale! 

Cum treci de  50 de ani,
conștient sau nu, intri într-o
etapa în care începi să pierzi
în mod accelerat oameni din
jurul tău: părinți, rude, pri-
eteni, colegi și nu aș mai con-
tinua cu înșiruirea
exem ple lor. Da, sigur ca poți
pierde și înainte de 50 de ani,
dar pe acelea le-aș numi ac-
cidente ale vieții, în mare
parte, dar tragedii personale.

Părinții îți sunt tot mai
bătrâni și tot mai bolnavi.
Acesta e primul șoc pe care îl
ai, intrând în etapa asta
matur și cu o experiență de
viața consistentă. La 30-40 ai
alte probleme, alte gânduri și
alte concepții despre viața.
Îți faci o familie, îți cumperi o
casa. La 20 de ani, toată
lumea e a ta!

În lumea 
în care trăim

Totul e pe repede înainte,
inclusiv moartea. Chiar dacă
prietenii, colegii sau vecinii

suferă, pentru că au pierdut
pe cineva drag, treci repede
peste. Și pui un mesaj pe
Facebook în care scrii: “Con -
doleanțe”. Și, mergi înainte.
Pentru acel om însă, probabil
că a dispărut jumătate din
lume, dacă nu chiar toată.
Oricum, nu ai ce scrie. O faci
din complezență, dar….dege-
aba! Văd cum în ultimii ani
mor oamenii subit. Expli -
cațiile publice cele mai multe
sunt din cauza vaccinurilor.
Ne încurajăm singuri în sinea
noastră să mergem înainte.

Pentru încurajare scrii
mai lejer: trebuie să mergi
înainte! Și crezi că îl încura-
jezi, că mesajul tău chiar a
contat! Rahat! Iar nu ești vi-
novat, dar orice ai scrie are
același efect. Zero! Și a merge
înainte e fix partea cea mai
grea. Ce are nevoie acea
persoană e fix ajutorul pen-
tru a descoperi cum să
meargă mai departe. Iar
asta…..e al naibii de greu! Dar
tocmai aici poți ajuta. Iar
tastele nu vă conduc către
soluție! Oamenii sunt într-o
continua suferință. De ce? 

Unii suferă în tăcere. Alții
suferă în singurătate. Alții
suferă fără ca tu sa vezi asta.
Și poate că ce poți face tu, e
tocmai asta: să te asiguri că
acel om poate depăși cât mai
bine acel moment. Să suferi
împreună cu el, pentru el.
Știu, sună aiurea! De multe
ori nici nu contează ce spui,
pentru că probabil nici nu va
conta sau nici nu te ascultă.
Și nu pentru că are ceva cu
tine, ci doar pentru că tu nu
vei putea simți ce simte el în
acele zile. Da, e ușor sa spui.
Știu ce simți! Știu cum e!
Poate și tu ai trecut prin mo-
mente identice. Dar în reali-
tate, nu știi. Pentru că fiecare
suferă în felul sau. Relația oa-
menilor e diferită, nu e stan-
dard părinte-copil și nici
prieteniile nu sunt la indigo.
Fiecare își găsește puterea de
a merge mai departe în
altceva. 

Zilele trecute un renumit
medic, vecin cu mine, un om
și vecin exemplar, a plecat
sănătos la o întâlnire cu alți
medici la un hotel situat în

municipiul de pe Cerna. Bun
sănătos, un om care nu bea,
nu fuma etc. a făcut infarct.
Decesul a stârnit multe
semne de întrebare. La cimi-
tir familia era ca o ,,stană de
piatră”. Pierderile acestea
rapide și rămase cu  puține
răspunsuri din partea medi -
cilor, ne duce cu gândul la
pandemie, vaccinuri etc.
Grele momente pentru cei de
aproape, chiar și pentru unii
dintre vecini.

Cred că tocmai asta e
problema în astfel de mo-
mente: că nu înțelegem cum
acceptă pierderea și cum
suferă acel om, după ce a
pierdut pe cineva drag. Și ne
concentram pe a fi acolo
doar prin cuvinte cu zero im-
pact.

Eu, de exemplu, nu știu ce
să spun. Am avut până acum
câteva șocuri, pierzând oa-
meni dragi, mult prea de-
vreme, fiu, frate, nepoțică,
nepoțel. Am preferat să tac.
Și doar să transmit că dacă
pot ajuta, ajut! Dacă pot fi
ascultător, ascult. Dacă tre-
buie să dispar, dispar, dar
totuși nu complet.

Oamenii vor muri mereu.
Așa e și normal. Ceilalți nu
vor accepta pierderea lor. Iar
e normal. Însă normal ar fi ca
cei care vor sa ajute, cei
cărora le pasa, să asculte și să
fie acolo. Nu cu flori, cu bilete
la film sau cu postări de adio.
Doar sa fie acolo, când cei
rămași strigă după ajutor, să
le audă strigătul și să încerce
să asculte. Cel puțin pe ul-
timul drum să existe oameni.

Iar acum, închipuiți-va
câți își pierd copiii, soțul,
părintele - și nu își pot lua
adio sau nu își permit să
plângă. Și nu mă refer doar la
războiul din Ucraina. Mă
refer la toți cei care nu își
permit să plângă, pentru că
viața le cere să ducă copilul
la școală, să plătească factura
la curent sau să meargă la
muncă. 

Dar să nu uităm că toate
aceste nenorociri, virusuri,
vaccinuri, războaie și altele
sunt create de străinătate și
primite cu brațele deschise
de către cei care au fost

cumpărați și școliți tot de
străinătate. Votul ,,prostimii”
a fost coordonat de diaspora
sau pro-occidental, vorba lui
Liviu Mihaiu. Dar răspunsul
este că romanii au devenit
pro-occidentali și pro-amer-
icani. 

Paradoxul românului
“pro-occidental” care a dictat
alegerile, pe cine, ce și cum,
inclusiv să votezi zeci de oa-
meni pe minut, spune cât de
curate au fost alegerile dic-
tate de diaspora.

Românul “pro-occidental”
are stimă de sine zero: tot
sau aproape tot ce-i româ-
nesc îi pute.

Românul 
din diaspora 

Se consideră superior
compatrioților săi care nu-i
împărtășesc opiniile, fiindcă
el are standarde mai înalte,
“civilizate”. Se consideră infe-
rior genetic, sau măcar bol-
nav: (“hoția e în sânge”, “nu
ne mai facem bine”, samd).

Românul “pro-occidental”
consideră absolut normal să
își denigreze țara, cultura,
etnia, să accepte și să aprobe
senin un discurs denigrator
de la un străin.

Consideră că Romania tre-
buie să execute absolut orice
dispoziție care vine din vest.
Trebuie să înțelegem că sub-
ordonarea necondiționată
față de interesele occidentu-
lui, chiar și atunci când aces-
tea sunt contrare propriilor
interese, este obligatorie.

Ca e absurd, periculos,
contraproductiv și total ne-
occidental este să ai opinii,
acțiuni și interese diferite de
cele ale occidentului. El
consideră că este absolut nor-
mal ca libertatea de expresie,
democrația, drepturile și
libertățile INDI VI  DUALE să
fie limitate celor care au
opinii diferite de cele care
susțin interesele occidentale.
Spune și crede  că auto-demo-
nizarea și ignorarea realității,
când aceasta contravine in-
tereselor occidentale, sunt
obligatorii.

Dar este de acord cu orice
aberație (“liste cu ne-adula-

tori”, poliție politică, presă
aservită, comportament gre-
gar, samd.), câtă vreme
servește intereselor occiden-
tale. (NU ale lui).

Românul din diaspora
consideră orice jaf comis în
Romania de o companie
occidentală ca fiind “mod-
ernizare”, “profitabilitate”,
“piață liberă”, sau în cel mai
rău caz, “românii-s de vină,
fiindcă i-au lăsat să fure”. De
parcă există furt fără hoț,
oricât de incompetent ar fi
paznicul.  Este  de acord cu
orice crimă, jaf, atitudine
nedemocratică, câtă vreme e
utilă pentru occident.
Consideră că urmărirea
prag matică (fie și necon -
secventă) a interesului
național este o abordare
primitivă, “necivilizată”, ruși -
noasă, ridicolă și, mă rog, ce
lături îi mai ies din gură. Ro-
manii trebuie să înțeleagă că
sunt ”sclavii”   Occidentului,
iar ei nu au învățat occiden-
tal și nu au nimic occidental
în ei. 

Rezultatele și jocurile
unora din diaspora se văd:
trădări, minciună, manipu-
lare, teamă, frică etc. Eu cred
că nu mai judecăm normal și
logic destinul nostru. De fapt
externul a livrat romanilor
tot ce a fost rău, iar noi am
dat libertate, bogății și sclavi.

Țara aceasta, dacă vrea să
ajungă vreodată la un nivel
de dezvoltare similar cu cel
din occident, trebuie, înainte
de orice, să-i scoată din
politică pe românii “pro-oc-
cidentali".

Semnat: UN PRO-ROMÂN
DIN ROMÂNIA!

Al dumneavoastră, același,

Prof. Ioan Romeo Mânzală

Oare suntem pregătiți 
pentru ce se întâmplă? 
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CONVOCATOR
Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., societate administrată în

sistem dualist, având sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul
unic de inregistrare: RO 30464576 si nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/651/2012,
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările
ulterioare, la solicitarea acționarului Chimsport SA comunicată în conformitate cu preve -
derile art. 119 din Legea nr. 31/1990,convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, pentru data de 27.03.2023, ora 15:00 și Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, pentru data de 27.03.2023 ora 16:00, ce vor avea loc în municipiul Orăștie,
str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de 10.03.2023, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară, pentru
data de 28.03.2023 în acelaşi loc, la aceleași ore şi având aceleaşi ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea schimbării sistemului de administrare al Societății, din sistem dualist în

sistem unitar.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv după cum urmează:
a) Modificarea art. 1 pct. 1.2 din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins: „In

toate documentele, facturile, scrisorile, publicatiile si alte documente emise de catre Socie -
tate, se va mentiona: (i) denumirea Societății, precedata sau urmata de cuvintele „societate
pe actiuni” sau de initialele „S.A.”; (ii) sediul Societății; (iii) numărul de înregistrare al
Societății la Registrul Comertului; (iv) codul unic de înregistrare, precum şi (v) capitalul
social, inclusiv cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.”

b) Modificarea art. 3 pct. 3.2 și pct. 3.3 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul
cuprins: 

3.2„Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului de Administrație, în
baza delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.”

3.3„Societatea poate înfiinţa şi alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se
vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanţe, magazine sau depozite proprii situate şi
în alte localităţi din ţară sau străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație, în baza
delegării de competență reglementată de prezentul Act constitutiv.”

c) Modificarea art. 10 pct. 10.2 și pct. 10.3 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul
cuprins: 

„10.2Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) se intruneste cel putin o data
pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor
probleme eventuale inscrise pe ordinea de zi, AGOA este obligată la următoarele:

a. va discuta, aproba sau modifica Situatiile Financiare ale Societatii, pe baza rapoartelor
prezentate de Administratorul Unic si de auditorul financiar, va decide cu privire la pla-
nurile de proiecte de investitii si/sau Planul de Afaceri pentru Societate;

b. va decide cu privire la propunerile privind distribuirea de dividende;
c. aprobă bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru

exerciţiul financiar următor;
d. alege şi revocă Administratorul Unic;
e. numirea sau demiterea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contrac-

tului de audit financiar, dupa caz;
f. stabilirea remuneratiei cuvenita Administratorului Unic;
g. evaluarea activității Administratorului Unic.”
10.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) se intruneste ori de cate

ori este necesara luarea unei hotarari pentru:
a. schimbarea formei juridice a Societății;
b. schimbarea obiectului principal de activitate al Societatii;
c. prelungirea duratei Societății;
d. majorarea capitalului social al Societății;
e. reducerea capitalului social al Societatii;
f. efectuarea oricăror modificări a drepturilor aferente deținerii de Acțiuni sau asupra

formei Actiunilor;
g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
h. lichidarea Societății anterior duratei pentru care aceasta a fost constituita;
i. eliberarea sau răscumpărarea de către Societate a propriilor Acțiuni;
j. emiterea de obligațiuni;
k. încheierea oricărui acord sau asumarea oricărei obligații de către Societate, care nu

este inclusa sau s-ar putea abate de la Planul de Afaceri sau Bugetul Anual situata in afara
cursului obișnuit al activității Societății având o valoare cumulata intr-un singur an fiscal
mai mare de 50% din valoarea contabilă a activelor Societății, conform ultimelor Situații
Financiare;

l. orice tranzacție, inclusiv orice împrumut efectuat de către Societate care reprezintă
mai mult de 50% din valoarea contabila a activelor Societății conform ultimelor Situații
Financiare sau intr-o cantitate care, împreună cu toate celelalte datorii ale Societății de la
acel moment vor reprezenta un grad de îndatorare pentru Societate mai mare de 1,5
înmulțit cu EBITDA;

m. de a decide orice alta modificare a Actului Constitutiv, care nu este altfel acoperita
de aspectele de mai sus;

n. de a decide cu privire la orice alta decizie pentru care se solicita aprobarea Adunarii
Generale a Actionarilor in conformitate cu Legislatia Aplicabila si/sau Actul Constitutiv.

o. deleagă exerciţiului atribuţiilor privind mutarea sediului social şi/sau fiscal al
societăţii, schimbarea obiectului secundar de activitate al societăţii şi înfiinţarea sau
desfiinţarea de sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau
alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, din competenţa Adunării generale a
Acţionarilor societăţii în competenţa Administratorului Unic.

d) Modificarea art. 11 pct. 11.1 și pct. 11.6 din Actul Constitutiv al Societății, care
vor avea următorul cuprins: 

„11.1 Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara sau Extraordinara) va fi convocata
de catre Administratorul Unic, la sediul social al Societatii sau intr-un alt loc stabilit de
catre Administratorul Unic, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii Societatilor și
ale Actului constitutiv.”

„11.6 Convocarea va cuprinde locul (care va fi sediul Societatii, sau orice alt loc convenit
de catre Administratorul Unic) si data tinerii adunarii, ordinea de zi si orice alte informatii

cerute de lege sau de prezentul Act Constitutiv. Convocarea, orice alt punct adaugat pe or-
dinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele expres mentionate in art.
1172din Legea Societatilor, vor fi publicate si pe pagina de internet a Societatii, pentru
liberul acces al actionarilor.”

e) Modificarea art. 12 pct. 12.5 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea
următorul cuprins: „Prin derogare de la Clauza 12.4 de mai sus, deciziile cu privire la fuz-
iune, divizare, dizolvare sau lichidare a Societatii sau alte modificari ale Actului Constitutiv
asa cum este prezentat la punctul 10.3 alin. a), d) la h) vor fi luate prin hotararile Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor aprobate cu votul afirmativ al Actionarilor care detin
90% din capitalul social.”

f) Modificarea art. 13 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul
cuprins:

„ Articolul 13: Administrarea Societății
13.1 Societatea este administrată în sistem unitar, administrarea sa fiind asigurată de

către un Administrator Unic.
13.2 Administratorul Unic poate fi o persoană fizică sau juridică și de

cetățenie/naționalitate română sau străină.”
g) Modificarea art. 14 din ActulConstitutiv, care va avea următorul cuprins:
„Articolul 14: Administratorul Unic
14.1 Activitatea societăţii este condusă de către un Administrator unic ales de către

Adunarea general ordinară a acţionarilor.
14.2 Administratorul unic, ales în condițiile prezentului act constitutiv este:(se va

menționa numele/denumirea Administratorului unic ce va fi ales de AGOA).
14.3 Durata mandatului primilor administratori este de 2 ani, iar durata mandatelor

următoare va fi de 4 ani. La expirarea mandatului, Administratorul unic poate fi reales de
adunarea generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. 

14.4 Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către admin-
istratorul actual sau de către acţionari. 

14.5 Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor se vor putea stabili
criterii de performanţă şi eligibilitate pentru administrator şi pentru potenţialii candidaţi
la această funcţie, pentru scopul perfecţionării conducerii societăţii. Respectarea acestor
criterii de către potenţialii candidaţi la postul de administrator se va verifica de către ad-
ministratorul în funcție anterior ţinerii adunării convocate pentru alegerea lor.

14.6 Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile şi
obligaţiile administratorului persoană juridică, respectiv ale societăţii, se stabilesc printr-
un contract de administrare separat. În contract se va stipula, printre altele, că persoana
juridică este obligată să-şi desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Când
administratorul persoană juridică îşi revocă reprezentantul, ea are obligaţia să numească,
în acelaşi timp, un înlocuitor. 

14.7 Administratorul îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.
Acesta nu va divulga informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care
are acces în calitatea lui de administrator, nici în timpul exercitării mandatului de admi -
nistrator nici după încetarea acestuia, pentru o perioadă nelimitată.

14.8 Deciziile Administratorului unic sunt obligatorii pentru toţi angajaţii,
reprezentanţii şi colaboratorii societăţii.

14.9 Dacă administratorul unic constată că, în urma unor pierderi, activul net, deter-
minat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii, reprezintă mai puţin de
jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea generală
extraordinară a acţionarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau
se va reduce sau nu capitalul social.

14.10 Hotărârile Administratorului unic privind mutarea sediului societăţii şi cele
privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societăţii vor fi depuse în termen
de 15 zile la oficiul registrului comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceste hotărâri se vor publica în termen de
15 zile şi pe pagina de Internet a societăţii.”

h) Modificarea art. 15 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:
„Articolul 15. Atribuțiile Administratorului unic
15.1 Administratorul unic are următoarele atribuţii principale:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acţionarilor;
b) stabileşte direcţiile principale de activitate si de dezvoltare ale societăţii;
c) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
d) avizează situaţiile financiare anuale ale societăţii;
e) prezintă auditorului financiar cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru con-

vocarea Adunării generale, situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar prece-
dent, însoţite de raportul administratorilor şi de documentele justificative;

f) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acţionarilor, în termenele
prevăzute de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societăţii şi situaţiile fi-
nanciare pentru anul precedent;

g) supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acţionarilor bugetul de venituri
si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

h) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepţia celor pentru
încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii şi ale prezentului
act constitutiv, aprobarea Adunării generale a acţionarilor, precum şi cu excepţia celor pe
care directorul general le poate încheia fără aprobarea Administratorului unic, potrivit
limitelor stabilite prin dispoziţiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a Adminis-
tratorului unic;

i) aprobă schimbarea/modificarea obiectului secundar de activitate al societăţii; 
j) decide schimbarea sediului social al Societatii;
k) decide înființarea sau desființarea filialelor sau sediilor secundare ale Societății (su-

cursale, sedii secundare, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate
juridica);

l) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al
societăţii; 

m) numeşte şi revocă directorul general;
n) stabileşte modul de organizare a activităţii directorului general;
o) supraveghează activitatea directorului general;
p) stabileşte strategia organizationala si de afaceri si aproba strategia functionala; 
q) aprobă planul de investiţii al societăţii;
r) decide cu privire la modul de ținere a registrului acționarilor și a acțiunilor;
s) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii potrivit Legii

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
(Continuare în pag. 11)
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t) aprobă participarea Societăţii, în calitate de asociat/acţionar al unei societăţi;

u) reprezintă Societatea în raport cu acele societăți în care aceasta are

participații/acțiuni, inclusiv și fără a se limita la Adunările Generale ale

Acționarilor/Asociaților.

v) decide asupra oricăror alte probleme de competenţa sa.”

i) Modificarea art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

„Articolul 16. Directorii

16.1 Administratorul Unic poate delega conducerea societăţii unui director general. Ad-

ministratorul Unic va solicita oficiului registrului comerţului înregistrarea numirii direc-

torului general, precum şi a oricăror schimbări în persoana acestuia şi publicarea acestor

date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toţi ceilalţi salariaţi ai societăţii, in-

diferent de denumirea funcţiei ocupate, nu sunt directori în înţelesul art. 143 din Legea nr.

31/1990 privind societăţile. Toate menţiunile din prezentul Act constitutiv la „directori” se

referă doar la directorul general.

16.2 Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Administratorului Unic, directori, ad-

ministratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de Supraveghere, cenzori sau, după

caz, auditori interni ori asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau

având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent,

pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

16.3 Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea

obligaţii în sarcina societăţii, precum și pentru orice alt act de reprezentare sau orice act

de conducere a societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general, în

limita prevederilor imperative prevăzute de legislația în vigoare și de prevederile Actului

constitutiv.

16.4 Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), Directorul general va avea în principiu

următoarele atribuţii:

a. Reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are puteri de decizie în ceea ce priveşte

operaţiunile curente ale societăţii;

b. Este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele

obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de

lege sau de actul constitutive Administratorului Unic şi adunării generale a acţionarilor.

c. Propune Administratorului Unic strategia şi politica comercialăşi de dezvoltare a

societăţii

d. Propune Administratorului Unic structura organizatorică a societăţii, numărul de pos-

turi, precum şi normativele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

e. Negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza man-

datului specific acordat de administratorul unic;

f.  Incheie contractele de muncă în condiţiile stabilite de către administratorul unic şi a

Codului Muncii şi concediază personalul societăţii;

g. Rezolvă orice problemă încredinţată de Administratorul Unic al societăţii.

16.5  Directorul general poate da mandate unei alte personae pentru reprezentarea

societăţii. 

16.6  Directorul general este responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conduc-

erii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competentelor

exclusive rezervate de lege sau de actul constitutive Administratorului Unic şi adunării gen-

erale a acţionarilor.

16.7 Directorul general va înştiinţa Administratorul Unic de toate neregulile constatate

cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

16.8 Directorul general îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Acesta

nu va divulga informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care are acces

în calitatea lui de director, nici in timpul exercitării mandatului de director nici după înc-

etarea acestuia.

16.9 Directorul general poate fi numit şi dintre administratori, în condițiile prevăzute

de către Legea Societăților.”

j) Eliminarea art. 17 și renumerotarea articolelor următoare din Actul Constitutiv al

Societății. 

k) Renumerotarea Art. 18 care va deveni art. 17 și modificarea 17 din Actul Constitutiv

al Societății, care va avea următorul cuprins:

„ Articolul 17. Controlul financiar al Societății

17.1 Societatea va fi auditata de un auditor financiar independent, numit de AGOA în

condițiile legii, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea realegerii.

17.2 Administratorul unic înregistrează în registrul comerţului orice schimbare a per-

soanei auditorului financiar.

17.3 Societatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu Legea Societatilor si cu

reglementarile de audit intern emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

17.4 Auditorii interni ai Societatii vor raporta periodic Administratorului Unic cu privire

la însărcinările, competentele si responsabilitatile auditului intern, in conformitate cu re -

gulile si principiile stabilite de normele emise de Camera Auditorilor Financiari din Româ-

nia.”

l) Renumerotarea Art. 19 care va deveni Art. 18.

m) Renumerotarea Art. 20 care va deveni art. 19 și modificarea art. 19 pct. 19.1 lit. (c)

din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: „(c)registrul ședințelor și deciziilor

Administratorului unic;”

n) Renumerotarea Art. 21 care va deveni art. 20.

o) Renumerotarea Art. 22 care va deveni art. 21 și modificarea art. 21 pct. 21.2 și 21.3

din Actul Constitutiv,în sensul înlocuirii sintagmei „Directoratul” cu sintagma „Administra-

torulunic”

3. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas

Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi

publicării hotărârilor AGA, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Revocarea tuturor membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Suprave -

ghere, precum și descărcarea lor de gestiune, ca urmare a schimbării sistemului de admi -

nistrare al societății, din sistem dualist în sistem unitar.

2. Alegerea Administratorului unic, pentru o durată a mandatului de 2 ani începând cu

data alegerii lui de către AGOA.

3. Fixarea indemnizației lunare cuvenită Administratorului unic. 

4. Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul său permanent dl Farcas

Alexandru, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării şi

publicării hotărârilor AGA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din ca -

pitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi

puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului

în Monitorul Oficial al României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare

sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele

incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor  Generale, precum și de

a propune candidaturi pentru funcția de administrator unic, înăuntrul aceluiaşi termen de

15 zile de la publicare în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe baza

Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială / împuter-

nicire.

Procurile/împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale a

Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii in original cel tarziu pana la data

de 25.03.2023 (data numarului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv

data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 15:00, în plic închis, cu

menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDI-

NARA A ACTIONARILOR” din 27/28.03.2023”, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA

ORDINARA A ACTIONARILOR” din 27/28.03.2023”. Procurile / împuternicirile se întocmesc

în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora menţionată, unul

va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea sec-

retariatului adunării, iar un exemplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de

25.03.2023, ora 15:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă

şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul de

a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de

27/28.03.2023, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi,

se vor afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul social

al Societăţii.

Președintele Directoratului,

Sorin Sandu Borza
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Încă de la începutul intervalu-
lui, vor intra în discuție pla-
nurile de afaceri pe care le-ați
tot amânat. Ar fi bine să vă
concentrați doar pe activită -
țile urgente și să nu vă pierdeți
în amănunte. Pot fi unele
neplăceri în plan amoros.

Este posibil să primiți oferte
tentante legate de profesia
voastră. Chiar dacă aveți
nevoie de bani în această
perioadă, nu vă pripiți în lu-
area deciziilor. La locul de
muncă vor fi unele schimbări,
care se vor regăsi și în salariile
voastre.

Sunteți plini de energie și
reușiți să realizați lucruri de-
osebite. Dar, ar fi bine să vă
dozați eforturile și să vă
canalizați activitatea spre lu-
cruri utile. La locul de muncă
ideile voastre vor fi puse în
practică. Relațiile colegiale
sunt și vor rămâne foarte bune.

În această perioadă vă veți
implica în situații inedite,
colaborați cu persoane pa-
sionate de muncă, iar rezul-
tatele vor fi pe măsură. Primiți
informații utile în plan profe-
sional și vă axați pe materi-
alizarea lor. Apar și cheltuieli
neprevăzute.

Sunt posibile surprize în
relațiile cu persoanele apropi-
ate sau cu cele care vă susțin
în plan profesional. Faceți de-
mersuri pentru realizarea
unui proiect important pentru
voi. Dacă nu reușiți, puteți
apela la sprijinul colegilor.

La serviciu munciți mult și vă
străduiți să faceți față tuturor
provocărilor. Țineți la imag-
inea voastră, așa că nu trebuie
să faceți niciun compromis, in-
diferent de situațiile ivite.
Amânați activitățile mai puțin
importante și ocupați-vă de
familie.

La începutul intervalului, veți
rezolva câteva chestiuni per-
sonale, după care, vă străduiți
să finalizați proiectele pe care
le-ați lăsat în urmă. Dacă tim-
pul vă permite, la sfârșitul
săptămânii intenționați să
plecați, alături de familie, într-
o mică vacanță.

Planurile pe care le aveți se
vor finaliza cu succes. Sunt
posibile cheltuieli neașteptate,
în care un rol important îl
joacă rudele apropiate. Toc-
mai de aceea, analizați cu
atenție fiecare lucru în parte și
nu vă lăsați impresionați de
nimeni și nimic.

Urmează o săptămână plină
de neprevăzut. Sunt posibile
răsturnări de situație în
relația cu partenerul de cuplu.
Tocmai de aceea, încercați să
vă păstrați calmul, indiferent
de situație. La serviciu trebuie
să vă încadrați în normele im-
puse.

La locul de muncă vor fi unele
schimbări interesante. Trebuie
să aveți răbdare și să acceptați
noile sarcini primite. În familie
reușiți să aplanați unele
discuții legate de o moștenire.
La sfârșitul intervalului veți
pleca în afara localității.

În plan profesional ritmul de
lucru se accelerează, apar
sarcini urgente pe care le veți
duce la bun sfârșit în timp util.
În familie lucrurile s-au mai
liniștit și vă doriți ca cei
apropiați să vă sprijine atunci
când vreți să faceți anumite
lucruri benefice pentru toți.

La serviciu aveți multe de făcut
și sunteți susținuți de colegi. Cu
toate acestea, controversele
sunt prezente, dar cu puțin
efort și diplomație le puteți
gestiona  Nu vă lăsați amăgiți
de așa-zisele intenții bune ale
altora și rezolvați-vă singuri
toate problemele.

• Într-o noapte, după ora 12,00
Soția își sună soțul:
- Unde ești măh, la ora asta?
- Iubito, îți amintești magazinul de bijuterii de

unde am zis că-ți cumpăr inelul acela cu diamant?
- Da iubi, îmi amintesc!
- No, io-s la barul de lângă!

• Discuție între soți
- Draga mea, dacă te prind cu un alt bărbat, te

omor!
- Ai înțeles?!
- Am înțeles!
- Ce ai înțeles?
- Că nu trebuie să mă prinzi!

• La o partidă de vânătoare
- Iubito, vezi că sâmbătă merg la o partidă de

vânătoare…
- Nu va fi nicio partidă de vânătoare!
- De ce crezi asta?
- I-am spart ieri botul vulpiței!

• La școală
- Bulă, dacă ai într-un buzunar 150 de lei, iar în

celălalt 350 de lei, în total ce ai?
- Geaca altuia, doamna profesoară!

• O întrebare…
- Iubi, să mă fac blondă pentru vara asta?
- De ce?
- Mi-aș dori să fac ceva cu capul meu!
- Citește o carte!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 10 martie, ora 20,00

Notting Hill 
Filmul îl aduce în prim plan pe William Thacker,

proprietarul unei librării din cartierul Notting Hill,
al Londrei. Divorțat, acesta trece printr-o perioadă
mai grea și hotărăște să-și împartă locuința cu un
galez bizar, pe nume Spike. La un moment dat, în
magazinul lui intră Anna Scott, o celebră actriță
americană, care se afla în oraș pentru filmări. Felul
ei de a fi îl cucerește pe William, iar întâlnirea
întâmplătoare dintre cei doi duce la o idilă
neașteptată. Spre surprinderea tuturor, și mai ales
a presei, William și Anna încep să iasă împreună,
dar felul lor diferit de viață le afectează mult relația.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - L - EOL - CORUPT - ES - MITA - NIT - MUC - BIETE - LAGUNA - L - BC - ARS - AE - C - PSI - URSE - LL - SECA - ARMII
- BIBI - ILIC - MEI - SARIN - USUREL - RESTRINS - AB - NANE - AU - CEP - BP - IUTELI - RIALI - TRAS - GENEZA - OR -
FEUDAL - DOI - CARA - PL - RISET - VIOLENTA - TUIA - AUR - CI - ASI - RI - CANATE - D - ZINA - IADA

Vineri, 10 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Truman Show
TVR 1, ora 21,00, Piedone africanul

Sâmbătă, 11 martie
DIVA, ora 20,00, Bunica-i șefa!
TVR 1, ora 21,00, Promisiunea

Duminică, 12 martie
TVR 2, ora 22,00, În lumina lunii
ANTENA 1, ora 23,30, Fata din tren

Luni,13 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Twister
TVR 1, ora 21,00, Pumnul asasinului

Marți, 14 martie
TVR 1, ora 21,00, Ferma din câmpie
PRO CINEMA, ora 22,30, Forma apei

Miercuri, 15 martie
TVR 2, ora 20,00, Alături de Grace
TVR 1, ora 21,00, Grand Piano

Joi, 16 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Hancock
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Comoara din

Moscova



CE GĂTIM ÎN WEEK-END - 1310 - 16 MARTIE 2023

Cu un conținut ridicat de minerale și vitamine, urzicile au
o mulțime de calități benefice organismului. Îmbunătățesc
sistemul imunitar, activitatea cardiacă, au efect laxativ și di-
uretic, ameliorează rinita alergică, spun cercetătorii. Frunzele
proaspete ale urzicilor sunt folosite în bucătărie pentru
prepararea diferitelor rețete culinare sau  în stare uscată, în
cosmetică și în scopuri medicinale. 

mâncare de urzici 
ingrediente: 5-6 grămezi de urzici, 1 lingură făină, 3

căței de usturoi, o ceapă mare. 
mod de preparare:
Urzicile, bine spălate se curăță și se opăresc într-un vas cu

apă și sare,  lăsându-se la fiert cinci minute. Între timp, se
toacă ceapa și cățeii de usturoi. După ce au fiert, urzicile se
lasă la scurs și se toacă mărunt.  Se păstrează o cană din apa
în care au fiert. Ceapa tocată se călește în ulei până devine
translucidă, se adaugă urzicile tocate, făina și usturoiul, apa
păstrată în cană și mâncarea se sărează după gust. Când
compoziția se îngroașă, se stinge focul. 

mod de preparare:
Cartoful se dă pe răză toa re,

iar pieptul de pui prin maşina
de tocat. Morcovul ras, stors
de zeamă, se amestecă apoi cu
pieptul de pui, cartoful stors,
sarea, verdeaţa şi condi-
mentele. Se adaugă oul crud şi
totul se omogenizează. 

Din compoziţie se for mea -
ză chifteluţele, care se aşază
într-un vas termorezistent,
uns cu puţin ulei. 

Sucul de roşii, amestecat cu

ceapa tocată şi usturoiul se
condimentează, cu sare, piper,
oregano, iar amestecul obţi -
nut se toarnă peste chifteluţe.
Dacă este necesar, se mai
adaugă apă, în aşa fel încât
chifteluţele să fie acoperite.
Vasul se dă la cuptor, ținându-
se până scade sosul, iar
chifteluţele se rumenesc.

Între timp, se pregăteşte

mămăliga, care se amestecă
cu untul şi telemeaua rasă.
Fierbinte, se întinde în strat
gros, într-o tavă termore -
zistentă. Sosul de la chifteluţe
se toarnă peste mămăligă,
peste care se pun chifteluţele
rumenite.  Deasupra se presa -
ră caşcaval ras, iar tava se dă
din nou la cuptor, până se
topeşte caşcavalul. 

mod de preparare:
Se pregătește un bol încă -

pător, în care se pune făina
cernută împreună cu praful
de copt. Se adaugă apoi
bucățelele de unt sau mar -
garină, ținute la tempe ratura
camerei, zahărul, sarea și apă
călduță. 

Aluatul se frământă, până
când se desprinde de pe
mâini. Se acoperă apoi cu o
folie, se dă  la frigider pentru
circa 10-15 minute, apoi se
împarte în trei părți egale.

Prepararea cremei: Praful
de budincă se amestecă bine
cu zahărul și laptele. Ingredi-
entele se pun la fiert, ames -
tecându-se continuu, până ce

se obține o cremă consis -
tentă. După ce se ia de pe foc,
se lasă să se răcorească. 

Prepararea merelor
Curățate de coajă, merele

se dau pe răzătoare, se storc
de zeamă și se stropesc cu
suc de lămâie. Se pun apoi la
călit, iar când prind o culoare
arămie, se adaugă cele două
linguri de griș și se iau de pe
foc.

asamblarea
Se pregătește o tavă cu

pereții înalți, (24x40 cm), se
tapetează cu hârtie de copt,
iar foile se întind după di-
mensiunea tăvii. Se așază
prima foaie în tavă, care se
înțeapă cu furculița, iar peste

ea se pun merele. Peste mere
se așază a doua foaie de
aluat, peste care se întinde
budinca. Deasupra stratului
de budincă se întinde a treia
foaie, care se înțeapă cu
furculița. 

Tava se dă la cuptor pen-
tru 35-40 de minute. După ce
se scoate din cuptor, prăji -
tura se lasă în tavă să se
răcească complet, apoi se dă
la rece pentru 2-3 ore, se
pudrează cu zahăr vanilat și
se porționează.

Poftă bună!

urZicileurZicile

ingrediente

ingrediente pentru
aluat : 500g făină, 250g
margarină sau unt cu
80% grăsime, un vârf de
cuțit sare, 2 linguri
zahăr, praf de copt, 150
ml apă călduță.

ingrediente pentru
cremă: două plicuri
budincă de vanilie, 500
ml lapte, 7 linguri de
zahăr.

ingrediente pentru
umplutură: un kilogram
de mere, 2 linguri de
gris, suc de lămâie, zahăr
pudră.

ingrediente

un piept de pui, un
cartof, un morcov, trei
căţei de usturoi, un ou,
verdeaţă, sare, piper.

Pentru sos: o ceapă,
4-5 căţei de usturoi, o
cană de suc de roşii,
oregano, sare, piper.

Pentru mămăliguţă:
făină de mălai, 50 g tele-
mea, 50 g unt, 50 g
caşcaval

chifteluţe la cuPtor, Pe Pat de mămăliguţă 

Plăcintă cu mere si budincă de vanilie 



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

Text anunţ .............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament în 2

camere în Deva, 60 mp, str. Aleea

Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2

intrări, 2 focuri, 2 băi, balcon,

terasă, proiect balcon 2. Preț:

255.000 lei. Telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere în
Deva, CT, gresie, faianță, balcon cu ter-
mopan, baie cu geam, izolat termic.
Preț: 52.900 euro, negociabil, telefon:
0720.175.876.

l Vând casă nouă, la 12 km de
Deva, 3 camere, baie, bucătărie, terasă
plus anexe. SC 100 mp, teren 500 mp,
apă curentă, canal. Preț: 75.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând garsonieră Deva, parter
înalt, Deva, Piața CT, termopan,
renovată și mobilată complet. Preț:
35.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, bl.K2, et.IV Gojdu, mobilă
din lemn veche, frigider, aragaz,
mașină de spălat, televizor, care pot fi
vândute separat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0729.947.694, 0724.524.986.

l Vând urgent spațiu comercial în
Deva, 83 mp construiți, 75 mp utili,
trei băi, termopan, curent trifazic, gre-
sie, construcție 2021-2922. Preț:
85.000 euro, telefon: 0724.077.691.

l Vând apartament în Deva, 60
mp. str. Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi, bal-
con, terasă, proiect balcon. Preț:
255.000 lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, lângă școala A.Șaguna, CT, ter-
mopan, gresie, faianță, baie cu geam,
izolat termic, balcon închis. Preț:
53.800 euro, telefon: 0720.175.876.

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând casă nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 
2 cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz,
frigider, mașină de spălat. 
Preț: 14.500 euro,  Telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,
CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.
Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI

l Societate comercială
ÎNCHIRIAZĂ SPAŢIU PENTRU
BIROURI ÎN DEVA, str. Avram Iancu
(vis a vis de Catedrala Episcopală).
Informaţii la telefon: 0724.237.696.

l Ofer pentru închiriere

garsonieră, pe termen lung, în Deva,

zona Opera,  35 mp, termopan, CT, et.2,

mobilată și utilată complet. Preț: 160

euro/lună plus garanție. Prefer per-

soane cu serviciu. Tel. 0722.564.004.

l Închiriez spaţiu comercial (45

mp) în Brad, strada Liceului, vizavi de

Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi

Crişan”. Tel. 0745.368.070,

0740.239.234.

l Închiriez convenabil, la curte, în

zona spitalului Deva, o cameră cu in-

trare separată, cu baie și posibilități

de a găti, unei persoane serioase, 

fără vicii.  Telefon: 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și pen-
tru alte activități. Tel. 0725.168.007.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, Deva, pe Cioclov-
ina. Preț: 150 euro, telefon:
0722.722.523.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, 
telefon: 0726.319.204.

TeReNURI

l Vând teren intravilan Deva,
2180 mp, FS 30 m, apă, canal, loc
drept, asfalt. Preț: 30 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0745.202.448.

l Vând 2,62 ha teren arabil, în
Lunca Mureșului (Simeria Veche), 
5 euro mp. Negociabil. 
Telefon: 0721.732.638.

l Vând pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. Informații la telefon:
0774.578.808.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,
suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

AUTO

l Vând Dacia Super-Nova, 1600
mc, de culoare verde,4 uși, 3000 km.
Preț: 1000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Vând parbriz Dacia 1310, plus
garanția aferentă, preț: 150 lei și radi-
ator mic sau mare pentru Dacia 1310,
preț: 100 lei, triple spate Dacia Super
Nova, plus electromotor și suport
motor, telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină Hyundai Accent,
2007, 1500 cmc, 63.000 km, stare
bună, preț 5000 euro. Telefon:
0729.947.694.

l Vând VW Tiguan, AF 2010,
102.000 km, 4x2, prim proprietar, în-
matriculat în România, adus din Ger-
mania. Preț: 11.000 euro, telefon:
0726.141.632.

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l Vând VW Sharan, AF 1999
TDI, 1,9, volan pe dreapta, înmatric-
ulat cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un
an). Preț: 1000 euro, tel.
0736.029.836.

CERERI/OFERTE SERVICII

l Familie tânără, dorim să îngri-
jim o persoană în vârstă (sau soț și
soție), din Deva sau împrejurimi. Tele-
fon: 0732.517.062.

l Efectuez foraje puțuri apă. 
Telefon: 0748.086.424.

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmiere.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Persoană autorizată execut
lucrări interior-exterior, tencuieli,
șape, gleturi, lavabile, plăci ceramică,
lemnărie, rigips, parchet, diferite mon-
taje, instalații etc. în Hunedoara și 
împrejurimi. Preț negociabil, telefon:
0724.302.866, 0254.719.709. 

l Căutăm loc de muncă, doi frați
orfani, din Deva: Alina, 43 de ani,
Cristi, 37 ani. Telefon: 0727.502.894.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

MATRIMONIALE

l Pensionar, 65 de ani, 1,82/99,
divorțat, casă la țară (Ialomița), sin-
gur, doresc să cunosc o doamnă de
vârstă  apropiată, nefumătoare, pen-
tru prietenie, eventual căsătorie. 
Telefon: 0728.243.445.

l Pensionar, văduv, de 73 ani, 
1,75 m înălțime, cu casă și mașină,
doresc cunoștință cu o doamnă
văduvă, vârsta 65-70 ani. Tel.
0723.949.343.

l Domn singur, 54 de ani, 190/95

kg, din Deva, doresc cunoștință cu o

doamnă creștină penticostală sau

baptistă din Deva sau împrejurimi.

Aștept SMS la nr. 0752.396.515.

l Tânără, ardeleancă, doresc să
cunosc un tânăr serios, pentru priete-
nie sau căsătorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0727.502.894.

l Bărbat singur, 56 de ani, cu

situație materială foarte bună, caut

doamnă serioasă pentru prietenie,

eventual căsătorie. Tel. 0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-

protestant, pensionar, doresc

cunoștință cu o domnișoară sau

doamnă creștină, vârsta peste 50 de

ani, pentru prietenie, căsătorie. Adresă

e-mail:cristi53@yahoo.com.

l Domn singur, 53 de ani, din

Deva, divorțat 19/95 kg. doresc

cunoștință cu o doamnă din Deva sau

împrejurimi, pentru o relație frumoasă

de prietenie sau poate chiar mai mult.

Aștept SMS la telefon: 0752.392.515.

l Domn serios, caut doamnă pen-

tru prietenie-căsătorie, cu vârstă de

peste 60 de ani, 1,60 m, 60 kg.,

nefumătoare. Asigur condiții bune de

viață. Informații tel. 0736.383.325.

l Bărbat, 55 de ani, cu situație

materială foarte bună, caut doamnă

serioasă pentru o prietenie, eventual

căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o

doamnă serioasă pentru o prietenie,

eventual căsătorie, cu condiția să se

mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn singur, fără obligații sau

vicii, din Deva, 190/95, aș dori să

cunosc o doamnă din Deva sau împre-

jurimi pentru prietenie, poate chiar

mai mult. Aștept SMS la nr. tel.

0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

DIVERSE

l Vând vin alb și roșu, din
struguri selecționați, producție pro-
prie, fără chimicale sau alte ingredi-
ente. Preț: 8 lei/litrul, cantitate
minimă 5 litri. Telefon: 0724.451.762.

l Vând grup pentru făcut cosi-
toare, de cosit pe cartofi. Preț: 400 lei,
telefon: 0769.473.088.

l Vând celular nou, Samsung A10,
de culoare neagră. Preț: 600 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

l Vând mobilier din lemn, frigider
Beko, mașină de spălat Whirlpool,
Telefon: 0729.947.694.

l Cumpăr plug cu 2 brăzdare pen-

tru tractor, 30 CP. Tel. 0254.776.082. 

l Vând cadru de mers

(rolator)nou, dotat cu scaun și coș.

Preț: 300 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând 2 bucăți saltele pat cu

dimensiunea de 90/200 cm,

grosime 20 cm. Saltelele sunt cu ar-

curi individuale și spumă, în stare

foarte bună, utilizate foarte puțin.

Preț 450 lei/buc. Tel.0729.399.156.

l Vând goblenul ”Orhidee”,

înrămat în ramă ovală, din lemn,

17x12 cm. Preț: 0725.483.189.

l Vând chioșc în Deva, situat la
intersecția Kogălniceanu cu Bdul
Decebal. Este construit din  PVC, 3 x
1,5,x 2 m, cu rafturi interioare și
instalație electrică. Preț 2500 lei,
negociabil, telefon: 0745.206.423.

l Vând țuică de mere, 50 de

grade, 35 de lei/kg. Tel. 0724.383.042.

l Vând parbriz Dacia 1910 și gar-
nitura aferentă. Preț: 150 lei, telefon:
0254.776.082.

l Vând loc de veci în cimitirul
catolic din str. Eminescu, Deva, ame-
najat bordură înaltă și capac, trotuar
de jur împrejur. Taxe plătite în avans
pentru cinci ani. Tel. 0747.019.383.

l Vând cadru de mers, cu roți,
nou, dotat cu scaun și coș. Preț 300 lei,
telefon: 0745.750.705.

l Vând cărți de stomatologie, la
prețuri modice și lemne pentru foc,
diferite esențe, 15 metri mc. 
Preț: 190 mcTelefon: 0721.732.638.

l Vând două fotolii (noi), 
frumoase, preț avantajos. Telefon:
0729.942.745, 0254.216.491.
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Hunedoara – Spitalul Mu-
nicipal “dr. Alexandru Simio -
nescu” Hunedoara vine în
sprijinul persoanelor care au
nevoie de fişe medicale în ve-
derea obţinerii permisului de
conducere auto sau pentru
preschimbarea acestui docu-
ment. 

Procedura este foarte
simplă şi permite astfel ca per-
soanele din municipiul Hune-
doara, dar şi altor solicitanţi,
să-şi efectueze vizita medicală
mult mai aproape de casă,
evitând astfel situaţiile în care
oamenii erau nevoiţi să-şi ia o
zi liberă pentru a obţine fişa
medicală.  Vizita medicală se
efectuează în Policlinica spi-
talului, a precizat conducerea
unităţii medicale.

„Începând cu luna martie
2023, în zilele de luni și marţi,
în intervalul orar 8:00 - 9:00,
în cadrul Ambulatoriului Inte-
grat al spitalului se vor elibera,

contra cost, fişe medicale
(vizate medical) pentru soli -
citanții permisului de condu -
cere auto categoria B și pentru
conducătorii auto care doresc
reînnoirea permisului de con-
ducere pentru aceasta cate-
gorie. 

În acest interval orar se va
trece pe la toate cabinetele
necesare : Oftalmologie, Orto-
pedie, ORL, Medicină Internă,
Neurologie și Psihiatrie”, a in-
format managerul Spitalului
Municipal Hunedoara, Radu
Budae.

Prețul pentru serviciile

medicale necesare obţinerii
fişei este de 100 lei / fișă.
Această sumă va fi achitată la
Secretariatul Ambulatoriului,
de la etajul 1.

Solicitanții sunt rugați să se
prezinte mai întâi la Secre-
tariatul Ambulatoriului de
unde vor fi îndrumați în
legătură cu parcursul pe care
trebuie să-l urmeze pentru
obținerea vizelor medicale
complete. 

Pentru informații supli-
mentare se poate apela şi
numărul de telefon 0254. 713.
820 interior 189.
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Fişe medicale pentru 
permisul auto, la Spitalul

Municipal Hunedoara

Președintele trădător al României trebuie suspendat!

LA MULȚI ANI, 
AMALIA DUMITRA! 

Nu știm când au trecut 12 ani.
Ești o nepoată minunată, cu un 
suflet bun și cald, isteață și plină de
viață. 

Îți urăm să ai parte de mulți ani,
în care să realizezi tot ce îți propui.
Păstrează-ți încrederea, muncește
neobosit, fii realistă și nu te 
descuraja.

Frumoaso, te iubim, te prețuim
și te admirăm.

Cu nemărginită dragoste,
bunicii Maria și Cornel Dumitra

R
omânia se află într-
un pericol perma-
nent, sub conducerea

președintelui Klaus Iohan-
nis. Acest președinte are o
agendă proprie pe care o
duce la îndeplinire „pas cu
pas”. O agendă de unde
lipsesc interesele și nevoile
românilor. Iohannis este
fidel altor interese, pe care
le-am putea intui, văzându-l
cum acționează. 

Ne-am obișnuit cu un
președinte care merge la re-
uniuni internaționale, sem -
nează diverse acorduri, face
angajamente, dar nu ne
comunică nimic. Președintele
nostru vorbește puțin, rar sau
deloc. În cele două mandate la
Cotroceni, nu a oferit decât in-
terviuri aranjate. Refuză să
răspundă la întrebări, la
proble mele importante ale
românilor. Are o activitate
paralelă cu cea care ține de in-
teresul statului român.  

Sunt câteva întâmplări
foarte grave, care s-au petrecut
în ultimii ani sub conducerea
sa și care ar trebui să ne dea de

gândit. Iohannis nu a explicat
nimic despre Legea stării de
criză, pe care a încercat să o
treacă prin Parlament anul tre-
cut, în luna martie. Eram abia
ieșiți din închisoarea „covid”,
iar președintele ne aștepta cu o
altă „surpriză”. O lege care ne
transforma într-o țară de mer-
cenari. A fost nevoit să retragă
acel proiect de lege, datorită
reacțiilor pe care le-au avut
cetățenii. 

Iohannis refuză să clarifice
situația de la Canalul Bîstroe.
Mai grav de atât, a încercat să
ne pună pumnul în gură celor

care punem întrebări pe acest
subiect sau refuzăm să
acceptăm trădările și aranja-
mentele pe care le face pe as-
cuns. 

La ultima vizită a preșe -
dintei Maia Sandu, Iohannis a
ținut să sublinieze că se va im-
plica personal în a oferi orice
formă de ajutor Moldovei.
Afirmația venea în contextul în
care, de la Kiev, exista o cerere
ca trupele ucrainene să intre pe
teritoriul Moldovei, în Trans -
nistria. Ceea ce înseamnă că Io-
hannis este pregătit să ne
implice într-un război fratricid!

Un scenariu care ar trebui să
ne alarmeze și să ne îngri-
joreze! Acest președinte a girat
dictatura sanitară pe care a in-
staurat-o și a întreținut-o în
România doi ani. În SUA, Marea
Britanie, Italia și alte state occi-
dentale s-au deschis anchete
cu privire la acea perioadă și la
măsurile care s-au impus. Sunt
în desfășurare anchete pe tema
vaccinurilor, a modului în care
au fost achiziționate, dar și a
efectelor adverse pe care le au
persoanele cărora le-au fost
administrate. La noi se tace. Io-
hannis speră că ne va arunca
într-un alt dezastru, pentru a
uita de teroarea „covid”. 

Zilele acestea se află în
Japonia, pentru a încheia un
acord militar cu statul nipon,
conform declarației preşe -
dintele Camerei Consilierilor a
Japoniei, Hidehisa Otsuji . Nu
știm cine l-a mandatat și la ce
ne-ar folosi un acord suplimen-
tar cu Japonia, din moment ce
există astfel de parteneriate în
cadrul NATO și UE. Poate că
domnul Iohannis vrea să revi -

goreze o anumită axă. Cine
poate ști ce intenții are? 

Iohannis se comportă de
parcă ar dori să-l dubleze pe
președintele Ucrainei, Volo di -
mir Zelensky. Peste tot pe unde
merge, cu orice ocazie, vor -
bește doar despre Ucraina.
Înțelegem preocupările dom-
niei sale pentru tragedia din
țara vecină. Dar unde este
România?! 

Klaus Iohannis a confiscat
România și o folosește în in-
teres personal și în interesul
prietenilor săi. Președintele
războinic și aghiotanții săi ar
trebui să ne explice cu lux de
amănunte ce implicații are
acordul militar pe care l-au
semnat cu Ucraina, în 2020. Ar
trebui să ne spună care alte
state membre ale NATO au ast-
fel de acorduri? Din infor -
mațiile pe care le dețin, suntem
singura țară NATO care are un
asemenea angajament. 

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 
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