5 lei

Luni, 28 martie 2022, nr. 58 (7087), anul XXXI

n PROIECT LEGISLATIV / Impozit de 10% la

16 pagini

n Comerþul mondial a stagnat,

Pilonul II ºi Pilonul III de pensii

n Ministerul Culturii a achiziþionat mai multe

pe fondul declinului de la nivelul
economiilor emergente

PAGINA 3
n Costurile de finanþare pe termen lung revin

manuscrise valoroase

pe creºtere, în ciuda achiziþiilor BNR de pe
piaþa secundarã

STUDIU NEW YORK
LIFE INVESTMENTS

Cum au
performat
activele în
timpul
ciclurilor
de creºtere
a dobânzii

n Rãzboi al declaraþiilor SUA-Rusia
PAGINA 16

n Acord SUA-UE pentru reducerea
dependenþei Europei de gazele ruseºti
PAGINA 16
PAGINA 15

n PLASAMENTE ALTERNATIVE / This is the

PAGINA 13

GRAM AUR = 282,0175 RON

PAGINA 14

PAGINA 13
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Mircea‘n’Toma/
Chip‘n’Dale

ezerva Federalã a dat startul, la
începutul acestei luni, creºterii
dobânzii de politicã monetarã,
pentru combaterea inflaþiei ce
se aflã la cel mai ridicat nivel din ultimii
40 de ani. Dupã prima creºtere de 25 de
puncte de bazã, Fed a anunþat cã va opera ºase alte majorãri în acest an, ºi încã
trei anul viitor, fãcându-ºi, practic, cunoscut întregul ciclu de ridicare a
dobânzii-cheie.
Dar ce înseamnã acest lucru pentru
investitori? Echipa companiei de administrare a investiþiilor New York Life
Investments a analizat riscul ºi
rentabilitatea anumitor clase de active în
ultimele trei perioade de creºtere a ratei
dobânzii, rezultatele fiind publicate
într-un articol apãrut pe site-ul Advisor
Channel - Visual Capitalist, la finele
sãptãmânii trecute.

R

Randamentele istorice dupã
creºterea ratei dobânzii
În ceea ce priveºte câºtigurile, echipa
de la New York Life Investments a luat în
calcul randamente anualizate, ce mãsoarã randamentul pe care l-ar fi obþinut investitorii într-un an, dacã acestea ar fi
fost compuse. (vezi Tabel 1)
Dintre investiþiile cu venit fix, împrumuturile bancare cu ratã variabilã (engl.
floating rate bank loans - instrumente de
datorie prin care bãncile acordã împrumuturi unor companii la dobânzi variabile, ºi care sunt vândute de obicei fondurilor) au avut cea mai mare rentabilitate
medie anualã. Deoarece au o ratã variabilã, plãþile efectuate de emitenþii unor
astfel de instrumente pot creºte pe mãsurã ce dobânzile cresc. Totuºi, astfel de
împrumuturi sunt acordate de obicei
companiilor cu un rating ”neinvestibil”,
ce sunt considerate cã au un risc mai
mare de neplatã.
Acþiunile din þãrile dezvoltate, cu excepþia celor din Statele Unite, au avut cel
mai mare randament mediu, dintre toate
tipurile de acþiuni incluse în studiu. Acþiunile internaþionale pot furniza o protecþie
în faþa creºterii dobânzilor pentru cã, în
comparaþie cu acþiunile de tipul ”large-cap” din Statele Unite, sunt concentrate mai puternic pe sectoare ciclice, precum materii prime, industrie ºi financiar.
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 15)

I’m Chip”, spune Mircea. primãri din clipul “Corul vânãtorilor”,
“I’m Dale”, spune Toma. realizat de gazeta satiricã “Academia
Chip este mai deºtept.
Caþavencu”.
Dale este fratele idiot ºi
Cum a apãrat interesul public?
stângaci (*).
A interzis clipul liberei expri“I’m Chip, I’m
mãri.
Dale”, spune
Clipul se liber exprimã, astfel:
Mircea Toma.
cã presa nu trebuie sã lase lumea
La “Active Watch”, Chip a
sã muºte momeala hoþilor, bandiprotejat ºi a promovat dreptul la
þilor ºi mincinoºilor care candiliberã exprimare ºi libertatea
deazã în alegeri - vezi alãturi cliMAKE
presei, în calitate de director,
pul ºi versurile (**).
pânã în 2021.
Nici Mircea, nici Toma nu lucrau pe
În acelaºi an în care Chip a pãrãsit atunci la CNA, ci amândoi lucrau la
“Active Watch”, Dale a avansat la Consi- “Academia Caþavencu” (pânã în 2010,
liul Naþional al Audiovizualului (CNA), când au dat cu copita în ugerul de la care
care apãrã interesul public contra liberei au supt ºi au plecat sã sugã la alt uger cu
exprimãri ºi libertãþii presei din radio ºi bani).
televiziune.
Adicã.
Un exemplu vechi, din 2008: CNA a
Ce dracu’, astea-s chestii vechi, de ce
apãrat interesul public contra liberei ex- ne-ar interesa?!

Rãzboiul din Ucraina
schimbã regulile jocului
în secolul Asiei
“Dacã India ºi China vor vorbi cu aceeaºi voce,
întreaga lume va asculta”.
WANG YI,
MINISTRUL DE EXTERNE AL CHINEI
reºedintele Biden a declarat de Cvadrilateral pentru Securitate, cunoscut
sub numele informal Quad.
curând cã India are o
Întâlnirile au avut ca scop
poziþie “oarecum ezi“convingerea” Indiei sã aplice
tantã” în ceea ce prisancþiunile împotriva Rusiei,
veºte rãzboiul din Ucraina.
însã declaraþia lui Biden aratã cã
Afirmaþia vine dupã o serie
propunerea a fost respinsã. O dede întâlniri, fizice sau virtuale,
legaþie din Marea Britanie, conîntre premierul Modi ºi omologii
dusã de preºedintele Camerei
sãi din Japonia ºi Australia. La
CÃLIN
RECHEA
Comunelor, ar fi trebuit sã mearDelhi a venit în vizitã ºi Victoria
gã în India cu acelaºi scop, dar
Nuland, subsecretar pentru afaceri politice în guvernul american. Cele vizita a fost anulatã în ultimul moment ca
patru þãri sunt membre ale Dialogului urmare a “creºterii divergenþelor genera-

P

te de refuzul Indiei de a se distanþa de
invazia Rusiei în Ucraina”, dupã cum
scrie The Guardian.
În opinia fostului diplomat indian
M.K. Bhadrakumar, reacþia autoritãþilor
de la Delhi aratã cã s-a ajuns într-un
punct de inflexiune al relaþiilor bilaterale
dintre Statele Unite ºi India, un punct
care aratã cã “India ºi SUA au prioritãþi
diferite”.
“Spre deosebire de presã, mediul academic sau organizaþiile neguvernamentale, conducerea Indiei poate simþi cã o
luptã epocalã pentru supremaþie între
Statele Unite ºi aliaþii sãi împotriva Rusiei ºi Chinei a izbucnit în Ucraina”, a
scris recent fostul diplomat indian M.K.
Bhadrakumar într-un articol cu titlul
“India ºi Statele Unite au prioritãþi
diferite”.
(continuare în pagina 12)

Deci.
Metodic.
Chip ‘n’ Dale nu se vãd în clipul
“Academei Caþavencu”, dar ei erau la
“Academia Caþavencu” când “Academia Caþavencu a luat-o peste meclã în direct de la CNA.
Conform comunicatului de la acea
datã emis de “Active Watch” (unde Chip
era director), decizia CNA “prejudiciazã
dreptul la libertatea de exprimare ºi, implicit, dreptul la libertatea de informare a
cetãþeanului”.
Chestii vechi, dar de rãsunet.
Mucles!
Vreau disciplinã!
Nu ºtiu alþii cum sunt, dar Chip ‘n’
Dale au fost creaþi de Walt Disney în
1943 ºi de abia dupã patru ani (în 1947)
au devenit personaje principale în propriile filme.

Mircea ‘n’ Toma au avut nevoie de
paisprezece ani sã evolueze de la victime, la cãlãi:
“Rãzboaiele nu se duc doar cu arme.
Informaþiile false sunt la fel de periculoase. Informeazã-te din surse oficiale. O
campanie a Consiliul Naþional al
Audiovizualului“.
Chestia asta este difuzatã de televiziuni de la declanºarea rãzboiului în
Ucraina.
Vocea clipului este a lui Mircea ‘n’
Toma.
Nu e tare?!
Sindromul Stockholm - victima violului se îndrãgosteºte de violator.
Ce, care sunt sursele oficiale?
Vladimir Putin este sursã oficialã?
Certo!
Biblia - Cartea inspiratã de Dumnezeu - este sursã oficialã?

Certo!
(Cel puþin pentru iudei ºi creºtini).
Când Vladimir Putin citeazã din Biblie în uralele unui stadion plin, ce
avem?
O sursã oficialã la pãtrat: “Mai mare
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca
sufletul lui sã ºi-l punã pentru prietenii
sãi”. (Ioan, 15:13).
De fapt, acest verset aratã cum Iisus le cere ucenicilor sãi sã se iubeascã între ei ºi nu are nicio intenþie sã
spunã cã iubirea poate sã justifice
vreun rãzboi ºi nicidecum rãzboiul
din Ucraina.
Deci, sursa oficialã Putin rãstãlmãceºte sursa oficialã Biblia, ca sã manipuleze mulþimea, creând impresia falsã cã
rãzboiul pe care îl duce în Ucraina este
binecuvântat de Iisus.
(continuare în pagina 3)

Rãzboiul drept ºi sferele
de influenþã
upã ce, în discursul þinut de pe condamnat ferm aceastã agresiune, aºa
balconul palatului regal din cum s-a putut observa din rezoluþiile NaVarºovia, preºedintele ameri- þiunilor Unite (pe 2 martie 141 de state au
can Joe Biden a vorbit despre condamnat agresiunea Rusiei în Ucrai„cruzimea ºi brutalitatea unui rãzboi ne- na, 5 au votat împotriva rezoluþiei – Rusia, Siria, Belarus, Coreea de
drept” („the cruelty and brutaNord ºi Eritreea - iar 35 s-au abþility of this unjust war”), reflecnut, iar pe 24 martie o altã rezoþia de acum aproape o jumãtate
luþie privind „consecinþele umade secol a lui Michel Walzer denitare ale agresiunii din Ucraina”
spre Rãzboaiele drepte ºi nea primit 140 de voturi, aceleaºi
drepte (Just and Unjust Wars –
cinci voturi împotrivã ºi 38 de
Moral Argument with HistoriCRISTIAN
abþineri), mai existã unii, inclucal Illustration, 1977) a pãrut
mai mult ca oricând actualã. PÎRVULESCU siv în Europa ºi unii ºi în România, care susþin cã, dincolo de
Acest rãzboi se duce pe mai
multe fronturi (militar, diplomatic, eco- agresiunea în sine, poziþia Rusiei poate fi
nomic, umanitar, democratic etc.), dar înþeleasã ca o consecinþã a extinderii
între acestea se detaºeazã frontul diplo- NATO. ªi nu e vorba numai de susþinãtomatic, cãci, în final, orice rãzboi se ter- rii ºi admiratorii lui Vladimir Putin care
minã printr-o negociere. Iar negocierea se recruteazã la noi ºi în majoritatea statelor mai ales dinspre extrema dreaptã,
depinde de natura rãzboiului însuºi.
Deºi pe frontul diplomatic Rusia pare deºi sunt destui care se revendicã ºi de la
mai izolatã decât oricând altcândva ºi extrema stângã, ci ºi de reprezentaþii
majoritatea comunitãþii internaþionale a (neo)realismului în relaþiile internaþiona-

D

le. Aceºtia din urmã - de multe ori diplomaþi de carierã ºi uneori militari în retragere -, dupã ce iniþial au fost neîncrezãtori în privinþa declanºãrii atacului rusesc
(nu prea corespundea paradigmei lor explicative), sunt acum îngrijoraþi de riscul
unei escaladãri militare care ar putea
implica, fie ºi ca urmare a unui accident,
statele NATO ºi ar putea duce la un
rãzboi mondial. Dar, în esenþã, poziþia
acestora se întemeiazã pe conceptul de
„sferã de influenþã”.
În acest sens, Rusia ar avea dreptul de
a interveni în Europa Centralã dacã „sfera sa de influenþã” este ameninþatã. Deºi
pare o interpretare a brejnevistei teorii a
suveranitãþii limitate, în virtutea cãreia
URSS ºi pactul de la Varºovia au ocupat
Cehoslovacia în august 1968, aceasta
este ºi poziþia pe care o exprima pe 18
martie preºedintele sud-african Cyril Ramaphosa, când acuza NATO pentru rãzboiul din Ucraina.
(continuare în pagina 12)
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PIATA DE CAPITAL
BVB
Pieþele europene scad din
de 65,2 milioane de lei,
cauza escaladãrii rãzboiului Tranzacþii
sub media zilnicã a anului
Rusia-Ucraina
l Scãderi pe linie pentru indicii Pieþei Reglementate l Schimb ”deal” cu 1,69% din
Evergent Investments

Bursele din Europa au urmat un
curs negativ vineri, pe fondul escaladãrii conflictului militar dintre Rusia
ºi Ucraina.

Deutsche Börse
- Acþiunile concernului industrial
german ThyssenKrupp AG au pierdut
0,2%, ajungând la 8,07 euro. Tendinþa
de creºtere a preþului oþelului în Europa ar urma sã continue, dupã ce invadarea Ucrainei de cãtre Rusia a dus la
scãderea livrãrilor, la probleme logistice, la sancþiuni ºi la majorarea
preþurilor energiei, conform Reuters.
- Titlurile companiei de utilitãþi
E.ON SE au urcat cu 1%, la 10,47
euro, cele ale RWE AG au coborât cu
0,3%, la 37,45 euro. Pachetul de facilitãþi fiscale convenit de Guvernul german ca rãspuns la creºterea preþurilor
energiei va costa statul aproximativ 17
miliarde de euro, le-a spus parlamentarilor, vineri, ministrul de Finanþe
Christian Lindner.
- Indicele DAX a crescut cu 0,2%,
la 14.305,76 puncte.

termen nelimitat, biroul din Rusia, ca
urmare a invaziei Ucrainei, lansatã de
Moscova.
- Indicele Dow Jones Industrial
Average a urcat cu 0,4%, la 34.861,24
puncte, S&P 500 - cu 0,5%, la
4.543,06 puncte.

Nasdaq

- Acþiunile Nikola Corp. au câºtigat
4,7%, atingând 10,11 dolari. Producãtorul de vehicule electrice a anunþat,
sãptãmâna trecutã, la o întâlnire cu
Euronext Milano
analiºtii, cã pe 21 martie a început sã
- Titlurile grupului de telefonie Te- producã vehicule electrice cu baterie
Tre BEV la uzina sa din
lecom Italia SpA au urcat
Coolidge, Arizona, ºi cã
cu 1,8%, la 0,33 euro,
BURSELE
va livra între 300 ºi 500
dupã ce compania de inde camioane Semi în
LUMII
vestiþii KKR & Co. Inc. a
acest an. Compania se
informat cã îºi pãstreazã
aºteaptã sã înceapã prointeresul pentru preluarea acestuia.
- Indicele FTSE MIB a crescut cu ducþia camionului Tre BEV la fabrica
sa din Germania în iunie 2023.
0,6%, la 24.558,74 puncte.
- Titlurile Alphabet Inc., deþinãtorul
New York Stock Exchange
Google, au urcat cu 0,07%, la 2.833,4
Bursele americane au fluctuat vine- dolari. Google a anunþat cele mai reri, dupã ce preþul petrolului a revenit cente planuri ale sale privind utilizarea
smartphone-urilor pentru a monitoriza
pe curs ascendent.
- Acþiunile gigantului petrolier sãnãtatea, spunând cã va testa dacã
ExxonMobil Corp. s-au apreciat cu captarea bãtãilor inimii ºi a imaginilor
2,2%, la 85,20 dolari, cele ale Chevron globului ocular ar putea ajuta utilizatorii sã îºi identifice problemele de
Corp. - cu 1,8%, la 169,31 dolari.
- Titlurile Spotify Technology SA acasã.
- Indicele Nasdaq Composite s-a
au scãzut cu 2,2%, la 146,04 dolari.
Compania suedezã a anunþat vineri cã depreciat cu 0,2%, la 14.169,30 punva suspenda serviciile platformei sale cte.
de streaming muzical în Rusia, ca rãspuns la noua legislaþie privind
mass-media din aceastã þarã. Numãrul
unu mondial al industriei de streaming
muzical ºi-a închis luna aceasta, pe

Tokyo Stock Exchange
Bursele din Asia au avut un curs
mixt vineri, dupã ce Occidentul a promis noi sancþiuni împotriva Rusiei, ca

urmare a invaziei Ucrainei.
- În acest context, acþiunile companiei japoneze de transport maritim Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. s-au apreciat cu 2,2%, la 7.790 yeni, cele ale
Mitsui O.S.K. Lines - cu 0,9%, la
10.330 yeni.
- Titlurile companiei aeriene Japan Airlines Co. au scãzut cu 0,8%,
la 2.198 yeni, cele ale rivalei ANA
Holdings Inc. - cu 0,08%, la 2.506
yeni.
- Indicele Nikkei 225 a crescut cu
0,1%, la 28.149,84 puncte.

Sydney Stock Exchange
- Titlurile companiei petroliere australiene Woodside Petroleum Ltd.
s-au apreciat cu 1,2%, la 33,59 dolari
australieni, cele ale Santos Ltd. - cu
0,6%, la 7,94 dolari australieni, ca urmare a avansului cotaþiilor þiþeiului. În
acelaºi domeniu, acþiunile Origin
Energy Ltd. au câºtigat 1,4%, atingând
6,38 dolari australieni.
- Titlurile companiei miniere Rio
Tinto Group Ltd. au crescut cu 0,7%,
la 116,87 dolari australieni, cele ale
BHP Group Ltd. - cu 1%, la 49,77 dolari australieni, pe fondul avansului
preþului minereului de fier.
- Acþiunile Newcrest Mining
Ltd., cel mai mare producãtor de aur
din Australia, au câºtigat 3,5%,
atingând 26,90 dolari australieni cel mai ridicat nivel din ultimele
douã sãptãmâni.
- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu
0,3%, la 7.406,20 puncte.
A.V.

Valoarea tranzacþiilor din ultima
ºedinþã a sãptãmânii de la Bursa de Valori Bucureºti (BVB) s-a ridicat la 65,2
milioane de lei, sub media zilnicã a
anului, de 97,8 milioane de lei, circa
90% provenind din schimburile cu acþiuni.
Indicii Pieþei Reglementate au avut
scãderi pe linie, în contrast cu aprecierile din pieþele europene. Indicele BET,
al celor mai lichide 20 de acþiuni de la
BVB, s-a depreciat cu 0,47%, la 12.412
puncte, în timp ce indicele BET-FI, al
SIF-urilor plus Fondul Proprietatea
(FP), a avut un declin de 0,48%, pânã la
49.727 de puncte.
Brokerii de la Prime Transaction au
scris, în raportul lor zilnic: “Final de
sãptãmânã cu scãderi pentru majoritatea indicilor. BET-BK a înregistrat cea
mai slabã dinamicã, -0,61%, în timp ce
BETAeRO s-a apreciat cu 0,04%. Valoarea tranzacþiilor a fost de 13,18 milioane euro, în scãdere comparativ cu
ºedinþa precedentã (...). Din indicele
BET, acþiunile a doar trei emitenþi au
crescut cu peste un procent: Transelectrica (TEL), 3,11%, One United Properties (ONE), 1,66% ºi Transport Trade Services (TTS), 1,37%. La polul

opus, titlurile TeraPlast (TRP) s-au corectat cu 5,94%”.
În piaþa “regular”, topul valorii tranzacþiilor a fost condus de acþiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat
un rulaj de 13,9 milioane de lei, titlurile
instituþiei de credit încheind ziua în scãdere cu 0,8%, la preþul de 2,48 de lei.
Acþiunile OMV Petrom (SNP) au
coborât cu 0,53%, la preþul de 0,467 lei,
pe fondul unor schimburi de 5,07 milioane de lei.
Pe poziþia a treia a acestui clasament
s-au situat titlurile TeraPlast (TRP), cu
un rulaj de 4,1 milioane de lei, acþiunile
producãtorului de materiale de construcþii încheind ziua la preþul de 0,855
de lei, în scãdere cu 5,94%.
Titlurile MedLife (M) au coborât cu
0,44%, pânã la preþul de 22,6 lei, în
condiþiile unei valori a tranzacþiilor de
2,43 milioane de lei.
În piaþa “deals” a fost realizatã o
tranzacþie în valoare de 20 milioane de
lei cu acþiunile Evergent Investments
(EVER), schimbul fiind derulat la preþul unitar de 1,21 lei, similar cu referinþa din piaþa “regular”. Cele 16,55 milioane de acþiuni tranzacþionate reprezintã
1,69% din capitalul societãþii de inve-

Topul celor mai mari creºteri
1. “Turbomecanica” (TBM):
2. “COS Târgoviºte” (COS):
3. “Bermas” (BRM):
4. “Carbochim” (CBC):
5. “UCM Reºiþa” (UCM):

FONDURI DE INVESTITII
Valori ale unitãþilor de fond
Categorie fond

FONDURI
MONETARE

FONDURI DE
OBLIGATIUNI INSTRUMENTE CU
VENIT FIX

FONDURI DE
ACTIUNI

FONDURI
DIVERSIFICATE
ECHILIBRATE
FONDURI
DIVERSIFICATE
DEFENSIVE
FONDURI
DIVERSIFICATE
DINAMICE

FONDURI
DIVERSIFICATE
FLEXIBILE

ALTE FONDURI

Indicator

Raiffeisen RON PLUS
ERSTE Liquidity RON
Fortuna Gold
BRD USD Fond
OTP Obligatiuni Clasa I
OTP Dollar Bond
BT Euro Obligatiuni
FDI Patria Obligatiuni
BRD Euro Fond
OTP Euro Bond
BT Obligatiuni
OTP Obligatiuni Clasa R
Certinvest Obligatiuni
Stabilo
ERSTE Bond Flexible RON
BRD Obligatiuni
BRD Simfonia
FDI SanoGlobinvest
FDI TehnoGlobinvest
OTP AvantisRO Clasa E
BRD Actiuni Clasa E
OTP Expert
FDI Omninvest
ETF BET Patria-Tradeville
BRD Global Clasa A
FDI Piscator Equity Plus
Certinvest BET-FI Index
Certinvest BET Index
Certinvest XT Index
BRD Actiuni Clasa A
Raiffeisen Romania Dividend
OTP AvantisRO Clasa L
BT Maxim
BT Index Romania ROTX
Active Dinamic
ERSTE Equity Romania
ERSTE Balanced RON
Integro
FDI Transilvania *
FDI Patria Global
Certinvest Prudent***
BT Clasic
FDI Star Focus
FDI Patria Stock
Certinvest Dinamic
FDI Napoca *
OTP Real Estate & Construction
Clasa E
OTP Global Mix Clasa E
BRD Diverso Clasa E
OTP Real Estate & Construction
Clasa L
OTP Global Mix Clasa L
FDI PLUS Invest
FDI Audas Piscator
BRD Diverso Clasa A
FDI Star Next
Fortuna Classic
OTP Premium Return Clasa E
OTP Dinamic Clasa L
BT Euro Clasic
OTP Dinamic Clasa E
Raiffeisen Euro
OTP Premium Return Clasa L **
YOU INVEST Active EUR
ERSTE MIX PRUDENT EURO
ERSTE Bond Flexible Romania EUR
Raiffeisen RON Flexi
FDI MONOLITH
BT Index Austria ATX
OTP ComodisRO
ERSTE MIX PRUDENT RON

variatia
in
Valoarea unui titlu
ultimele
(in RON) / (data)
7 zile
(%)

fata
de
31.12.
2021
(%)

196,2170 (23 Mar.)
12,5488 (23 Mar.)
23,92 (23 Mar.)
111,6796 usd (23 Mar.)
16,9161 (23 Mar.)
11,5217 usd (23 Mar.)
10,719 euro (23 Mar.)
14,2027 (23 Mar.)
134,5628 euro (23
Mar.)
12,4317 euro (23 Mar.)
19,680 (23 Mar.)
16,4575 (23 Mar.)
34,7 (23 Mar.)
12,9613 (23 Mar.)
22,3113 (23 Mar.)
186,6190 (23 Mar.)
44,5009 (23 Mar.)
11,2823 (23 Mar.)
1402,9535 (23 Mar.)
13,9999 euro (23 Mar.)
42,0283 euro (23 Mar.)
20,9697589 (23 Mar.)
3,4295 (23 Mar.)
17,5356 (23 Mar.)
217,3535 (23 Mar.)
192,8044 (23 Mar.)
312,8 (23 Mar.)
284,8 (23 Mar.)
228,7 (23 Mar.)
300,6803 (23 Mar.)
90,2203 (23 Mar.)
16,5166 (23 Mar.)
17,110 (23 Mar.)
22,816 (23 Mar.)
5,8330 (23 Mar.)
191,8921 (23 Mar.)
51,7896 (23 Mar.)
5,3077 (23 Mar.)
54,6375 (23 Mar.)
25,5861 (23 Mar.)
11,33 (23 Mar.)
26,627 (23 Mar.)
6,7373 (23 Mar.)
22,1422 (23 Mar.)
6,19 (23 Mar.)
0,7316 (23 Mar.)

-2,05
0,31
-0,08
-3,86
-1,99
-3,02
-1,77
0,49

0,32
-0,01
0,17
0,2
0,45
0,29
0,16
0

activul net (RON) /
(data)
1358,28 mil.lei (23 Mar.)
405,54 mil.lei (23 Mar.)
467,81 mil.lei (23 Mar.)
71,78 mil.usd (23 Mar.)
48,15 mil.lei (23 Mar.)
6,21 mil.usd (23 Mar.)
116,54 mil.euro (23 Mar.)
25,93 mil.lei (23 Mar.)

0,78

-5,06

249,13 mil.euro (23 Mar.)

0,67
0,09
0,43
0,06
0,36
0,34
-0,03
0,23
-0,11
1,11
0,41
0,58
0,38
-0,4
0,47
2,44
-0,44
1,16
0,4
0,43
0,55
0,35
0,38
0,43
0,63
0,01
0,59
0,47
0,51
-0,03
-0,03
0,27
0,14
0,18
-0,29
0,32
1,04

-5,14
0,33
-2,17
0,9
-2,07
-0,91
-1,49
-2,03
-9,49
-7,71
-4,64
-4,72
-5,95
-3,5
-3,06
-2,64
-3,53
-2,54
-1,45
-2,47
-4,77
-4,85
-4,7
-5,86
-1,11
-9,6
-5,32
-3,01
-3,13
-1,51
-1,39
-2,75
-1,07
-2,27
-3,74
-4,03
-3,85

24,62 mil.euro (23 Mar.)
1357,23 mil.lei (23 Mar.)
113,70 mil.lei (23 Mar.)
9,37 mil.lei (23 Mar.)
106,23 mil.lei (23 Mar.)
3000,88 mil.lei (23 Mar.)
110,09 mil.lei (23 Mar.)
1547,53 mil.lei (23 Mar.)
11,85 mil.lei (23 Mar.)
10,63 mil.lei (23 Mar.)
2,17 mil.euro (23 Mar.)
53,33 mil.euro (23 Mar.)
32,66 mil.lei (23 Mar.)
1,27 mil.lei (23 Mar.)
56,81 mil.lei (23 Mar.)
34,13 mil.lei (23 Mar.)
17,13 mil.lei (23 Mar.)
5,35 mil.lei (23 Mar.)
12,13 mil.lei (23 Mar.)
1,59 mil.lei (23 Mar.)
126,63 mil.lei (23 Mar.)
216,73 mil.lei (23 Mar.)
59,30 mil.lei (23 Mar.)
196,82 mil.lei (23 Mar.)
220,51 mil.lei (23 Mar.)
17,96 mil.lei (23 Mar.)
234,29 mil.lei (23 Mar.)
474,32 mil.lei (23 Mar.)
21,14 mil.lei (23 Mar.)
33,45 mil.lei (23 Mar.)
16,42 mil.lei (23 Mar.)
3,49 mil.lei (23 Mar.)
234,95 mil.lei (23 Mar.)
6,21 mil.lei (23 Mar.)
4,91 mil.lei (23 Mar.)
12,02 mil.lei (23 Mar.)
17,65 mil.lei (23 Mar.)

103,4649 euro (23 Mar.) -0,02

-10,2

2,00 mil.euro (23 Mar.)

12,0762 euro (23 Mar.) 1,53
28,2037 euro (23 Mar.) 0,19

-4,43
-3,55

3,32 mil.euro (23 Mar.)
43,08 mil.euro (23 Mar.)

510,2445 (23 Mar.)

-0,05

-10,26 31,61 mil.lei (23 Mar.)

14,4251 (23 Mar.)
17,0433 (23 Mar.)
16,1965 euro (23 Mar.)
202,6521 (23 Mar.)
7,8573 (23 Mar.)
7,51 (23 Mar.)
11,3077 euro (23 Mar.)
57,5441 (23 Mar.)
11,007 (23 Mar.)
9,6820 euro (23 Mar.)
125,6048 euro (23 Mar.)
14,3970 (23 Mar.)
29,5866 euro (23 Mar.)
27,318 euro (23 Mar.)
11,5163 euro (23 Mar.)
137,9818 (23 Mar.)
11,7812 euro (23 Mar.)
12,307 euro (23 Mar.)
19,1033 (23 Mar.)
183,7964 (23 Mar.)

1,49
0,52
-1,1
0,16
0,34
0,4
1,69
1,33
0,68
1,37
0,71
1,65
2,06
0,91
0,54
0,15
1,19
0,34
0,01
0,9

-4,5
-2,81
-2,17
-3,6
-3,89
-5,65
-4,42
-4,19
-3,06
-4,14
-5,16
-4,47
-5,44
-4,49
-5,7
-0,6
-7,55
-12,9
0,39
-4,9

45,79 mil.lei (23 Mar.)
1,76 mil.lei (23 Mar.)
1,18 mil.euro (23 Mar.)
94,81 mil.lei (23 Mar.)
14,43 mil.lei (23 Mar.)
7,52 mil.lei (23 Mar.)
2,05 mil.euro (23 Mar.)
4,90 mil.lei (23 Mar.)
27,69 mil.lei (23 Mar.)
1,63 mil.euro (23 Mar.)
248,64 mil.euro (23 Mar.)
25,96 mil.lei (23 Mar.)
9,07 mil.euro (23 Mar.)
18,26 mil.euro (23 Mar.)
168,91 mil.euro (23 Mar.)
301,62 mil.lei (23 Mar.)
0,88 mil.euro (23 Mar.)
20,76 mil.euro (23 Mar.)
139,12 mil.lei (23 Mar.)
40,56 mil.lei (23 Mar.)

Nota: (*) Valorile VUAN afiºate la FDI Transilvania ºi FDI Napoca reprezintã ultimele valori certificate de Depozitarul fondurilor ºi nu constituie valori de exerciþiu pentru ziua curentã. (**) Variaþie ajustatã în urma splitãrii valorii nominale a unitãþii de fond de la 1000 RON la 10 RON din 19.05.2016.

+14,57%
+14,29%
+13,89%
+13,73%
+13,48%

stiþii.
În Piaþa AeRO, acþiunile niciunui
emitent nu au depãºit reperul schimburilor de un milion de lei.
Indicele compozit BETPlus a avut
un declin de 0,44%, la 1.852 de puncte,
în timp ce indicele BET-NG, al companiilor energetice ºi de utilitãþi, s-a depreciat cu 0,4%, la 835 de puncte.
Indicele extins BET-XT, al celor
mai lichide 30 de acþiuni de la bursa
noastrã, a avut un recul de 0,46%, pânã
la 1.081 de puncte.
ANDREI IACOMI

Topul celor mai mari scãderi
1. “TeraPlast” (TRP):
2. “Electroargeº” (ELGS):
3. “Alro Slatina” (ALR):
4. “Transgaz” (TGN):
5. “Prebet” (PREB):

-5,94%
-4,08%
-2,18%
-2,10%
-1,84%

BURSA, NR. 58

PAGINA 3

Luni, 28 martie 2022

POLITICA SI ECONOMIE
PROIECT LEGISLATIV

Impozit de 10% la Pilonul II
ºi Pilonul III de pensii
Creºterile patrimoniale generate
de randamentul acumulat în timp vor
fi impozitate cu 10%, conform unui
proiect de lege iniþiat de liberalii
Bogdan Huþucã ºi Mara Calista. Iniþiativa de act normativ, menitã sã
modifice Codul Fiscal, prevede stabilirea unui prag minim impozabil ºi
excluderea din baza impozabilã a sumelor care sunt constituite ca ºi contribuþii, acestea fiind deja impozitate
la sursele de generare. Aceleaºi prevederi vor fi aplicate inclusiv Pilonului II de pensii, dacã iniþiativa legislativã semnatã de 45 parlamentari
va trece de Camera Deputaþilor ºi de
Senat. Practic este vorba despre impozitarea cu 10% a ceea ce depãºeºte
2000 lei inclusiv în cazul plãþii
pensiilor de la Pilonul II ºi Pilonul
III.
Potrivit iniþiatorilor, s-ar restabili
astfel venitul impozabil aferent sumelor primite potrivit legii nr.
411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, ale legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative, precum ºi ale legii nr. 1/2020
privind pensiile ocupaþionale.
”Ne dorim sã existe un cadrul legal de impozitare echitabil pentru a
creºte contributivitatea la sistemele

facultative de pensii prin atragerea
cât mai multor persoane interesate,
pentru a le face atractive ºi rentabile.
Prin prezenta propunere legislativã
ne dorim sã reglementãm valoarea
venitului impozabil atunci când urmeazã a se efectua plãþi din fondurile
de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III ºi

segmentul pensiilor ocupaþionale
din România”, a declarat Mara
Calista.
Modificãrile vizeazã articolul 100
referitor la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii.
Conform aliniatului 1 al iniþiativei legislative, venitul impozabil lunar din pensii se stabileºte prin dedu-

cerea din venitul din pensie a sumei
neimpozabile lunare de 2000 lei ºi,
dupã caz, a contribuþiei de asigurãri
sociale de sãnãtate datoratã. Pentru
sumele primite ca platã unicã de cãtre participanþii la fondurile de pensii
administrate privat ºi moºtenitorii
legali ai acestora, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 411/2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, venitul impozabil va
fi constituit din sumele care
depãºesc contribuþiile nete ale participanþilor la care, fiecare fond de
pensii acordã un singur plafon de venit neimpozabil conform prevederilor aliniatului 1. Pentru sumele primite ca plãþi eºalonate în rate de cãtre
participanþii la fondurile de pensii administrate privat ºi moºtenitorii legali
ai acestora, venitul impozabil va fi
constituit din sumele care depãºesc
contribuþiile nete ale participanþilor,
la care se aplicã plafonul de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor aliniatului 1 pentru fiecare ratã lunarã de la fiecare fond de pensii. Dispoziþiile respective se aplicã ºi în cazul plãþilor unice sau în rate primite
de participanþii la fondurile de pensii
facultative ºi/sau fondurile de pensii
ocupaþionale. (I.Ghe.)

Mircea ‘n’ Toma
/ Chip ‘n’ Dale
(urmare din pagina 1)
Cu patru sute de ani înainte de
ºmecheriile lui Putin, Shakespeare
scria, în “Neguþãtorul din Veneþia”:
”Bassanio, bagã tu de seamã
Cã diavolul poate cita Scriptura
Spre-al sãu folos. Un suflet rãu
chemând
O mãrturie sfântã-i ca-un miºel
Cu un obraz râzând […]"
Shakespeare este sursã oficialã?
Nu.
Ce ne facem domnilor Mircea ‘n’
Toma?
De unde sã ne informãm?
De la Putin sau de la Shakespeare?
De la Serghei Lavrov, ministrul de
externe al lui Putin, sursã oficialã
care afirmã cã Rusia nu a atacat
(*) https://askanydifference.com/
difference-between-chip-and-dale/
(**) https://www.youtube.com/
watch?v=qP2gvtEg470
"Corul
vânãtorilor".
varianta
"Academia Caþavencu" (2008);
Versuri:
"Nu este pe lume
placere mai mare
decât vânãtoarea de
Hoþi ºi bandiþi.
Sã intri în codru,
sã þii drumul mare,
sã vezi candidaþii,

Ucraina?
Cât timp Adrian Nãstase nu ºi-a
tras glonþu-n gât, nu el era sursã oficialã?
Dar zecile de miniºtri bãgaþi la
pârnaie, nu erau surse oficiale?(***)
Tocmai l-au confirmat pe Traian
Bãsescu drept securist turnãtor ºi bãutor, dar, opt ani, nu el era sursa cea
mai oficialã?
Existã, însã, o variantã a Guvernului care este ºi mai tâmpitã decât
clipul lui Chip ‘n’ Dale: “Informeazã-te DOAR din surse oficiale” (sublinierea este a mea).
Azi ministru, mâine cãlugãr la
pârnaie.
Adicã, noi, presa, care vã cãlugãrim, ce suntem ºi ce facem?!
Nu vã e ruºine, mãi, þãranilor?! n
cum se dau cinstiþi.
Sã-i prinzi cu minciuna,
sã-i prinzi cu ciordeala,
sã-i arzi la gazetã,
sã-i dai la tipar.
Sã nu mai laºi lumea,
sã muºte momeala
sã dea cu ºtampila
pe-un cap de tâlhar".
(***) Listã de politicieni români
implicaþi în scandaluri publice
https://ro.wikipedia.org/wiki/
List%C4%83_de_politicieni_
rom%C3%A2ni_implica%C8
%9Bi_%C3%AEn_scandaluri_publice n

ADRIAN CHESNOIU AVERTIZEAZÃ:

“Fermierii vinovaþi de arderea miriºtilor
nu vor mai beneficia de subvenþii”
Fermierii care ºi-au incendiat miriºtile în mod
intenþionat îºi vor pierde subvenþia pentru anul de
cerere respectiv ºi vor fi sancþionaþi, a declarat, la
finalul sãptãmânii trecute, Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, cu prilejul unei deplasãri efectuatã în judeþul Bistriþa-Nãsãud.
„Se încalcã legea. (...) Am discutat cu domnul
ministru Tanczos Barna, ministrul Mediului, pentru cã cei care au astfel de practici, practic atacã
biodiversitatea ºi încalcã normele privind ecocondiþionalitatea. Cei care se dovedesc cã ºi-au incendiat miriºtile în mod intenþionat îºi vor pierde subvenþia pentru anul de cerere respectiv. Lucrez
împreunã cu Tanczos Barna la modificarea legislaþiei în sensul înãspririi sancþiunilor care se acordã pentru cã pânã acum era de ajuns ca fermierul
sã dea o declaraþie cã a gãsit miriºtea incendiatã
sau suprafaþa de teren declaratã al APIA e incendiatã, ºi sã facã dovada cã a fãcut o plângere cãtre
organele de poliþie pentru a fi identificat fãptuitorul”, a declarat Adrian Chesnoiu.
Ministrul Agriculturii a precizat cã proprietarii
suprafeþelor de teren pe care le lucreazã ºi pentru
care obþin fonduri europene sunt obligaþi sã pãzeascã imobilele respective.
„Daþi-mi voie sã nu cred cã existã situaþia în
care altcineva vine sã incendieze în mod rãuvoitor
suprafaþa de teren a altei persoane. (...)
Incendierea suprafeþei secãtuieºte solul de elemente nutritive pentru viitoarele culturi. În primã

fazã au impresia cã au rezolvat
problema pentru cã nu folosesc
produse de erbicidat, dar în acelaºi timp îºi fac singuri rãu pentru cã pe deoparte pierd subvenþia, iar pe cealaltã parte îºi creeazã probleme pentru viitoarele
culturi”, a arãtat ministrul
Adrian Chesnoiu.
De altfel, în cursul sãptãmânii
trecute ºi Agenþia de Plãþi ºi
I n t e r v e n þ i e î n Ag r i c u l t u r ã
(APIA) i-a informat pe fermieri
cu privire la obligaþia de a respecta normele de ecocondiþionalitate, care este o componentã
a Politicii Agricole Comune ce
condiþioneazã acordarea sprijinului financiar din
fonduri europene ºi naþionale de respectarea de cãtre fermieri a unor norme de bazã legate de mediu,
schimbãri climatice, bunele condiþii agricole ale
terenurilor, sãnãtate publicã, sãnãtatea ºi
bunãstarea animalelor ºi sãnãtatea plantelor.
Bunele condiþii agricole ºi de mediu (GAEC)
prevãd cã este interzisã arderea miriºtilor ºi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum ºi a vegetaþiei pajiºtilor permanente. Obiectivul acestui standard este menþinerea materiei organice în sol, prevenirea ºi reducerea poluãrii atmosferei.
Fermierii care exploateazã teren arabil (inclusiv

pajiºti temporare) nu trebuie sã ardã miriºtile ºi/sau
resturile vegetale rezultate dupã recoltarea culturilor (paie de cereale pãioase, vreji de plante proteice
sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea
soarelui, rapiþã), inclusiv iarba rãmasã dupã cosirea
pajiºtilor temporare.
Nerespectarea de cãtre fermieri a normelor privind ecocondiþionalitatea conduce la reducerea
plãþilor sau excluderea de la platã, a uneia sau a mai
multor scheme de sprijin, accesate în cursul anului
calendaristic în care a avut loc constatarea, pentru
unul sau mai mulþi ani, cu excepþia cazurilor de forþã majorã sau circumstanþe excepþionale care au
împiedicat respectarea acestor norme. (G.M.)

AUR se opune alegerilor comasate
Alianþa pentru Unirea Românilor
susþine cã iniþiativa de comasare a
alegerilor locale ºi parlamentare pe
care o doresc PSD ºi PNL pentru anul
2024 este neconstituþionalã ºi anunþã
cã va ataca legea la CCR, în cazul în
care ea va fi adoptatã de actuala
coaliþie de guvernare.
„Partidele sistemului se opintesc
sã rãmânã la butoane ºi dupã anul
2024 ºi, pentru cã ºtiu cã românii nu
mai vor sã le voteze, inventeazã tot
felul de tertipuri. Nu suntem de
acord cu ideea comasãrii alegerilor
locale ºi parlamentare, pentru cã ea
va duce la fraude masive ºi la oameni
încolonaþi ca vitele sã meargã la vot.
În loc sã umble cu ocaua micã, liderii
PSD, PNL ºi UDMR ar face mai bine
sã creascã reprezentativitatea
aleºilor locali ºi legitimitatea acestora în cadrul comunitãþilor locale,
prin adoptarea legii alegerilor locale
în douã tururi. (...) AUR va ataca legea la Curtea Constituþionalã în situaþia în care va fi adoptatã de
coaliþia de guvernare”, a declarat
George Simion, liderul grupului
deputaþilor AUR.
Colegul sãu de partid, senatorul
Claudiu Târziu a spus cã argumentul
costurilor ridicate pentru patru tipuri
de alegeri invocat de membrii coaliþiei de guvernare este unul fals.
„Se invocã argumentul costurilor,
însã acesta este unul fals. Democraþia costã ºi a costat dintotdeauna, iar
alternativa la ea nu este acceptabilã.
De altfel, CCR s-a pronunþat în sensul cã reducerea costurilor nu se poate constitui în argument care sã susþi-

nã, în orice condiþii, restrângeri ale
exerciþiului unor drepturi sau ale
unor libertãþi sau care sã susþinã mãsuri de naturã a afecta principii fundamentale ale statului de drept. AUR
a avut proiecte reale de reducere a
unor costuri, precum tãierea subvenþiilor pentru partidele politice sau
e l i mi n a r e a p e n s i i l o r s p e c i a l e
nesimþite, dar acestea au fost
respinse în Parlament”, a precizat
senatorul Claudiu Târziu.
Amintim cã la jumãtatea sãptãmânii trecute preºedintele PNL, Florin
Cîþu a afirmat cã existã discuþii în cadrul coaliþiei de guvernare privind
comasarea alegerilor din anul 2024,
chiar dacã existã o decizie a Curþii
Constituþionale care se opune aces t u i m o d d e o rg a n i z a r e a
scrutinurilor.
„Eu aºa aº vrea. Deciziile CCR
pot fi interpretate. Vã spun cã vom
avea calea legalã, dacã existã voinþa
politicã, ca în 2024 sã avem alegerile

comasate. Avantajul ar fi cã ar fi mai
puþine costuri pentru România. În
2024 sunt patru tipuri de alegeri, toate costisitoare, ºi atunci vã daþi seama cã dacã reuºim sã le comasãm,
mai puþine costuri”, a spus Florin
Cîþu.
La rândul sãu, liderul PSD, Marcel Ciolacu a spus: ”Sunt, totuºi, patru rânduri de alegeri în 2024. ªtim
foarte bine cã România nu poate interveni pe data alegerilor europarlamentare, pentru cã se þin în aceeaºi
datã, la nivel european, ºi atunci
încercãm sã fie un efort bugetar cât
mai mic pentru organizarea acestor
alegeri. Venind cu alegerile locale
lângã alegerile parlamentare, ºtim
foarte bine cã participarea românilor
la vot este cea mai consistentã în turul doi la prezidenþiale ºi la alegerile
locale. Venind ºi cu alegerile generale, de fapt alegi un Parlament mai
legitim, pentru cã va fi o prezenþã
mai mare la vot”.

Argumentele liderilor coaliþiei de
guvernare PSD-PNL-UDMR nu
sunt conforme însã deciziei 51/2012
a Curþii Constituþionale a României.
La vremea respectivã, Emil Boc
ca premier ºi-a asumat rãspunderea
pe un proiect de lege care prevedea
organizarea alegerilor locale ºi parlamentare la aceeaºi datã. CCR a declarat-o neconstituþionalã. Dincolo
de modalitatea de adoptare a legii,
prin asumare, consideratã neconstituþionalã, judecãtorii au venit ºi cu
alte argumente de neconstituþionalitate intrisecã. Ei au precizat numãrul mare de buletine de vot, mai
exact 6, poate determina dificultãþi
în exercitarea dreptului de vot care
poate avea ca efect, în cele din
urmã, restrângerea acestui drept.
Cât priveºte reducerea cheltuielilor,
Curtea Constituþionalã spune cã „nu
se pot constitui însã în argumente
care sã susþinã, în orice condiþii,
restrângeri ale exerciþiului unor
drepturi sau ale unor libertãþi sau
care sã susþinã mãsuri de naturã a
afecta principii fundamentale ale
statului de drept”.
CCR a mai constatat cã o comasare a alegerilor locale ºi parlamentare
ar duce la încãlcarea dreptului de a fi
ales, în condiþiile în care o persoanã
nu poate candida în acelaºi timp pentru funcþia de primar ºi pentru un
mandat de deputat sau de senator ºi
nici pentru funcþia de preºedinte al
consiliului judeþean ºi pentru un
mandat de deputat sau de senator.
I.GHE.

Cum treci de partea cenzurii?
Clipul "Jos Cenzura" al formaþiei Paraziþii a fost lansat în 2004, în cadrul unei campanii contra Consiliului Naþional al Audiovizualului (CNA),
în componenþa cãruia îl regãsim, astãzi, pe Mircea Toma, ajuns la frumoasa vârstã de 70 de ani.
Dar, la 54 de ani, Mircea Toma apãrea în clipul muzical "Jos cenzura",
în mâini cu o foaie de hârtie pe care scria ..."Jos cenzura" ºi agitându-se
convingãtor, în ritmul muzicii.
Unii oameni se transformã, pardon!, se transferã.
În cuprinsul clipului, Larry Flint, multimilionar (avere evaluatã la 500
de milioane de dolari, la moartea lui, în februarie, anul trecut), care ºi-a fãcut averea în industria pornografiei, proprietar al revistei porno "Hustler",
þine urmãtorul discurs:
"Libertatea de exprimare nu înseamnã libertatea gândului pe care îl
iubeºti, ci a gândului pe care îl urãºti cel mai mult. Libertatea nu se pierde
dintr-o datã, ci începând cu interzicerea unei reviste, a unei cãrþi sau a unui
CD. Noþiunea de cenzurã este în contradicþie cu libertãþile noastre esenþiale, în primul rând cu libertatea de expresie, care aparþine tuturor. Nu pot sã
cred cã România, o þarã care ar fi trebuit sã înveþe din trecut, încã practicã
cenzura. Cenzura nu aduce nimic bun. Oamenii au dorinþa înnãscutã de a fi
liberi ºi vor fi liberi, dacã nu sub aceastã guvernare, sub cea care va veni".
Discursul ãsta se pare cã l-a convins pe Mircea Toma sã devinã membru
al CNA. (F.G.)
https://www.youtube.com/watch?v=uuKNQjWLIc0

"Jos Cenzura" - Versuri:
"Muzica e prima voce, ooooo
Ne-aude oare cineva, ooooo
Ne ºtim bine drepturile
Jos cenzura!
Acþiunile voastre ne alimenteazã ura
CHELOO:
Exprimarea liberã e câºtigatã-n revoluþie
Dreptul nostru-i garantat de constituþie
Instituþiile bruiazã undele
România intrã-n Europa doar cu numele
Promisiuni, minciuni, omisiuni, presiuni,
Televiziuni, sancþiuni, showtime la români
Noi nu dãm bani la buget sã ne cenzuraþi
Jurnaliºtii sunt bãtuþi, bruscaþi, ameninþaþi
Þara asta-ncepe sã-mi provoace silã
Copii! Pãrinþii voºtri doar îºi plâng de milã
Politizând cultura arãtaþi lumii
Marile slãbiciuni ale naþiunii
Exact ca inchiziþia aþi închis OTV
Urmeaza Atomic, MTV, Prima sau PRO TV
Asta nu e o politicã, e direct eroare
Oare emigrând în masã gasim o rezolvare?
Jos cenzura!
2xMuzica e prima voce!
Jos cenzura!
Ne-aude oare cineva?
Jos cenzura!
Ne ºtim bine drepturile!
Jos cenzura!
Acþiunile voastre ne alimenteazã ura
OMBLADON:
Cei care gândesc altfel decât sistemul sunt puºi la perete,
Reduºi la tãcere prin cenzurã fãrã regrete.
Multe sancþiuni, toate decizii luate, incorecte,
Toþi care au ceva de spus sunt puºi la perete.
În '98 aþi confiscat casete cu hip-hop de pe tarabe
Trupele încã existã, aha, asta vã roade?
Emisiuni interzise din diverse interese
Ziariºti cu mâinile legate sau rupte
De niºte minþi corupte.
Oamenii de radio vizaþi au simþit efectul,
În câþiva ani au ajuns sã-ºi numere banii cu magnetu'
V-aþi dat dreptul sã amendaþi dupã bunul plac,
Care sunt adevãratele criterii de care þineti cont, de fapt?
Comunismul a murit, dar spiritul a rãmas în þarã
Ne îndreptãm cu paºi mari spre o parodie naþionalã.
Cu piciorul în gât pus nu ne lãsãm luaþi de val,
O sã susþinem concertele pe scene amplasate ilegal.
2xMuzica e prima voce!
Jos cenzura!
Ne-aude oare cineva?
Jos cenzura!
Ne ºtim bine drepturile!
Jos cenzura!
Actiunile voastre ne alimenteazã ura.
OMBLADON:
Jos cenzura!" n
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SOCIETATI EMITENTE
OPINII

AGA

Acþiunile gratuite sunt
bune în perioadele de
“boom”, nu de crizã
A început sezonul convocatoarelor,
când se anunþã profiturile anului trecut
ºi se propun dividendele plãtite în
acest an. În ciuda unei miºcãri de revenire pe burse, suntem într-o perioadã
complicatã, cu un rãzboi în apropierea
graniþelor, inflaþie ºi dobânzi în
creºtere, preþuri mari în energie ºi, previzibil, o crizã alimentarã în formare la
nivel global.
Anul trecut a fost raiul plasamentelor private cu acþiuni ºi obligaþiuni, am
cunoscut exuberanþa (chiar iraþionalã
pe alocuri; vezi cum s-au vândut acþiunile GoCab sau Air Claim de pildã sau
cum au urcat imediat dupã listare cotaþiile Agroland sau Safetech) ºi acum ar
trebui sã culegem roadele. Adicã sã
încasãm dividendele de la companiile
în care ne-am pus speranþele pe AeRO.
ªi aici s-ar impune o discuþie.
Cei mai mulþi le privesc ca pe niºte
companii de creºtere, unde se acumuleazã resursele, se capitalizeazã profiturile
ºi se obþin rate din ce în ce mai mari. Este
o concepþie potrivitã în perioadele de
expansiune economicã, când multe afaceri mici reuºesc sã devinã medii sau
chiar mari, dar noi intrãm într-o perioadã
mai complicatã, cu dobânzi ºi inflaþie în
creºtere, cerere în scãdere (când energia
ºi alimentele se scumpesc, resursele sunt
canalizate spre nevoile de bazã) ºi existã, deci, riscurile ca o companie micã sã
devinã una de buzunar sau sã disparã pur
ºi simplu, doar falimentele sunt normale
în capitalism.
Ei bine, am vrut sã vãd cum îºi recompenseazã investitorii companiile

29.03.2022 16.03

FEP

FEPER

30.03.2022 17.03

ICMA

ICMA BUCURESTI
POTIS CAPITAL
CLUJ-NAPOCA

30.03.2022 15.03

Stabilirea duratei mandatelor
administratorilor provizorii.
Aprobarea operarii Sucursalei
Predeal-Hotel Orizont a FEPER S.A. de
catre societatea The Makers S.R.L.
AGA bilant 2021.

30.03.2022 18.03

AGA bilant 2021.
Aprobarea contractarii unui/unor
imprumut/imprumuturi de la Credit
Europe SA in limita a 10 milioane lei,
pana la finalul anului 2022.

POTI
TSLA

TRANSILVANIA
LEASING SI CREDIT
IFN BRASOV

30.03.2022 16.03

CONQ

CONTACTOARE
BUZAU

31.03.2022 21.03

EEAI

ELECTROCONSTRUCTI
31.03.2022 21.03
A ELCO ALBA IULIA

RETZ

RETEZAT SIBIU
TRANSILVANIA-COM
MEDIAS
TTS (TRANSPORT
TRADE SERVICES)

CRISTIAN DOGARU

31.03.2022 18.03
31.03.2022 18.03
01.04.2022 16.03

TTS

TTS (TRANSPORT
TRADE SERVICES)

01.04.2022 16.03

OIL

OIL TERMINAL

01.04.2022 21.03

AGROMEC
CIOROGARLA
ALR
ALRO
MEOR METALICA ORADEA
PRAHOVA ESTIVAL
PRAH
2002 NEPTUN
CEREALCOM
CCOM
ALEXANDRIA
DIAS DIASFIN BUCURESTI
EPN
EMA PIATRA NEAMT
HEAL HELIOS ASTILEU
TRATAMENT
BALN BALNEAR BUZIAS
BUZIAS
BBGA ALUM Tulcea
AGCM

la rândul sãu, cu o propunere interesantã - alocã o sumã egalã cu profitul
raportat (1,8 milioane lei) din
profiturile anilor anteriori pentru plata
dividendelor (0,22 lei/acþiune).
Sã nu uitãm cã BRD, Petrom au
propus dividende cu randamente în jur
de 7%, Conpet de peste 9%, iar Electrica va acorda dividende, deºi a raportat pierderi. Companiile mari simt cã
este cazul sã îºi þinã aproape acþionarii
în perioade dificile, iar companiile de
pe AeRO ar trebui sã fie preocupate, la
rândul lor, de grija pentru minoritari,
în acest context economic, mai ales cã
lichiditatea a scãzut alarmant pe unii
emitenþi (ºi de aici la scãderea abruptã
a cotaþiilor nu e cale lungã).

Ordinea de zi

SANTIERUL NAVAL 2
MAI MANGALIA

TTS

Câteva exemple:
AROBS Transilvania oferã o acþiune gratuitã la una deþinutã, CC Conections - zece acþiuni gratuite la una deþinutã, Softbinator Technologies - trei
acþiuni gratuite la una deþinutã, Bittnet
Systems - o acþiune gratuitã la zece deþinute, 2Performant - o acþiune gratuitã
la una deþinutã. Pe o strategie mixtã
merge Safetech Innovations, cu trei
acþiuni gratuite la una deþinutã, dar ºi
un dividend de 0,25 lei/acþiune (randament de 2%) ºi ABN Systems dã numai 20% din profit ca dividende ºi
25% pentru majorare cu acþiuni gratuite. Surprinde Allview, care are o alocare destul de generoasã pentru dividende-cash (5 milioane lei din profitul de
8,4 milioane lei merg spre dividende 0,75 lei/acþiune). MAM Bricolaj vine,

Datã
referinþã

STNM

TRVC

de pe AeRO ºi, din pãcate, observ cã
dominã încã filosofia acþiunilor gratuite în multe cazuri, de parcã ne mai
aflãm în perioada 2005-2007 când orice majorare de capital cu gratuite era
întâmpinatã cu chiote de bucurie (atunci eram însã în anticamera UE, nu cu
rãzboiul prin vecini ºi crizã alimentarã
la uºã). Percepþiile s-au mai schimbat,
iar companiile care aleg sã îºi pãstreze
cashul oferind investitorilor cu generozitate doar acþiuni gratuite s-ar putea sã
nu aibã parte de afecþiunea lor, aºa cum
cele care îi mai ºi cheamã sã vinã cu
bani de acasã în majorãri de capital cu
aport în numerar s-ar putea sã se confrunte cu vânzãri masive, mai ales dacã
nu fac parte dintr-un domeniu la mare
cãutare acum (agricultura, de pildã, sau
producerea de energie).

Data
AGA

Simbol Denumire societate

Majorare capital social.
Prezentare raport audit, situatie
financiara si luare hotarare continuare
activitate societate.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea
raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie pentru anul 2021.
AGA bilant 2021.
Aprobarea modificãrii actului constitutiv
al Societãtii.
Aprobarea urmãtoarelor date, privitoare
la Dividendul Extraordinar: Ex-date
Dividend Extraordinar: 10 mai 2022;
Data de Înregistrare Dividend
Extraordinar: 11 mai 2022; Data Plãtii
Dividend, Extraordinar: 12 mai 2022.
Aprobarea formei contractului de mandat
ce se va incheia cu administratorii
provizorii.

04.04.2022 21.03

AGA bilant 2021.

04.04.2022 28.03
04.04.2022 24.03

Aprobarea Politicii de Remunerare.
AGA bilant 2021.

04.04.2022 05.03

Alegere administrator special.

06.04.2022 28.03

AGA bilant 2021.

06.04.2022 23.03
07.04.2022 18.03
07.04.2022 30.03

AGA bilant 2021.
AGA bilant 2021.
AGA bilant 2021.

08.04.2022 25.03

AGA bilant 2021.

08.04.2022 28.03

AGA bilant 2021.
Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli consolidat pentru exercitiul
financiar 2022.
Aprobarea repartizarii profitului net al
Societatii la data de 31 decembrie 2021
in suma de 17.507.098 RON, cu
destinatia „alte rezerve constituite ca
surse proprii de finantare”.
Prezentarea situatiilor financiare pe anul
2021.

SMTL

SIMTEL TEAM

08.04.2022 28.03

BUCU

BUCUR OBOR
BUCURESTI

11.04.2022 31.03

ECT

GRUPUL INDUSTRIAL
11.04.2022 01.04
ELECTROCONTACT

NOTÃ: Data AGA - data primei convocãri a AGA - Data de referinþã - data la care acþionarii înscriºi în Registrul
Acþionarilor au dreptul sã participe ºi sã voteze în cadrul AGA - Simbol - simbolul acþiunii pe piaþa bursierã.

BANCI

Directori ai Deutsche Bank New York – concediaþi dupã ce
ºi-au decontat cheltuielile dintr-un club de striptease
Deutsche Bank Germania a concediat, recent, mai mulþi directori de top care activau la
sediul din New York al bãncii, dupã ce aceºtia
ºi-au decontat cheltuielile fãcute întru-un club
de striptease, potrivit mai multor surse interne
citate de Bloomberg.
Un purtãtor de cuvânt al bãncii din Frankfurt
susþine: „Nu acceptãm încãlcãrile codului no-

stru de conduitã sau ale politicii companiei ºi
luãm mãsuri de remediere, dupã caz, în funcþie
de gravitatea circumstanþelor”.
Banca a refuzat sã comenteze speþa din New
York.
Potrivit surselor Bloomberg, printre directorii demiºi se numãrã Ben Darsney – care conducea Diviza americanã din Deutsche Bank a

PIAÞA MONETARÃ

Dobânda la depozitele
overnight a stagnat
la 3,79%
BNR a afiºat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight
plasate (ROBOR) care a stagnat la 3,79%, valoarea din ziua anterioarã.
Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 3,50%.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 4,56%.
ROBOR la 6 luni a crescut la 4,66%, de la 4,65%.
BNR a publicat, recent, indicele de referinþã trimestrial pentru creditele
acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al treilea
trimestru din 2021, este de 1,17%.

PIAÞA VALUTARÃ

Euro a coborât
la 4,9489 lei
Euro a scãzut, vineri, cu 0,01 bani faþã de leu, Banca Naþionalã a României
(BNR) afiºând un curs de referinþã de 4,9489 lei/euro.
Pe pieþele externe, vineri, în jurul orelor 16:30, un euro era tranzacþionat la
1,1013 dolari, în apreciere cu 0,16% faþã de închiderea precedentã, potrivit
datelor Investing.com.
Tranzacþiile pe euro/dolar au deschis la 1,1013 dolari ºi au avut loc, pânã la
ora menþionatã, între un minim de 1,0993
ºi un maxim de 1,1038.
Dolarul american a scãzut cu 0,89 bani în faþa monedei naþionale, BNR
anunþând un curs de 4,4961 lei, faþã de 4,5050 lei în ºedinþa anterioarã.
Francul elveþian a urcat cu 1,77 bani în faþa monedei naþionale, BNR
anunþând un curs de 4,8514 lei, faþã de 4,8337 lei în ºedinþa anterioarã.
Gramul de aur a fost cotat la 282,0175 lei, în apreciere cu 0,295 lei comparativ cu 281,7225 lei, valoarea stabilitã în ºedinþa precedentã.
GABRIELA BUCÃTARU

CURS DE SCHIMB (25 martie 2022)
Curs de referinþã (leu/euro)
piaþa interbancarã (închidere)
case de schimb

4,9489
cumpãrare
4,9441
4,965

vânzare
4,9529
4,978

pieþelor de capital -, precum ºi Ravi Raghunathan – director general în cadrul bãncii, Brandon Sun (director)ºi Daniel Gaona (director
asociat). Cei patru au refuzat sã rãspundã
solicitãrilor presei pe subiect.
Evenimentele relatate au loc în timp ce
CEO-ul DB Christian Sewing deruleazã un
proces de îmbunãtãþire a controalelor interne

ale bãncii, dupã o serie de incidente, inclusiv
unul în care banca a încãlcat un acord de urmãrire penalã cu Departamentul de Justiþie al
SUA (DOJ), dupã ce a întârziat raportarea
acuzaþiilor unui denunþãtor.
Ambele pãrþi au convenit sã prelungeascã
investigaþia pânã în februarie 2023, dupã ce
DOJ a constatat cã Deutsche Bank a încãlcat

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

Cursurile pieþei valutare (25.03.2022)
Moneda

Simbol Cotaþia

Moneda

Simbol Cotaþia

1 dolar australian

AUD

3,3787

1 real brazilian

BRL

0,9314

1 leva bulgãreascã

BGN

2,5303

1 renminbi chinezesc

CNY

0,7066

1 dolar canadian

CAD

3,5880

1 rupia indiana

INR

0,0590

1 franc elveþian

CHF

4,8514

100 woni sud-coreeni

KRW

0,3681

1 coroanã cehã

CZK

0,2007

1 peso mexican

MXN

0,2244

1 coroanã danezã

DKK

0,6651

1 dolar neo-zeelandez

NZD

3,1333

1 lirã egipteanã

EGP

0,2430

1 dinar sarbesc

RSD

0,0420

1 euro

EUR

4,9489

1 hryvna ucrainiana

UAH

0,1523

1 lirã sterlinã

GBP

5,9268

1 dirham EAU

AED

1,2241

100 forinþi maghiari

HUF

1,3200

1 kuna croata

HRK

0,6532

100 yeni japonezi

JPY

3,6943

1 bahtul thailandez

THB

1 leu moldovenesc

MDL

0,2449

1 gram aur 24 K (preþ lei) XAU

282,0175

1 DST

6,2008

1 coroanã norvegianã

NOK

0,5184

1 zlot polonez

PLN

1,0432

1 rublã ruseascã

RUB

0,0457

1 coroanã suedezã

SEK

0,4786

1 lirã turceascã nouã

TRY

0,3031

1 dolar SUA

USD

4,4961

1 rand sud-african

ZAR

0,3092

XDR

0,1340

1. Cursurile valutelor incluse în aceastã listã au
la bazã cotaþii ale societãþilor bancare autorizate sã efectueze operaþiuni pe piaþa valutarã.
2. Prezenta listã nu implicã obligativitatea utilizãrii cursurilor valutelor ºi aurului în tranzacþii efective de schimb valutar ºi înregistrãri contabile.

Cursul valutar dolar/leu ºi euro/leu la casele de schimb din
Bucureºti (25.03.2022)
Casa de schimb
M&S
Exchange Office
Luxor
Exchange
M&S Beller
C&C
Exchange

$
C

Limite

EUR
V

C

V

4,48 4,54 4.95 4.979

$
EUR

4,47 4.505 4,965 4.978

Medii:

4.47 4.55 4.96 5.00

$

4.47 4.52 4.96 4.98

EUR

C:
V:
C:
V:

4.47 - 4.48
4.505 - 4.55
4.95 - 4.965
4.978 - 5.00

C:
V:
C:
V:

4.4725
4.5287
4.9587
4.9842

acordul.
Banca a trebuit sã investeascã sume suplimentare pentru îmbunãtãþirea controalelor,
dupã ce a fost criticatã de autoritãþile de reglementare pentru mãsurile insuficiente în
domeniu.
E.O.
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BURSA IMOBILIARA
VANZARI
GARSONIERE
DRUMUL Taberei, complex Favorit,

MedLife, bloc monolit de garsoniere cu 2
lifturi, etaj intermediar,curata,libera
pretabila ca investitie pentru inchiriere,
pozitie buna, apropiere metrou. 079 945
5788 42 500 €
PROPRIETAR Militari Residence -29070E

la cash-31mpc finalizat, Blocul este
NOUcu lift. Etaj 7/8consultanta financiara
in vederea obtinerii creditelor imobiliare si
Prima Casa Suprafata 31 mpc. posibilitate
credit. PROPRIETAR Comision 0% 0731
166 448 Pret 29070 Euro Garsoniera
noua in ansamblul rezidential Regnum
Residence & SPA! Garsoniera este
decomandata, spatioasa, ideala pentru
orice familie si vine finisata la cheie.
Garsoniera are o suprafata utila totala de
37.80 mp. 0723 726 686 45 900 €
GARSONIERA, suprafata utila cu balcon

inclus 39.1 mpu se preda finisata cu

VANZARI

gresie, faianta si parchet la alegere 10
variante fiecare, centrala proprie de
apartament cu incalzire prin calorifere,
Adresa Strada Nasaud ,nr.77 ,sector 5
,Bucuresti 0769. 450.000 56 695 €

VAND astra g an 2004 motor 1.7 cdti

1.9TDI 105cp 2008 E4 dotat ,intretinut 2
699 €, 0725199997
VW Passat B 6,an 2008, 2.0 tdi 140cp
BMP,Zoll 03.07.21 3 900 € 0767 659 500
BMW E90/Navigatie/Trapa-Electrica/Be
nzina+Gpl//Piele/Import -Germania/ 5
290 €(0728) 992 373
VOLVO C30 2008 1.6D Impecabil !!!
Proprietar ! 2 999 €073 097 6499
PEUGEOT 308 Hatchback Motor 1.6
Benzinã 120 Cp An Fabricaþie 2008 2
750 €074 528 1388
VAND Bmw F31 seria 3/euro 5 8 100
€075 553 5558
NISSAN Qashqai Tekna//Automat//Euro
5// 4X4//2,0 DCI,//Panoramic 7 950 €075
245 3938
BMW 320d M Pachet Xdrive Bixenon
Navi Piele Facelift 7 750 € 075 445 4422
PEUGEOT 308 Hatchback Motor 1.6
Benzinã 120 Cp An Fabricaþie 2008 2
750 € 074 528 1388

climatronic geamuri electrice masina
merge foarte bine1 100 €0751 419 987

VAND vw lupo an 2001 motor 1.4 tdi1 800
lei, 073 418 5668

medii;-abilitãþi de muncã în echipã;vechime minim 5 ani în muncã;-Atestat
absolvire cursuri de calificare profesionalã
pentru exercitarea profesiei de AGENT
SECURITATE” ºi cunoºtinþe privind paza
obiectivelor, bunurilor, protecþia persoanelor-pentru postul de paznic;-„Certificat
de absolvire cursuri de instruire privind
însuºirea noþiunilor fundamentale de
igienã”-cunoºtinþe norme de igienã ºi
norme tehnice privind curãþarea,
dezinfecþia ºi sterilizarea-pentru postul de
îngrijitor. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã post
paznic:-27.04.2022, ora 09.00,la sediul
unitãþii;-proba practicã post îngrijitor:27.04.2022, ora 10.00,la sediul
unitãþii.-interviu:-29.04.2022, ora 10.00,la
sediul unitãþii. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este-11.04.2022, ora
15.00,la sediul instituþiei. Date contact:secretariat, str.Teiuleanu nr.1, mun.
Piteºti, tel.0348430054. *

Compartiment proiecte.1 post de Consilier
IA-post temporar vacant, contractual,pe
perioadã determinatã la Compartiment
proiecte. Condiþii specifice de participare
la concurs pentru ocuparea posturilor:
1.Condiþii de studii:-studii universitare cu
diplomã de licenþã sau echivalentã,în
domeniul ºtiinþe inginerie civilã ºi instalaþii,
ºtiinþe economice sau ºtiinþe juridice;
2.Condiþii de vechime:-consilier debutant:nu necesitã vechime în specialitatea
studiilor;-consilier I:- 3 ani,6 luni în
specialitatea studiilor,6 luni experienþã în
domeniul achiziþiilor publice;-consilier
IA:-6 ani,6 luni în specialitatea studiilor,6
luni experienþã în domeniul achiziþiilor
publice. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-13.04.2022, ora
10.00; -interviul-19.04.2022, ora 13.00.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este 5 zile lucrãtoare de la afiºare
(28.03.2022-01.04.2022 inclusiv),la sediul
Primãriei Municipiului Miercurea-Ciuc.
Date contact:-Municipiul Miercurea Ciuc,
Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii, nr.1,
jud.Harghita. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei Municipiului
Miercurea-Ciuc, cam.139 ºi la tel.0266315120/114 sau pe e-mail:kovacszsuzsa
@szereda.ro. *
SERVICIUL Public de Gospodãrie
Comunalã al Comunei Ezeriº, cu sediul în
Ezeriº, nr.465, jud.Caraº-Severin,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:-muncitor calificat-2
posturi contractuale vacante,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:medii/ºcoalã profesionalã/curs de
calificare;-posesor al permisului de
conducere, cat.B;-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu este cazul. Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-21.04.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-interviu-26.04.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact:-Luchian Elena, tel.0728
157984. *
ANUNÞ pentru ocuparea postului
contractual vacant de Manager proiecte,
în cadrul Compartimentului implementare
proiecte,din primãria Comunei Bixad,
jud.Satu Mare,pe perioadã nedeterminatã
Primãria Comunei Bixad,cu sediul în satul
Trip, str.Principalã nr.252, jud.Satu Mare,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-manager proiecte
-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorsuperioare juridice;-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani;-posesor permis de
conducere. Data,ora ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba scrisã-10.05.
2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;
-interviu-12.05.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0261843752. *
ªCOALA Gimnazialã ,,Nicolae Colan”,cu
sediul în Sfântu Gheorghe, str.Lalelei nr.7,
jud.Covasna, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale, aprobat prin H.G.nr.286
/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiîngrijitor-0,5 normã-post vacant
contractual, pe perioadã determinatã.
Denumirea postului-muncitor întreþinere0,5 normã-post vacant contractual,pe
perioadã determinatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-medii;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.04.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba
practicã-20.04.2022, ora 11.00,la sediul
instituþiei;-interviu-20.04.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.

AUTO STRAINE
AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0

GARSONIERA* SUT 34.40 mp* Finisata la

t di, eur o5, 8. 500 E , negoc iabil ,
tel.0740.588.805

cheie* Viscolului Residence* Pozitionarea
in N-V Capitalei pe strada Viscolului nr.
28-30 aduce complexului multe atu-uri, de
la mijloace de transport in comun, pana la
o multitudine de lanturi de magazine, sali
de sport, piscine sau parcuri. 0733 083
083 41 905 €

Mercedes E200 diesel,
07.12.2018, 28700 km, cutie automata
30 800 € 074 014 7777
V AN D

VW JETTA 2012,BENZINA, NAVI

MARE,ff multe dotari,distrib sch recent 5
750 €075 583 7575

GARSONIERA in unul din putinele blocuri

VÂND Volvo xc 90,al doilea proprietar ,

construite in zona ultracentrala dupa
cutremur, mai exact intr-un bloc construit
in 1981, la mai putin de 4 minute de mers
pe jos de gura de metrou Piata Romana
84 000 €0728 736 846

maºina este întreþinutã are ºapte locuri
se circula in fiecare zi cu ea ,preþul fiind
uºor negociabil , ofer certificat fiscal pt
transcrierea autoturismului 4 999 €
(0741) 661 925

STUDIO Bloc Nou Tomis Plus 59mp 47

TOYOTA aygo cu carte service 6000km

500 € 0735 460 339

7 300 € 07567 26508

39 mp, metrou
Berceni, acceptam credit 33 900 €
0787 525 652
GARSONIERA

VOLKSWAGEN Golf 5 inmatriculat

BURSA MUNCII
LOCURI DE MUNCA - OFERTE
ADMINISTRAÞIA Naþionalã a Rezervelor

de Stat ºi Probleme Speciale–Unitatea
Teritorialã 425 organizeazã, în
conformitate cu prevederile art.7 alin(6) al
Regulamentului-Cadru aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post contractual de
execuþie vacant, astfel: - 1 post Paznic,
Compartimentul Pazã - PSI, studii
generale/ medii, calificare profesionalã ca
agent securitate/ pazã cu atestat pentru
exercitarea ocupaþiei de agent securitate/
pazã, certificat de calificare profesionalã
ca servant pompier ºi certificat de
absolvire a cursului de instruire teoreticã ºi
practicã în domeniul armelor ºi muniþiilor,
minim 1 an vechime în muncã. Concursul
se organizeazã astfel: proba practicã în
data de 18.04.2022 ora 1000, proba scrisã
în data de 19.04.2022 ora 1000 ºi interviul
în data de 26.04.2022 ora 1000, la sediul
unitãþii din localitatea Bistriþa, str.
Mãnãstirii nr.7, comuna Alexandru cel
Bun, judeþul Neamþ. Data-limitã pânã la
care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs: 11.04.2022 ora 1500, la sediul
unitãþii. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu,
documentele prevãzute la art.6 al
Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.
nr. 286/2011. Condiþiile generale ºi
specifice de participare la concurs,
bibliografia stabilitã ºi actele necesare
pentru dosarul de concurs se afiºeazã la
sediul Unitãþii Teritoriale 425 ºi pe site-ul
www.anrsps.gov.ro. Relaþii suplimentare
se pot obþine la numãrul de telefon
0233241182 sau la sediul unitãþii,
Compartimentul Resurse Umane,
Salarizare. Persoana de contact: Nãstase
Cristina. Director executiv, Ing. Constantin
RÃDULESCU *
OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate

Imobiliarã Alba, cu sediul în Alba Iulia, str.
Septimius Severus, nr. 59, jud. Alba, în
temeiul H.G. nr. 286/2011 ºi a H.G. nr.
1027/2014, organizeazã în perioada
19.04.2022-27.04.2022 concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant cu
încadrare pe perioadã nedeterminatã ,
dupã cum urmeazã: -1 post de asistent
registrator principal debutant –O.C.P.I.
Alba, Serviciul Publicitate Imobiliarã BCPI Alba Iulia; Cerinþele postului: - Studii
de specialitate: - studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã în specializarea drept; - Vechime: 0
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs cu toate actele
necesare pentru ocuparea posturilor
vacante legalizate sau, dupã caz, le vor
prezenta ºi în original în vederea verificãrii
conformitãþii copiilor cu acestea respectiv,
copia actului de identitate; copiile
documentelor care sã ateste nivelul
studiilor ºi ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri, precum ºi
copiile documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau
instituþia publicã; carnetul de muncã, dupã
caz, adeverinþele care atestã vechimea în
muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea
studiilor, publicate în Anunþul de concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial,
partea III-a, respectiv, pânã la data de
11.04.2022, inclusiv, orele 16.30, la sediul
Oficiului de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Alba, str. Septimius Severus,
nr. 59, judeþul Alba, Secretariat - etaj II,
birou 207 ( luni- joi în intervalul orar
08.00-16.30, vineri în intervalul orar
08.00-14.00). Proba scrisã va avea loc în
data de 19.04.2022 la sediul O.C.P.I. Alba
str. Septimius Severus, nr. 59, judeþul
Alba, sala de consiliu, nr. 211, ora 10,00.
Susþinerea interviului: va avea loc în data
de 27.04.2022, ora 10.00 la sediul
O.C.P.I. Alba str. Septimius Severus, nr.
59, judeþul Alba , sala de consiliu, nr.211.
Detalii privind concursul se pot obþine la
sediul OCPI Alba, pe site-ul instituþiei
ab@ancpi.ro ºi telefon 0258 813170 int.
118. *
PRIMÃRIA comunei Tudora, judeþul

Botosani, organizeazã concurs, în baza
H.G. 286/2011 ºi H.G. 1027/2014, la
sediul Primãria comunei Tudora judeþul
Botoºani, în data de 28 aprilie 2022 ora
10,00 proba scrisã ºi în data de 3 mai 2022
ora 10,00 interviul, pentru ocuparea
postului contractual vacant de: psiholog in
cadrul Serviciului de asistenta socialã.
Condiþii de participare: - nivelul studiilor :
superioare, psihologie, domeniul
psihologie; - vechimea în specialitatea

studiilor necesare ocupãrii postului: NU
ESTE CAZUL - certificate (adeverinþã)
medicala cu specificaþia ”Apt pentru
ocupaþia Psiholog”; - disponibilitatea
pentru lucrul peste program sau la ore
neprevazute; - disponibilitatea pentru
perfecþionare; - abilitate de lucru cu
calculatorul (excel, word, internet); Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Primãriei comunei Tudora în
termen de 10 zile lucratoare de la data
publicãrii prezentului anunþ, în Monitorul
Oficial al României, Partea a III a.
Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul
Primariei comunei Tudora. Relaþii
suplimentare se pot obþine de la sediul
Primariei comunei Tudora dl. Constantin
NITA, secretar general UAT ºi la telefon
0762200505. *
INSTITUTUL de Boli Cardiovasculare
„Prof.dr. George I.M. Georgescu” Iaºi
organizeazã concurs, în baza art. 7, alin. 4
din HG 286/2011; la sediul din Iaºi, B-dul
Carol I, Nr. 50, în data de 19.04.2022 proba scrisã ºi în data de 21.04.2022 interviu, pentru urmãtoarele posturi
contractuale, vacante, cu normã întreagã:
- 1 post de infirmierã în cadrul Compartimentului de Primire Urgenþe de Specialitate, în data de 19.04.2022, ora 11.00 proba scrisã ºi în data de 21.04.2022, ora
11.00, interviul; Condiþii de participare: nivelul studiilor - minim 10 clase; - curs de
infirmiere organizat de Ordinul Asistenþilor
medicali Generaliºti, Moaºelor ºi
Asistentilor Medicali din România sau curs
de infirmiere organizat de furnizori
autorizaþi de Ministerul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii – Direcþia generalã
resurse umane ºi certificare; - vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului - fãrã vechime în specialitate; experienþã într-un Compartiment de
Primire Urgenþe de Specialitate poate
constitui un avantaj; - 1 post de îngrijitoare
în cadrul Secþiei clinica de cardiologie Compartiment USTACC, în data de
19.04.2022, ora 9.00 - proba scrisã ºi în
data de 21.04.2022, ora 9.00, interviul;
Condiþii de participare: - nivelul studiilor minim 10 clase; - vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului minim 6 luni experienþã în specialitate
postului; Dosarele de înscriere se depun
la sediul spitalului la Biroul RUNOS în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monitorul
Oficial al Romaniei partea a III-a; Condiþiile
de participare la concurs ºi bibliografia se
afiºeazã la sediul unitãþii. Relaþii suplimentare se pot obþine de la sediul
institutiei din B-dul Carol I, Nr. 50, et. VI Biroul RUNOS ºi la nr. tel. 0232/ 211834
int.110. *
SPITALUL Municipal Topliþa, cu sediul în
Topliþa, str.Victor Babeº nr.3, jud.
Harghita, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale vacante, aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014 ºi O.G.nr.19/2021, în
cadrul instituþiei: Denumirea posturilor:-un
post asistent medical-specialitatea
generalist-post contractual vacant,pe
perioadã nedeterminatã-cabinet ambulator urologie;-un post asistent medical
-specialitatea generalist-post contractual
vacant,pe perioadã determinatã-laborator
analize medicale. Condiþii specifice de
participare la concurs:-diplomã de ºcoalã
postlicealã sau echivalentã sau diplomã
de studii postliceale prin echivalare
conform H.G.nr.797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenþilor liceelor
sanitare;6 luni vechime în specialitate.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã:-20.04.2022,
ora 10.00,la sediul unitãþii;-proba
interviu:-27.04.2022, ora 10.00,la sediul
unitãþii. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este-08.04.2022,la sediul unitãþii.
Date contact:-birou RUNOS, tel.0266
342432, int.169. *
CENTRUL Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã Sibiu, cu sediul în
Sibiu, str.Turismului nr.15, jud.Sibiu,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator financiar-Gradul I-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare, profilul economic,
secþiile Finanþe Contabilitate;-vechimea în

specialitatea studiilor economiceminimum 5 ani;-vechime în contabilitate
bugetarã-instituþii publice/ învãþãmântminimum 3 ani constituie un avantaj;
-experienþa pe proiecte cu finanþare din
fonduri externe constituie un avantaj;cunoºtinþe de operare PC, de utilizare a
unor softuri de contabilitate. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-02.05.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-04.05.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-interviu06.05.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0269247066. *
CENTRUL de Culturã ºi Artã al judeþului
Timiº, cu sediul în Timiºoara, str.Emanuil
Ungureanu nr.1, jud.Timiº, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:-balerin, dansator,
treaptã profesionalã III, studii medii-2
posturi vacante (fatã ºi bãiat), contractual,
pe perioadã nedeterminatã; balerin,
dansator, grad profesional debutant, studii
superioare-1 post vacant, (fatã),
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare:-balerin,
dansator, treaptã profesionalã III:-studii
medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat;-vechime în muncã-minim 6
luni;-experienþã profesionalã minim 6 luni
într-un ansamblu folcloric profesionist;vârsta minimã 18 ani ºi vârsta maximã 30
ani;-þinutã scenicã corespunzãtoare;disponibilitate la efort fizic susþinut;disponibilitate la program de lucru
prelungit;-ritm ºi capacitate de memorare
a repertoriului coregrafic, interpretare ºi
transmitere mesaj artistic;-abilitãþi, calitãþi
ºi aptitudini necesare de comunicare ºi
relaþionare,de lucru în echipã;-balerin,
dansator, grad profesional debutant:studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul de
licenþã teatru ºi artele spectacolului,
specializarea artele spectacoluluicoregrafie;-vechime în muncã-nu
necesitã vechime;-vârsta minimã 18 ani ºi
vârsta maximã 30 ani;-þinutã scenicã
corespunzãtoare;-disponibilitate la efort
fizic susþinut;-disponibilitate la program de
lucru prelungit;-ritm ºi capacitate de
memorare a repertoriului coregrafic,
interpretare ºi transmitere mesaj
artistic;-abilitãþi, calitãþi si aptitudini
necesare de comunicare ºi relaþionare,de
lucru în echipã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
practicã-20.04.2022, începând cu ora
10.00,la sediul instituþiei;-interviul
-27.04.2022, începând cu ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul
Juridic, Resurse-Umane, Achiziþii,din
cadrul instituþiei precum ºi la tel.02564
35158. *
LICEUL Teoretic „Horváth János”,cu
sediul în Marghita, str.1 Decembrie, nr.5,
jud.Bihor, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-paznic I M-post
vacant,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime
necesarã ocupãrii postului-3 ani;-atestat
agent de pazã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.04.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-21.04.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii pot depune dosarele de
concurs este-11.04.2022, ora 15.00, la
sediul instituþiei. Date contact:-sediul
instituþiei, tel.0359 434010;0259362926. *
DIRECÞIA de Asistenþã Socialã Panciu,
cu sediul în Panciu, str.Titu Maiorescu,
nr.15, jud.Vrancea, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale vacante, conform H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014: Denumirea postuluieducator-1 post Compartiment Centrul de
Consiliere ºi Sprijin pentru Pãrinþi ºi Copii.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii
pedagogice absolvite cu diplomã;

-vechime în specialitatea studiilorminimum 5 ani.Denumirea postuluiKinetoterapeut-2 posturi Compartiment
Centrul de zi de Asistenþã ºi Recuperare
Sf.Maria. Condiþii specifice de participare
la concurs:-nivelul studiilor-studii
superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul fundamental Stiinþa Sportului ºi
Educaþie Fizicã, domeniul kinetoterapie;vechime în specialitatea studiilorminimum 5 ani. Denumirea postului
-asistent social, grad profesional principal1 post Compartiment Rezidenþial pentru
Persoane Vârstnice ,,Sf.Ioan”. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul asistenþã
socialã;-vechime în specialitatea studiilor
-minimum 5 ani. Denumirea postuluimaseur-2 posturi Compartiment Centrul
de zi de Asistenþã ºi Recuperare Sf.Maria.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii
absolvite cu diplomã de bacalaureat;-sã fi
absolvit curs de masor;-vechime în
practicarea procedeelor ºi tehnicilor de
masaj minimum 1 an.Denumirea postuluiinfirmierã-2 posturi Compartiment
Rezidenþial pentru Persoane Vârstnice
,,Sf.Ioan”. Condiþii specifice de participare
la concurs:—nivelul studiilor-studii medii
absolvite cu diplomã de bacalaureat;vechime în muncã minimum 6 luni;-dupã
angajare au obligaþia sã urmeze cursul de
infirmierã. Denumirea postului-referent,
grad profesional IA-1 post Compartiment
Secretariat, registraturã,arhivã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii medii absolvite cu diplomã
de bacalaureat;-vechime în muncã
minimum 7 ani. Denumirea postuluiasistent balneofiziokinetoterapie si
recuperare medicalã-2 posturi Compartiment Centrul de zi de Asistenþã ºi
Recuperare Sf.Maria. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorstudii postliceale în specialitatea balneofiziokinetoterapie ºi recuperare medicalã;vechime în specialitatea studiilor
-minimum 5 ani;-Certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursurilor:-proba
scrisã-20.04.2022, ora 11.00,la sediul
instituþiei;-interviu-25.04.2022,ora
12.00,la sediul instituþiei; Candidaþii vor
depune dosarele de concurs în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al României,
partea a-III-a, data limitã-12.04.2022.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei
oraºului Panciu, persoanã de contact:Drîmbã Mihaela, tel.0237/275811,
0760620708, e-mail:contact@primariapanciu.ro. *
Gimnazialã
,,Mircea
Sântimbreanu” Brad, cu sediul în Brad,
str.Libertãþii nr.21, jud.Hunedoara,
organizeazã concurs pentru ocuparea pe
perioadã nedeterminatã a urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
vacant contractual:-0,5 normã-post
îngrijitor. Condiþii specifice de ocupare a
posturilor:-studii medii:-minim 12
clase;-experienþã în activitãþi de îngrijire a
preºcolarilor doveditã prin documente;
-cunoºtinþe de efectuare curãþenie, de
utilizare a substanþelor de curãþenie ºi a
ustensilelor ºi aparatelor de lucru;disponibilitate pentru program flexibil,
între orele 06.00-18.00 ºi în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã, dacã este
cazul;-abilitãþi de relaþionare-comunicare
cu întreg personalul unitãþii de
învãþãmânt;-abilitãþi de muncã în echipã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-28.04.2022,
ora 09.00,la sediul instituþiei;- interviu02.05.2022, ora 09.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact:- la
Secretariatul ªcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad, tel.0254612674. *
ªCOALA

COLEGIUL Economic „Maria Teiuleanu”,

cu sediul în Piteºti, str.Teiuleanu nr.1,
jud.Argeº, organizeazã concurs în
conformitate cu prevederile H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014, pentru douã posturi
contractual vacante,pe perioada
nedeterminatã: Denumirea posturilor:-1
post paznic I M/G;1 post îngrijitor I M/G;
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii generale sau studii

ªCOALA Gimnazialã Nestor Porumb

Tulca, cu sediul în Tulca nr.123-124,
jud.Bihor, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator
financiar-0,5 normã-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioarefacultate în domeniul ºtiinþelor economice;
-condiþii de vechime în domeniu-minim 2
ani; -cazier judiciar; -comunicare,
seriozitate, capacitatea de a face faþã
stresului, capacitate de sintezã ºi analizã,
lucru în echipã, punctualitate. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.04.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-interviu-21.04.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0259314834. *
SPITALUL Orãºenesc dr.Gheorghe

Constantinescu Bumbeºti-Jiu, cu sediul în
Bumbeºti-Jiu, str. Zorilor nr.1, jud.Gorj,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-un post de asistent medical
generalist cu PL,la compartimentul
Sterilizare,din secþia Chirurgie Generalãpost vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilordiplomã de studii postliceale prin
echivalare conform H.G.nr.797/1997;adeverinþa care sã ateste cã a susþinut ºi
promovat examenul de debutant;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-6 luni.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã -20.04.2022,
ora 10.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-27.04.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0253463042. *
ªCOALA Gimnazialã Agriºu Mare, cu

sediul în Agriºu Mare, str.Principalã nr.12,
jud.Arad, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar, post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor -superioare;
-vechimea necesarã-5 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.04.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-interviu-20.04.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0787885954. *
MUNICIPIUL Miercurea Ciuc, cu sediul în

Miercurea-Ciuc, str.Piaþa Cetãþii, nr.1,
jud.Harghita, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea posturilor:-1 post
de Consilier debutant, post temporar
vacant, contractual,pe perioadã determinatã la Compartiment proiecte.1 post
de Consilier I, post temporar vacant,
contractual,pe perioadã determinatã la
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Date contact:-secretariat, tel.02673
51715. *
ªCOALA Gimnazialã Comuna Palanca,

cu sediul în Palanca, str.Parcului, nr.51,
jud.Bacãu, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar unitate de
învãþãmânt-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:
—nivelul studiilor-superioare;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:—proba scrisã
-20.04.2022, ora 10.00-12.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-20.04.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-interviu
-20.04.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact:-ªcoala
Gimnazialã Palanca, jud.Bacãu,
tel/fax-0234385014. *
A. N.”APELE Române”-Administraþia
Bazinalã de Apã Argeº-Vedea, cu sediul
în Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteºti,
jud.Argeº, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011 modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014:Denumirea postului-electrician în cadrul
Baraj Rîuºor-SH Câmpulung la

S.G.A.Argeº, post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:Studii:-studii medii/ generale;-certificat
sau diplomã de calificare in meseria de
electrician; Vechime:-vechime în
specialitate-nu se specificã; Aptitudini:disponibilitate de lucru în ture de
zi/noapte. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-20.04.2022,
ora 10.00,la sediul Administraþiei Bazinalã
de Apã Argeº-Vedea din Piteºti, str.
Câmpulung, nr.6-8, jud.Argeº;-proba
interviu-29.04.2022, ora 10.00,la sediul
Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung,
nr 6-8, judetul Argeº. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare respectiv
08.04.2022, ora 12.00 la sediul
Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung,
nr 6-8, jud.Argeº. Date contact:
-tel:-+40248223449| +40248218250;
fax:-+40248220878, email:dispecer@
daav.rowater.ro. *
A. N.”APELE Române”-Administraþia

Bazinalã de Apã Argeº-Vedea, cu sediul
în Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteºti,
jud.Argeº, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011 modificatã
ºi completatã de H.G.nr. 1027/2014:Denumirea postului-electrician în cadrul
Baraj Bascov-SH Bascov la S.G.A.Argeº,
post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-Studii:-studii

medii/generale;-certificat sau diplomã de
calificare în meseria de electrician;
Vechime:-vechime în specialitate-nu se
specificã; Aptitudini:-disponibilitate de
lucru pe teren ºi în ture de zi/noapte.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-21.04.2022, ora
10.00,la sediul Administraþiei Bazinalã de
Apã Argeº-Vedea din Piteºti, str.
Câmpulung, nr.6-8, jud.Argeº;-proba
interviu-02.05.2022, ora 10.00,la sediul
Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung,
nr.6-8, jud.Argeº. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare respectiv
08.04.2022, ora 12.00 la sediul
Administraþiei Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea din Piteºti, str.Câmpulung,
nr.6-8, jud.Argeº. Date contact:-tel:
-+40248223449 |+40248218250;
fax:+40248220878, email:dispecer@
daav.rowater.ro. *
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit nr.8,cu

sediul în Constanþa, Aleea Lãcramioarelor
nr.2, jud.Constanþa, organizeazã concurs,
pentru ocuparea unui post contractual,
aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-1 post
îngrijitor-vacant contractual,pe perioadã
determinatã(6 luni). Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilo
-medii; -nu necesitã vechime; -domiciliulMunicipiul Constanþa. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-20.04.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;
-proba practicã-20.04.2022, ora 13.00,la

sediul instituþiei;-interviu-20.04.2022, ora
15.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact:- tel.0341/439648. *
ªCOALA Gimnazialã „Regina Maria”,cu

sediul în Sibiu, str.Zaharia Boiu nr.1,
jud.Sibiu, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitoare curãþeniepost vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã cu perioadã de probã de 30
de zile,la ªcoala Gimnazialã „ Regina
Maria”-punct de lucru str.Zaharia Boiu
nr.1, Sibiu. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor
-generale; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-20.04.2022,
ora
9.00,la
sediul
instituþiei;
-interviu-20.04.2022, ora 10.30,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact:-secretariat, tel.0269/
211817; 0741491456. *
UNI VERSI TATEA
Tehnicã
din
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud.Cluj,
organizeazã, în conformitate cu
Procedura operaþionalã:-’’Angajarea
personalului Universitãþii Tehnice din
Cluj-Napoca în vederea ocupãrii posturilor
înfiinþate în afara organigramei pentru

implementarea proiectelor finanþate din
fonduri europene nerambursabile’’,
aprobatã prin Ordinul Ministrului Educaþiei
Naþionale nr.5140/24.09.2018, concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale: -1.Denumirea postului:
Responsabil financiar, vacant, perioadã
determinatã. Data concursului:12.04.2022, ora 08.30, On-line, Platforma
Microsoft Teams. Condiþii specifice
înscriere:-studii superioare economice;experienta profesionala in domeniul
economic(financiar-contabil)-minim 6 luni.
2.Denumirea postului:-Responsabil
resurse umane, vacant, perioadã
determinatã. Data concursului:12.04.2022, ora 08.30, On-line, Platforma
Microsoft Teams. Condiþii specifice
înscriere:-studii superioare universitare;experienta profesionala specifica
relevantã-minim 1 an. 3.Denumirea
postului:-Responsabil tehnic, vacant,
perioadã determinatã. Data concursului:12.04.2022, ora 08.30, On-line, Platforma
Microsoft Teams. Condiþii specifice
înscriere:-studii superioare universitare;experienta profesionala specifica
relevantã-peste 3 ani. 4.Denumirea
postului: Contabil, vacant, perioadã
determinatã. Data concursului:- 12.04.
2022, ora 08.30, On-line, Platforma
Microsoft Teams. Condiþii specifice
înscriere:-studii superioare universitare
economice;-experienta profesionala
specifica relevantã-peste 1 an.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pânã
în 07.04.22, ora 15:30 pe e-mail:resurse.
umane@staff.utcluj.ro. Contact:-tel.

0264202330, email:resurse.umane
@staff.utcluj.ro. *

Plaza, etajul 10, în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29
APRILIE 2022" pânã la data de 21 aprilie
2022 ora 17:30, ora de închidere a
programului Bãncii. Acþionarii pot
transmite astfel de întrebãri cãtre sediul
social al Bãncii din Bucureºti, Sectorul 2,
ªoseaua Pipera, Nr. 42, clãdirea
Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice
formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrate ca fiind
primite la registratura Bãncii pânã la data
de 21 aprilie 2022, ora 17:30, ora de
închidere a programului Bãncii, în plic
închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 28/29 APRILIE 2022". Acþionarii
pot transmite întrebãrile ºi prin e-mail cu
semnãturã electronicã calificatã, conform
eIDAS, însoþitã de copia actului de
identitate valabil al acþionarului (în cazul
persoanelor fizice, buletin/carte de
identitate, respectiv în cazul persoanelor
juridice, buletin/carte de identitate a
reprezentantului legal înscris în lista
acþionarilor Bãncii, emisã de Depozitarul
Central), la adresa capital@patriabank.ro,
menþionând la subiect: "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022" pânã la data de 21 aprilie 2022 ora
17:30, ora de închidere a programului
Bãncii. Dreptul de a adresa întrebãri ºi
obligaþia Bãncii de a rãspunde vor fi
condiþionate de protejarea confidenþialitãþii ºi a intereselor Bãncii. Participarea
la Adunarea generalã a acþionarilor.
Accesul acþionarilor înregistraþi în registrul
acþionarilor la Data de Referinþã ºi
îndreptãþiþi sã participe la Adunarea
Generala a Actionarilor este permis prin
simpla probã a identitãþii acestora, fãcutã,
(i) în cazul acþionarilor persoane fizice, cu
actul de identitate sau, (ii) în cazul
persoanelor juridice, cu actul de identitate
al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul
acþionarilor persoanelor juridice ºi al
acþionarilor persoane fizice reprezentate,
cu împuternicirea datã persoanei fizice
care le reprezintã, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile în materie.
Acþionarii înregistraþi la Data de Referinþã
în registrul acþionarilor Bãncii þinut de
Depozitarul Central pot participa personal
sau prin reprezentare în AGOA/AGEA,
fiecare acþionar având dreptul de a
desemna orice altã persoanã fizicã sau
juridicã în calitate de reprezentant pentru
a participa ºi a vota în numele sãu în
cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea
prevederilor art. 105 alin. (11) - (16) din
Legea nr. 24/2017. În cazul participãrii prin
reprezentare, acþionarul va desemna un
reprezentant printr-o procurã specialã
întocmitã în baza formularului de procurã
specialã pus la dispoziþia acþionarilor de
cãtre Bancã, atât în limba românã, cât ºi în
limba englezã, sau printr-o împuternicire
generalã acordatã în condiþiile prezentate
mai jos. Procura generalã ºi procura
specialã. Procura generalã va fi valabilã
numai dacã: (i) este acordatã pentru o
perioadã care nu va depãºi 3 ani, dacã
pãrþile nu au prevãzut în mod expres un
termen mai mare, (ii) permite în mod
expres reprezentantului acþionarului care
a acordat o astfel de procurã sã voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea
adunãrilor generale ale acþionarilor Bãncii,
inclusiv în ceea ce priveºte acte de
dispoziþie ºi (iii) este acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin. (1)
pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Acþionarii Bãncii nu pot fi
reprezentaþi în AGOA/AGEA pe baza
procurii generale de cãtre o persoanã care
se aflã într-o situaþie de conflict de interese
ce poate apãrea în special în unul dintre
urmãtoarele cazuri: a) este un acþionar
majoritar al Bãncii, sau o altã persoana,
controlatã de respectivul acþionar; b) este
membru al unui organ de administrare, de
conducere sau de supraveghere al Bãncii,
al unui acþionar majoritar sau al unei
entitãþi controlate, conform celor
prevãzute la lit. a); c) este un angajat sau
un auditor al Bãncii ori al unui acþionar
majoritar sau al unei entitãþi controlate,
conform celor prevãzute la lit. a); d) este
soþul, ruda sau afinul pânã la gradul al
patrulea inclusiv al uneia dintre
persoanele fizice prevãzute la lit. a)-c).
Procura generalã trebuie sã conþinã cel
puþin urmãtoarele informaþii: 1.
numele/denumirea acþionarului; 2.
numele/denumirea reprezentantului (cel
cãruia i se acordã procura); 3. data

procurii, precum ºi perioada de valabilitate
a acesteia, cu respectarea prevederilor
legale; procurile purtând o datã ulterioarã
au ca efect revocarea procurilor datate
anterior; 4. precizarea faptului cã
acþionarul împuterniceºte reprezentantul
sã participe ºi sã voteze în numele sãu
prin procura generalã în Adunarea
generalã a acþionarilor pentru întreaga
deþinere a acþionarului la data de referinþã,
cu specificarea expresã a societãþii/
societãþilor pentru care se utilizeazã
respectiva procurã generalã. Procura
generalã înceteazã în conformitate cu
alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018. Conform alin. 4 al art. 200 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acþionar
poate desemna o singurã persoanã sã îl
reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate
acestea, dacã un acþionar deþine acþiuni
ale Bãncii în mai multe conturi de valori
mobiliare, aceastã restricþie nu îl va
împiedica sã desemneze un reprezentant
separat pentru acþiunile deþinute în fiecare
cont de valori mobiliare cu privire la o
anumitã adunare generalã. Totuºi,
acþionarului i se interzice sã exprime voturi
diferite în baza acþiunilor deþinute de
acesta în capitalul social al Bãncii.
Procurile speciale trebuie sã conþinã
instrucþiuni specifice de vot pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA,
iar reprezentantul are obligaþia sã voteze
conform instrucþiunilor formulate de
acþionarul care l-a desemnat. În situaþia
discutãrii în cadrul AGOA/AGEA, în
conformitate cu prevederile legale, a unor
puncte neincluse pe ordinea de zi,
reprezentantul poate exercita votul cu
privire la aceste puncte conform
interesului acþionarului reprezentat.
Procura specialã este valabilã doar pentru
adunarea pentru care a fost solicitatã. De
asemenea, conform art. 200 alin. 5 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acþionar
poate desemna prin procurã specialã unul
sau mai mulþi împuterniciþi supleanþi care
sã îi asigure reprezentarea în AGOA/
AGEA în cazul în care reprezentantul
desemnat prin procura specialã este în
imposibilitate de a-ºi îndeplini mandatul. În
cazul în care prin împuternicire sunt
desemnaþi mai mulþi reprezentanþi
supleanþi, se va stabili ordinea în care
aceºtia îºi vor exercita mandatul. În
conformitate cu prevederile art. 105 alin.
(11) din Legea 24/2017, în cazul în care un
acþionar este reprezentat de o instituþie de
credit care presteazã servicii de custodie,
aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe
baza instrucþiunilor de vot primite prin
mijloace electronice de comunicare, fãrã a
mai fi necesarã întocmirea unei
împuterniciri speciale sau generale de
cãtre acþionar. Custodele voteazã în
AGOA/AGEA exclusiv în conformitate ºi
în limita instrucþiunilor primite de la clienþii
sãi având calitatea de acþionari la Data de
Referinþã. În acest sens, reprezentantul
custodelui va face dovada cã acþionarul
este clientul custodelui ºi cã
reprezentantul a fost desemnat de
custode sã reprezinte acþionarul în
AGOA/AGEA. În cazul procurii speciale,
un exemplar original, completat în limba
românã sau în limba englezã ºi semnat de
acþionar, împreunã cu o copie a actului de
identitate al acþionarului (în cazul
persoanelor fizice, buletin/carte de
identitate, respectiv în cazul persoanelor
juridice, buletin/carte de identitate a
reprezentantului înscris în lista acþionarilor
Bãncii, emisã de Depozitarul Central), se
va depune la sediul social al Bãncii din
Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera, Nr.
42, clãdirea Globalworth Plaza, etajul 10,
în plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi
cu majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 28/29 APRILIE 2022", în
termenul prevãzut de art. 11.2. din Actul
Constitutiv al Bãncii - 2 zile lucrãtoare
înainte de adunarea generalã - respectiv
pânã la data de 21 aprilie 2022, ora 17:30,
ora de închidere a programului Bãncii,
urmând ca reprezentantul sã aibã asupra
sa în AGOA/AGEA, un exemplar original
al procurii speciale. Procura specialã
poate fi transmisã cãtre sediul social al
Bãncii din Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua
Pipera, Nr. 42, clãdirea Globalworth
Plaza, etajul 10, prin orice formã de
curierat cu confirmare de primire, astfel
încât sã fie înregistratã ca fiind primitã la
registratura Bãncii în termenul prevãzut
de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Bãncii 2 zile lucrãtoare înainte de adunarea
generalã - respectiv pânã la data de 21
aprilie 2022, ora 17:30, ora de închidere a

DIRECÞIA Naþionalã de Probaþiune

organizeazã concurs/examen, pentru
ocuparea unei funcþii contractuale –ºofer
treapta I, vacantã pe perioadã
nedeterminatã, în cadrul Serviciului de
Probaþiune Constanþa. Înscrierea la
concurs se face pânã la data de
08.04.2022; Selecþia dosarelor va avea
loc în data de 12.04.2022; Proba practicã
va avea loc în perioada 03-04.05.2022,
ora 9.00; Interviul va avea loc în data de
10.05.2022, ora 9.00. Condiþii generale de
ocupare a postului sunt cele prevãzute la
art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin
H. G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii specifice
de ocupare a postului: studii medii
absolvite cu diplomã de bacalaureat;
permis de conducere categoria B;
experienþã de cel puþin 6 ani în
conducerea autovehiculelor; experienþã
de cel puþin 2 ani vechime în muncã pe o
funcþie ce presupune ca principalã
atribuþie conducerea de autovehicule.
Probele de concurs vor avea loc la sediul
Direcþiei Naþionale de Probaþiune, din
Bucureºti, sector 5, str. Apolodor, nr. 17,
et. 6. Informaþii detaliate despre dosarul de
concurs, tematica ºi bibliografia pot fi
vizualizate accesând pagina de internet
https://probatiune.just.ro/ secþiunea
Carierã, iar informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0726.755.330 Natalia
Catrina (Luni–joi, 08.00–16.00, vineri
8.00–14.00) sau la adresa de e-mail:
sru.probatiune@just.ro. *

ANUNTURI DIVERSE
DIVERSE

A.G.A.

CII MATACHE ALICE MIRELA in calitate

de administrator judiciar al M&M
INTERNATIONAL CONSULTING
GROUP SRL, cu sediul in Bucureºti, str.
Olteþului nr. 30, Sector 2, CUI 17096493,
înregistratã în Registrul Comerþului sub nr.
J40/109/2005 anunþã cã prin Incheierea
de sedinta din data de 21.03.2022
pronunþatã de Tribunalul Bucureºti, Secþia
a VII-a Civila, în dosarul 12543/3/2021 a
fost dispusa deschiderea procedurii de
insolventa impotriva M&M INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SRL.
Debitorul are obligaþia ca în termen de 10
zile de la pronunþarea hotãrârii sã depunã
la dosarul cauzei actele ºi informaþiile
prevãzute la art. 67 alin.(1) din Legea
85/2014. In caz contrar, devin aplicabile
dispozitiile art. 82 alin. 1 si 2 si art. 169
alin.1 lit. d) din Legea nr. 85/2014. În cazul
în care debitorul nu depune, în 10 zile de la
pronunþarea hotãrârii de deschidere a
procedurii de insolventa, la dosar, o
declaraþie prin care sã-ºi manifeste
intenþia de reorganizare, în temeiul art. 85
alin. 1 raportat la art. 74 ºi art. 67 alin. 1 lit.
g din Legea nr. 85/2014, urmeazã a opera
ridicarea de drept a dreptului de
administrare, situaþie în care conducerea
integralã a activitãþii debitorului revine
administratorului judiciar. Prin aceeasi
hotarare au fost fixate urmatoarele :
Termenul limitã de depunere, de cãtre
creditori, a opoziþiilor la Încheierea de
deschidere a procedurii - 15 zile de la
notificare, precum ºi termenul de
soluþionare a opoziþiilor, care nu va depãºi
10 zile de la data expirãrii termenului de
depunere a acestora; Termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului:
05.05.2022; Termenul limitã pentru
verifcarea creanþelor, întocmirea ºi
publicare a tabelului preliminar al
creanþelor: 25.05.2022; Termenul de
defnitivare a tabelului creantelor:
20.06.2022; Data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor:
30.05.2022, ora 12.00 . Locatie : Str.Nerva
Traian nr. 19A, bl. 1, parter, ap. 1001,
sector 3, Bucuresti. ORDINEA DE ZI: 1.
Confirmarea administratorului judiciar
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA MATACHE ALICE MIRELA si
stabilirea remuneratiei acestuia. 2.
Desemnarea Comitetului Creditorilor in
conditiile art. 50 alin. 4 si art. 51 din lege si
propunerea Preºedintelui acestuia. *
ADMINISTRATRUL judiciar al debitoarei

S.C . EDITURA SPERANTA SRL cu
sediul Bucureºti Sectorul 5, Str. G-ral Dr.
Mihail Butoianu, Nr. 4, Etaj 1, Ap. 1 notifica
creditorilor faptul ca s-a deschis impotriva
debitoarei procedura falimentului prevazut
de Legea nr.85/2014,in dosarul nr.
2831/3/2022 la Tribunalul Bucuresti
stabilindu-se urmatoarele termene
:22.04.2022 depunerea declaratii
creantelor ; 12.05.2022 termen tabel
preliminar ; 06.06.2022 termen de
intocmire a tabelului definitive. *
SE comunica creditorilor LAW STUDIO

SRL ca, prin incheierea de sedinta din
24.03.2022, s-a deschis procedura
simplificata a falimentului –Dosar nr.
5906/3/2022 –Tribunalul Bucuresti
–Sectia a VII-a Civila. S-au stabilit
urmatoarele termene limita: inregistrarea
cererii de admitere a creantelor in tabelul
preliminar: 09.05.2022; verificarea
creantelor, intocmirea si publicarea
tabelului preliminar: 20.05.2022;
intocmirea si publicarea tabelului definitiv:
15.06.2022; data primei sedinte a adunarii
generale a creditorilor: 26.05.2022 ora
11:00. *
LICHIDATOR judiciar numit de Tribunalul

Ialomiþa în dosarul 1242/98/2021, în baza
Sentinþei nr.298 din data de 18.03.2022,
notificã deschiderea procedurii generale
de faliment faþã de SC DINU INVEST
SRL, J21/153/2009, CUI 25416840.
Notificã creditorii ce deþin creanþe la data
deschiderii procedurii cã au fost stabilite
urmãtoarele termene: Termenul limitã
pentru depunerea cererilor de creanþã
nãscute în cursul procedurii la
29.04.2022, Termenul limitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului
suplimentar al creanþelor este 20.05.2022,
Termenul limitã pentru depunerea
contestaþiilor la tabelul suplimentar la
03.06.2022, Termenul pentru soluþionarea contestaþiilor ºi întocmirea tabelului
definitiv consolidat al creanþelor este
10.06.2022. *

CONVOCARE Consiliul de Administraþie

al PATRIA BANK S.A., societate pe
acþiuni administratã în sistem unitar,
înfiinþatã ºi funcþionând în conformitate cu
legislaþia românã, înregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Bucureºti sub numãrul
J40/9252/2016, cod de identificare fiscalã
RO 11447021, cu sediul social în
Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera, Nr.
42, clãdirea Globalworth Plaza, Et. 8 ºi 10,
cod poºtal 020112 având capital social
subscris ºi vãrsat în cuantum de
327.881.437,60 lei, nr. de înregistrare în
Registrul
Bancar
PJR-32-045
/15.07.1999, (denumitã în continuare
"Banca" sau "Patria Bank"), în
conformitate cu prevederile art. 111, art.
113 ºi art. 117 din Legea societãþilor nr.
31/1990, prevederile Legii nr. 24/2017
privind emitenþii de instrumente financiare
ºi operaþiuni de piaþã ("Legea 24/2017") ºi
ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã ("R5/2018"),
coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al
Bãncii, Convoacã: ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR ("AGOA") în data de 28 aprilie
2022, ora 11:00, la sediul social al Bãncii
din Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera
nr. 42, clãdirea Globalworth Plaza, etaj 10,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor þinut de Depozitarul Central
S.A. la data de 18 aprilie 2022, stabilitã ca
datã de referinþã pentru þinerea AGOA, cu
urmãtoarea ordine de zi: 1. Alegerea
secretarului de sedinþã, cu urmãtoarele
propuneri: dl. Georgian Eugen
Constantin, acþionar al Patria Bank S.A.,
iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar,
acþionar al Patria Bank S.A.. 2.Aprobarea
situaþiilor financiare anuale individuale ºi
consolidate pentru exerciþiul financiar
încheiat la 31.12.2021, întocmite în
conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã, însoþite de
Raportul Anual al Consiliului de
Administraþie ºi de Raportul auditorului
financiar. 3Aprobarea propunerii de
repartizare a profitului net realizat în 2021,
în sumã de 9.461.644,61 lei, astfel:
alocarea sumei de 771.400,37 lei pentru
rezerve legale ºi 8.690.244,24 lei în
rezultat reportat. 4. Aprobarea descãrcãrii
de gestiune a administratorilor Bãncii
pentru exerciþiul financiar al anului 2021.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri ºi
Cheltuieli pe anul 2022 ºi a Programului
de Activitate pentru exerciþiul financiar al
anului 2022. 6. Aprobarea remuneraþiei
individuale cuvenite membrilor Consiliului
de Administraþie pentru exerciþiul financiar
al anului 2022. 7. Aprobarea raportului de
remunerare aferent exerciþiului financiar
2021; 8. Aprobarea prelungirii calitãþii de
auditor financiar al Bãncii pentru auditarea
situaþiilor financiare ale Bãncii întocmite în
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiarã, aferente
exercitiilor financiare 2022 - 2024, a
KPMG AUDIT S.R.L., o persoana juridicã
înfiinþatã ºi funcþionând în conformitate cu
legile din România, nr. de ordine în
registrul comerþului J40/4439/2000,
având cod unic de înregistrare 12997279.
9. Aprobarea împuternicirii oricãrui
membru al Comitetului Directorilor pentru
a efectua formalitãþile legale ce se impun
în vederea îndeplinirii condiþiilor de
publicitate a hotãrârilor adoptate de
AGOA din data de 28 aprilie 2022 sau 29
aprilie 2022, precum ºi acordarea
acestora a dreptului de a delega unei alte
persoane mandatul pentru efectuarea
formalitãþilor menþionate anterior. 10. În
conformitate cu Articolul 2, alineatul 2,
litera f), l) ºi Articolul 176 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de
piaþã, aprobarea: 10.1. Datei de 16 mai
2022 ca Datã de Înregistrare pentru
identificarea acþionarilor asupra cãrora se
vor rãsfrânge efectele hotãrârii AGOA, în
conformitate cu prevederile art. 87(1) din
Legea nr. 24/2017 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de
piaþã; 10.2. Datei de 13 mai 2022 ca Ex
date. Doar persoanele care sunt
înregistrate ca acþionari la data de
referinþã 18 aprilie 2022 ("Data de
Referinþã") în registrul acþionarilor Bãncii
þinut de Depozitarul Central S.A. au
dreptul de a participa ºi de a vota în cadrul
AGOA. ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR
("AGEA") în data de 28 aprilie 2022, ora
10:00, la sediul social al Bãncii din

Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera nr.
42, clãdirea Globalworth Plaza, etaj 10,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor þinut de Depozitarul Central
S.A. la data de 18 aprilie 2022, stabilitã ca
datã de referinþã pentru þinerea AGEA, cu
urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea
secretarului de sedinþã, cu urmãtoarele
propuneri: dl. Georgian Eugen
Constantin, acþionar al Patria Bank S.A.,
iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar,
acþionar al Patria Bank S.A.. 2. Aprobarea
emiterii de cãtre Bancã a unui numãr de
10.000 obligaþiuni negarantate,
neconvertibile, subordonate ºi denominate în EUR, cu o valoare nominalã de
500 EUR/obligaþiune ºi cu o valoare
nominalã totalã de 5.000.000 EUR, cu
posibilitatea majorãrii emisiunii prin
decizia Consiliului de Administraþie pânã
la maxim 20.000 obligaþiuni negarantate,
neconvertibile, subordonate ºi
denominate în EUR, cu o valoare
nominalã de 500 EUR/obligaþiune ºi cu o
valoare nominalã totalã maximã de
10.000.000 EUR. Obligatiunile vor fi
emise în formã dematerializatã, cu o
scadenþã de 8 ani ("Obligaþiunile"), cu o
ratã a dobânzii (rata cuponului) fixa,
plãtibilã semestrial, la un preþ egal cu
valoarea nominalã, respectiv 500
EUR/Obligaþiune si vor fi plasate fãrã
întocmirea unui prospect de ofertã,
printr-un plasament privat, respectiv
printr-o ofertã adresatã (i) investitorilor
calificaþi ºi/sau (ii) unui numãr mai mic de
150 de persoane fizice sau juridice, altele
decât investitorii calificaþi, pe un stat
membru, cu respectarea prevederilor
legale ºi reglementãrilor privind capitalul
de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul
legislativ din România în vigoare
("Oferta"). Dacã este necesar, Banca
poate emite ºi mai puþin de 10.000
Obligaþiuni. 3. Aprobarea admiterii la
tranzacþionare a Obligaþiunilor pe piaþa
reglementatã administratã de Bursa de
Valori Bucureºti S.A., ulterior încheierii cu
succes a Ofertei, ºi a întreprinderii de
cãtre Bancã a tuturor acþiunilor ºi
formalitãþilor necesare în acest scop
("Admiterea la tranzacþionare"). 4.
Aprobarea împuternicirii Consiliului de
Administraþie, cu posibilitatea de
subdelegare, dupã caz, în vederea
stabilirii perioadei de derulare a Ofertei in
functie de evolutia conditiilor pe pietele
financiare si a executãrii tuturor
operaþiunilor ºi/sau procedurilor cu privire
la implementarea punctelor 2-3 de mai sus
ºi a finalizãrii Ofertei ºi Admiterii la
tranzacþionare, cu respectarea termenilor
ºi condiþiilor aprobate de AGEA, sã
desfãºoare urmãtoarele: (i) sã aprobe
desemnarea intermediarului sau
intermediarilor Ofertei ºi ai procedurii de
Admitere la tranzacþionare; (ii) sã
analizeze oportunitatea ºi decidã
majorarea emisiunii de Obligaþiuni pânã la
maxim 20.000 Obligaþiuni cu o valoare
nominalã totalã maximã de 10.000.000
EUR, potrivit punctului 2 de mai sus; (iii) sã
emitã orice hotãrâre ºi sã îndeplineascã
orice acte ºi fapte juridice necesare, utile
ºi/sau oportune pentru aducerea la
îndeplinire a hotãrârilor AGEA, inclusiv,
fãrã a se limita la negocierea, stabilirea ºi
aprobarea termenilor ºi condiþiilor ale
Ofertei, respectiv numãrul de Obligaþiuni,
rata de dobândã a Obligaþiunilor, precum
ºi alþi termeni ºi condiþii ale Obligaþiunilor,
a condiþiilor contractuale, a dobânzilor, a
taxelor ºi tarifelor, a garanþiilor, stabilirea
datei de iniþiere a procedurilor pentru
emiterea Obligaþiunilor ºi a perioadei de
subscriere, precum ºi negocierea,
aprobarea ºi semnarea oricãror acte ce au
legãturã cu Oferta ºi Admiterea la
tranzacþionare, negocierea ºi semnarea
oricãror contracte cu intermediarul ºi
eventualii consultanþi, precum ºi
îndeplinirea oricãror acte ºi fapte juridice
necesare, în mãsura în care sunt
conforme cu hotãrârile AGEA aferente; ºi
(iv) sã aprobe/negocieze orice contracte
ºi/sau aranjamente privind Obligaþiunile
ºi/sau Oferta ºi/sau Admiterea la
tranzacþionare sau orice alte aranjamente,
inclusiv documentul de prezentare a
Obligaþiunilor, prospectul de admitere la
tranzacþionare, orice contracte, certificate,
declaraþii, registre, notificãri, acte
adiþionale ºi orice alte acte ºi documente
necesare, sã îndeplineascã orice
formalitãþi ºi sã autorizeze ºi/sau sã
execute orice alte acþiuni necesare pentru
a da efecte depline emisiunii Obligaþiunilor
ºi/sau Ofertei ºi/sau Admiterii la
tranzacþionare (dupã caz) ºi sã împuterniceascã reprezentanþi ai Bãncii pentru a
semna orice astfel de documente, a

îndeplini orice astfel de formalitãþi ºi a
îndeplini orice astfel de acþiuni; 1.
Aprobarea împuternicirii oricãrui membru
al Comitetului Directorilor pentru a efectua
formalitãþile legale ce se impun în vederea
îndeplinirii condiþiilor de publicitate a
hotãrârilor adoptate de AGEA din data de
28 aprilie 2022 sau 29 aprilie 2022,
precum ºi acordarea acestora a dreptului
de a delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea formalitãþilor
menþionate anterior. 2. În conformitate cu
Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) ºi Articolul
176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitenþii de instrumente financiare
ºi operaþiuni de piaþã, aprobarea: 2.1.
Datei de 16 mai 2022 ca Datã de
Înregistrare pentru identificarea
acþionarilor asupra cãrora se vor
rãsfrânge efectele hotãrârii AGEA, în
conformitate cu prevederile art. 87(1) din
Legea nr. 24/2017 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de
piaþã; 2.2. Datei de 13 mai 2022 ca Ex
date. Doar persoanele care sunt
înregistrate ca acþionari la data de
referinþã 18 aprilie 2022 ("Data de
Referinþã") în registrul acþionarilor Bãncii
þinut de Depozitarul Central au dreptul de
a participa ºi de a vota în cadrul AGEA.
Propuneri ale acþionarilor privind
Adunarea generalã a acþionarilor. Unul
sau mai mulþi acþionari reprezentând,
individual sau împreunã, cel puþin 5% din
capitalul social al Bãncii (denumiþi în cele
ce urmeazã "Iniþiatori") au dreptul: (a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
AGOA/AGEA, cu condiþia ca fiecare punct
sã fie însoþit de o justificare sau de un
proiect de hotãrâre propus spre adoptare
de AGOA/AGEA; ºi (b) de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a AGOA/AGEA. Cererile
iniþiatorilor cu privire la introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi, precum ºi
proiectele de hotãrâri pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoþite de
copia actului de identitate valabil al
Iniþiatorului (în cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate, respectiv în
cazul persoanelor juridice, buletin/carte
de identitate a reprezentantului legal
înscris în lista acþionarilor Bãncii emisã de
Depozitarul Central), pot fi înaintate dupã
cum urmeazã: a) depuse la sediul social al
Bãncii din Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua
Pipera, Nr. 42, clãdirea Globalworth
Plaza, etajul 10, pânã la data de 12 aprilie
2022, ora 17:30, ora de închidere a
programului Bãncii, în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29
APRILIE 2022". b) transmise cãtre sediul
social al Bãncii din Bucureºti, Sectorul 2,
ªoseaua Pipera, Nr. 42, clãdirea
Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice
formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrate ca fiind
primite la registratura Bãncii pânã la data
de 12 aprilie 2022, ora 17:30, ora de
închidere a programului Bãncii, în plic
închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 28/29 APRILIE 2022". c)
transmise prin e-mail cu semnãturã
electronicã calificatã, conform
Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind
identificarea electronicã ºi serviciile de
încredere pentru tranzacþiile electronice
pe piaþa internã ºi de abrogare a Directivei
1999/93/CE ("eIDAS"), pânã la data de 12
aprilie 2022, ora 17:30, ora de închidere a
programului Bãncii, la adresa capital@
patriabank.ro, menþionând la subiect
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29
APRILIE 2022". Ordinea de zi completatã
cu punctele propuse de acþionarii
sus-menþionaþi va fi publicatã cu
îndeplinirea cerinþelor prevãzute de lege ºi
de actul constitutiv pentru convocarea
AGOA/AGEA, pânã cel târziu la data de
15 APRILIE 2022. Întrebãri referitoare la
Adunarea generalã a acþionarilor
Acþionarii Bãncii, indiferent de nivelul
participaþiei la capitalul social, pot depune
întrebãri în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoþite de
copia actului de identitate valabil al
acþionarului (în cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate, respectiv în
cazul persoanelor juridice, buletin/carte
de identitate a reprezentantului legal
înscris în lista acþionarilor Bãncii, emisã de
Depozitarul Central), la sediul social al
Bãncii din Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua
Pipera, Nr. 42, clãdirea Globalworth

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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programului Bãncii, în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29
APRILIE 2022". Procura specialã poate fi
transmisã ºi prin e-mail cu semnãturã
electronicã calificatã, conform eIDAS,
însoþite de documentele de identificare
valabile, la adresa capital@patriabank.ro,
menþionând la subiect: "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022", în termenul prevãzut de art. 11.2.
din Actul Constitutiv al Bãncii, respectiv
pânã la data de 21 aprilie 2022, ora 17:30,
ora de închidere a programului Bãncii. În
cazul procurii generale, înainte de prima ei
utilizare, o copie dupã aceasta cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sub
semnãtura reprezentantului, împreunã cu
o copie a actului de identitate al
acþionarului (în cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate, respectiv în
cazul persoanelor juridice, buletin/carte
de identitate a reprezentantului înscris în
lista acþionarilor Bãncii, emisã de
Depozitarul Central) ºi o declaraþie pe
proprie raspundere a intermediarului sau
a avocatului conform celor de mai jos, se
va depune la sediul social al Bãncii din
Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera, Nr.
42, clãdirea Globalworth Plaza, etajul 10,
în plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi
cu majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 28/29 APRILIE 2022", în
termenul prevãzut de art. 11.2. din Actul
Constitutiv al Bãncii - cel puþin 2 zile
lucrãtoare înainte de adunarea generalã respectiv pânã la data de 21 aprilie 2022,
ora 17:30, ora de închidere a programului
Bãncii, urmând ca reprezentantul sã aibã
asupra sa în AGOA/AGEA, un exemplar al
procurii generale. Procura generalã poate
fi transmisã cãtre sediul social al Bãncii din
Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera, Nr.
42, clãdirea Globalworth Plaza, etajul 10,
prin orice formã de curierat cu confirmare
de primire, astfel încât sã fie înregistratã
ca fiind primitã la registratura Bãncii în
termenul prevãzut de art. 11.2. din Actul
Constitutiv al Bãncii - 2 zile lucrãtoare
înainte de adunarea generalã - respectiv
pânã la data de 21 aprilie 2022, ora 17:30,
ora de închidere a programului Bãncii, în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 28/29 APRILIE 2022". Procura
generalã poate fi transmisã ºi prin e-mail
cu semnãturã electronicã calificatã,
conform eIDAS, însoþitã de documentele
de identificare valabile, la adresa
capital@patriabank.ro, menþionând la
subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE
28/29 APRILIE 2022", în termenul
prevãzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv
al Bãncii, respectiv pânã la data de 21
aprilie 2022, ora 17:30, ora de închidere a
programului Bãncii. Copiile certificate ale
procurilor generale sunt reþinute de
Bancã, fãcându-se menþiune despre
aceasta în procesul-verbal al AGOA/
AGEA. Persoana care a primit procura
generalã sau specialã nu poate fi substituit
de o altã persoanã decât în cazul în care
acest drept i-a fost conferit în mod expres
de cãtre acþionar în împuternicire. În
condiþiile în care persoana împuternicitã
este o persoanã juridicã, aceasta poate sã
îºi exercite mandatul primit prin
intermediul oricãrei persoane ce face
parte din organul sãu de administrare sau
conducere sau dintre angajaþii sãi.
Acþionarii pot sã îºi desemneze ºi sã îºi
revoce reprezentantul prin mijloace
electronice de transmisie a datelor,
revocarea urmând a îºi produce efecte ºi a
fi opozabilã Bãncii dacã a fost
recepþionatã de Bancã pânã la termenul
limitã pentru depunerea/transmiterea
procurilor. Dacã persoana care reprezintã
acþionarul prin participare personalã la
AGOA/AGEA este alta decât cea care a
exprimat votul prin corespondenþã, atunci
pentru valabilitatea votului sãu aceasta
prezintã în AGOA/AGEA o revocare
scrisã a votului prin corespondenþã
semnatã de acþionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin
corespondenþã. Acest lucru nu este
necesar dacã acþionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la
AGOA/AGEA. Prevederi speciale privind
procura generalã. Banca va accepta o
procurã generalã pentru participarea ºi
votarea în cadrul AGOA/AGEA, datã de
un acþionar, în calitate de client, numai
unui intermediar definit conform art. 2 alin.
(1) 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui
avocat, fãrã a solicita alte documente
suplimentare referitoare la respectivul
acþionar, dacã procura generalã respectã
Regulamentul ASF nr. 5/2018, este
semnatã de respectivul acþionar ºi este
însoþitã de o declaraþie pe propria
rãspundere datã de reprezentantul legal al
intermediarului sau de avocatul care a
primit împuternicirea de reprezentare prin
împuternicirea generalã, din care sã
reiasã cã: (i) împuternicirea este acordatã
de respectivul acþionar, în calitate de
client, intermediarului sau, dupã caz,
avocatului; (ii) împuternicirea generalã
este semnatã de acþionar, inclusiv prin
ataºare de semnãturã electronicã extinsã,
dacã este cazul. Declaraþia menþionata
mai sus trebuie depusã la Bancã în
original, semnatã ºi fãrã îndeplinirea altor
formalitãþi în legãturã cu forma acesteia.
Declaraþia se depune la Bancã odatã cu
procura generalã, în condiþiile ºi termenele
prevãzute mai sus. Votul prin corespondenþã. Acþionarii Bãncii înregistraþi la Data
de Referinþã în registrul acþionarilor Bãncii
þinut de Depozitarul Central au
posibilitatea de a vota prin corespondenþã
prin utilizarea formularului de buletin de
vot pentru votul prin corespondenþã pus la
dispoziþia acþionarilor de cãtre Bancã, atât
în limba românã, cât ºi în limba englezã.
Votul prin corespondenþã poate fi exprimat
de cãtre un reprezentant numai în situaþia
în care acesta a primit din partea
acþionarului pe care îl reprezintã o
împuternicire specialã/generalã care se
depune la emitent în conformitate cu
prevederile mai sus menþionate. În cazul
votului prin corespondenþã, buletinele de
vot, completate în limba românã sau

englezã ºi semnate, împreunã cu o copie
a actului de identitate al acþionarului (în
cazul persoanelor fizice, buletin/carte de
identitate, respectiv în cazul persoanelor
juridice, buletin/carte de identitate a
reprezentantului înscris în lista acþionarilor
Bãncii, emisã de Depozitarul Central), pot
fi înaintate dupã cum urmeazã: a) depuse
la sediul social al Bãncii din Bucureºti,
Sectorul 2, ªoseaua Pipera, Nr. 42,
clãdirea Globalworth Plaza, etajul 10, în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 28/29 APRILIE 2022" pânã la
data de 21 aprilie 2022, ora 17:30, ora de
închidere a programului Bãncii.
b)transmise cãtre sediul social al Bãncii
din Bucureºti, Sectorul 2, ªoseaua Pipera,
Nr. 42, clãdirea Globalworth Plaza, etajul
10, prin orice formã de curierat cu
confirmare de primire, astfel încât sã fie
înregistrate ca fiind primite la registratura
Bãncii pânã la data de 21 aprilie 2022, ora
17:30, ora de închidere a programului
Bãncii, în plic închis, cu menþiunea scrisã
clar ºi cu majuscule "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022". c) transmise prin e-mail cu
semnãturã electronicã calificatã, conform
eIDAS, la adresa capital@patriabank.ro,
menþionând la subiect "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022" pânã la data de 21 aprilie 2022 ora
17:30, ora de închidere a programului
Bãncii. Alte prevederi cu privire la
AGOA/AGEA. În cazul acþionarilor
persoane juridice sau a entitãþilor fãrã
personalitate juridicã, calitatea de
reprezentant legal se constatã în baza
listei acþionarilor de la Data de Referinþã,
primitã de la Depozitarul Central.
Documentele care atestã calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o limbã
strãinã, alta decât limba englezã, vor fi
însoþite de o traducere realizatã de un
traducãtor autorizat în limba românã sau
în limba englezã. Banca nu va solicita
legalizarea sau apostilarea documentelor
care atestã calitatea de reprezentant legal
al acþionarului. În toate cazurile descrise
mai sus în care se face referire la
reprezentantul acþionarilor înscris în lista
acþionarilor emisã de Depozitarul Central,
dacã respectivul reprezentant nu este
înscris ca atare în evidenþele
Depozitarului Central, pentru identificarea
reprezentantului acþionarului persoanã
juridicã se va transmite un certificat
constatator eliberat de Oficiul Naþional al
Registrului Comerþului, sau orice alt
document echivalent, în original sau în
copie conformã cu originalul emis de cãtre
o autoritate competentã din statul în care
acþionarul este înmatriculat legal ºi care
atestã calitatea de reprezentant legal,
certificat sau document echivalent care sã
nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data
publicãrii convocatorului. Netransmiterea
procurilor generale sau speciale/
formularelor de vot prin corespondenþã
pânã la data stabilitã în prezenta
convocare, se sancþioneazã cu pierderea
dreptului de a vota prin reprezentant/prin
corespondenþã în cadrul AGOA/AGEA.
Procurile speciale/formularele de vot prin
corespondenþã care nu conþin cel puþin
informaþiile cuprinse în formularul pus la
dispoziþie de Bancã nu sunt opozabile
Bãncii, nefiind opozabile Bãncii nici
procurile generale care nu conþin
informaþiile minime cerute de prevederile
legale. Dacã în data de 28 aprilie 2022
(data primei convocãri AGOA/AGEA) nu
se întrunesc condiþiile de validitate legale
ºi statutare pentru þinerea AGOA/AGEA,
respectiva AGOA/AGEA se convoacã
pentru 29 aprilie 2022 (data celei de-a
doua convocãri) în acelaºi loc, la aceeaºi
orã ºi având aceeaºi ordine de zi.
Documentele referitoare la punctele
incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA,
prezentul convocator, numãrul total de
acþiuni ºi drepturile de vot la data
convocãrii, precum ºi proiectele de
hotãrâri AGOA/AGEA, formularele de
procurã specialã ºi formularele de vot prin
corespondenþã pentru AGOA/AGEA vor fi
puse la dispoziþia acþionarilor, atât în limba
românã, cât ºi în englezã, începând cu
data de 28 martie 2022 la sediul social al
Bãncii cat ºi pe pagina de web a Bãncii
(www.patriabank.ro, secþiunea Despre
Patria/Investitori/Adunarea Generalã a
Acþionarilor/Convocãri ºi hotãrâri AGA).
La data convocãrii, capitalul social al
Bãncii este format din 3.278.814.376
acþiuni nominative, fiecare acþiune dând
dreptul la un vot, cu excepþia unui numãr
de 245.490.909 acþiuni pentru care dreptul
de vot este suspendat de Banca Naþionalã
a României; prin urmare, numãrul total de
drepturi de vot la data convocãrii este de
3.033.323.467 drepturi de vot. Proiectele
de hotãrâri propuse de cãtre acþionari vor
fi adãugate pe pagina de internet a Bãncii
de îndatã ce este posibil, dupã primirea lor
de cãtre Bancã. Informaþii suplimentare se
pot obþine la adresa de email capital@
patriabank.ro ºi de pe website-ul Bãncii
www.patriabank.ro. Preºedinte al
Consiliului de Administraþie, HORIA
DRAGOª MANDA, PATRIA BANK S.A. *
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

ORDINARE A ACTIONARILOR SI A
ADUNÃRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACÞIONARILOR S.C.
ROPHARMA S.A. CONSILIUL DE
ADMINISTRAÞIE AL SOCIETATII
ROPHARMA S.A. (" SOCIETATEA "),
INTRUNIT PRIN MIJLOACE DE
COMUNICARE LA DISTANTA IN DATA
DE 22.03.2022, ORELE 16.00,
CONVOACÃ, ÎN TEMEIUL ART. 117
ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 31/1990
PRIVIND SOCIETÃÞILE COMERCIALE,
REPUBLICATÃ, ULTERIOR MODIFICATÃ ªI COMPLETATÃ, ªI AL ART. 14
DIN ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETÃÞII, ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR PENTRU
DATA DE 28 APRILIE 2022, ORELE
11.00 SI ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
PENTRU DATA DE 28 APRILIE 2022,
ORELE 13.00 LA SEDIUL SOCIAL AL
SOCIETATII DIN BRASOV, STR. IULIU
MANIU NR. 55, PENTRU TOÞI
ACÞIONARII ÎNREGISTRAÞI ÎN
REGISTRUL ACÞIONARILOR LA
SFÂRªITUL ZILEI DE 19.04.2022,
STABILITÃ CA DATÃ DE REFERINÞÃ. 1.
ORDINEA DE ZI A ADUNÃRII

GENERALE ORDINARE A ACÞIONARILOR ESTE URMATOAREA : A.
APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ALE SOCIETATII
AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR
- CONTABIL 2021, PE BAZA
RAPOARTELOR PREZENTATE DE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DE
AUDITORUL FINANCIAR SI REPARTIZAREA
PROFITULUI,
FARA
DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE. B.
APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE AFERENTE
EXERCITIULUI FINANCIAR - CONTABIL
2021, ALE SOCIETATII SI ALE
AFILIATILOR: ROPHARMA LOGISTIC
S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS
EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH
S.A. C. APROBAREA BUGETULUI DE
VENITURI SI CHELTUIELI AL
SOCIETATII PENTRU ANUL 2022. D.
APROBAREA BUGETULUI DE
INVESTITII PE ANUL 2022. E. ANALIZA
SI
PRONUNTAREA
ASUPRA
GESTIUNII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DESCARCAREA DE
GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR. F.
RATIFICAREA ACTELOR SI FAPTELOR
MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE SI CONDUCERII
EXECUTIVE
ALE
SOCIETATII
AFERENTE ANULUI 2021. G.
APROBAREA RAPORTULUI DE
REMUNERARE A CONDUCATORILOR
SOCIETATII PENTRU ANUL 2021,
CONFORM ART. 107 DIN LEGEA NR.
24/2017. H. DESEMNAREA PERSOANELOR
IMPUTERNICITE
SA
PARTICIPE LA ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR/ ASOCIATILOR SOCIETATILOR IN CARE
ROPHARMA ARE PARTICI- PATIE,
PRECUM SI DELEGAREA COMPETENTELOR IN ACEST SENS. I.
NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR
EXTERN. J. ALEGEREA A 7 MEMBRII AI
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CA
URMARE A EXPIRARII MANDATULUI,
STABILIREA DURATEI MANDATULUI SI
A INDEMNIZATIEI. LISTA CUPRINZAND
INFORMATII CU PRIVIRE LA NUMELE,
LOCALITATEA DE DOMICILIU SI
CALIFICAREA PROFESIONALA ALE
PERSOANELOR PROPUSE PENTRU
FUNCTIA DE ADMINISTRATOR POT FI
CONSULTATE PE W EBSITE-UL
SOCIETATII WWW.ROPHARMA.RO,
CAT SI LA SEDIUL SOCIETATII DIN
BRASOV, STR. IULIU MANIU NR. 55.
PROPUNERILE PRIVIND CANDIDATII
PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATORI POT FI FACUTE PANA LA
DATA DE 22.04.2022. ACESTEA POT FI
TRIMISE PRIN POSTA CU CONFIRMARE DE PRIMIRE PE ADRESA
SOCIETATII: STR. IULIU MANIU NR. 55,
500091, JUD. BRASOV, PE FAX LA
NUMARUL 0268 547231 SAU PE
ADRESA DE E-MAIL: INVESTITORI
@ROPHARMA.RO. K. STABILIREA
DATEI DE 20.05.2022 CA DATÃ DE
ÎNREGISTRARE, CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018. L.
STABILIREA DATEI DE 19.05.2022 CA
EX-DATE, CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018. M.
ÎMPUTERNICIREA PERSOANELOR
FIZICE CARE VOR ÎNDEPLINI
FORMALITÃÞILE DE PUBLICITATE ªI
ÎNREGISTRARE A HOTÃRÂRILOR
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, INCLUSIV SEMNAREA
ACESTORA. 2. ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE
URMATOAREA: A. DELEGAREA
CATRE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, PE O PERIOADA DE 12 LUNI
DE LA DATA PUBLICARII HOTARARII
AGEA IN MONITORUL OFICIAL AL
ROMANIEI, PARTEA A IV-A, A
COMPETENTEI DE A ACHIZITIONA
SAU VINDE PROPRIETATI IMOBILIARE, IN LIMITA VALORICA A MAXIM
20% DIN VALOAREA TOTALA A
ACTIVELOR IMOBILIZATE, MAI PUTIN
CREANTELE IMOBILIZATE. B.
DELEGAREA CATRE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE, PE O PERIOADA DE
12 LUNI DE LA DATA PUBLICARII
HOTARARII AGEA IN MONITORUL
OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A,
A ATRIBUTIILOR PREVAZUTE LA ART.
14, PCT. 6, LIT. B), C) SI D) DIN ACTUL
CONSTITUTIV AL SOCIETATII, CARE
PRIVESC MUTAREA SEDIULUI
SOCIETATII, SCHIMBAREA OBIECTULUI SECUNDAR DE ACTIVITATE SI
INFIINTAREA SAU DESFIINTAREA
UNOR SEDII SECUNDARE. C.
DELEGAREA CATRE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE, PE O PERIOADA DE
12 LUNI DE LA DATA PUBLICARII
HOTARARII AGEA IN MONITORUL
OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A,
A ATRIBUTIILOR DE SUBSCRIERE SI
EFECTUARE A VARSAMINTELOR LA
CAPITALUL SOCIAL AL AFILIATILOR
EXISTENTI SAU VIITORI. D.
DELEGAREA CATRE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE, PE O PERIOADA DE
12 LUNI DE LA DATA PUBLICARII
HOTARARII AGEA IN MONITORUL
OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A,
A POSIBILITATII DE A NUMI SAU
REVOCA ADMINISTRATORI SI DE A
DESCHIDE SAU INCHIDE PUNCTE DE
LUCRU IN SOCIETATILE IN CARE
ROPHARMA DETINE PARTICIPATII. E.
DELEGAREA CATRE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE PE O PERIOADA DE
12 LUNI DE LA DATA PUBLICARII
HOTARARII AGEA IN MONITORUL
OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A,
A COMPETENTEI DE A APROBA
ACHIZITIONAREA SAU INSTRAINAREA DE FONDURI DE COMERT
(LICENTE DE FARMACII) SI/SAU
PARTICIPATII
IN
SOCIETATI
COMERCIALE SI MANDATAREA
MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINSITRATIE PENTRU NEGOCIEREA, STABILIREA PRETULUI SI
SEMNAREA CONTRACTELOR. F.
RATIFICAREA DECIZIEI CA NR.
6/22.03.2022 PRIVIND APROBAREA
CONTRACTARII
DE
CATRE
ROPHARMA S.A. IN CALITATE DE
IMPRUMUTAT, CO-DEBITOR SAU
GARANT ALATURI DE SOCIETATILE
TEO HEALTH S.A., ROPHARMA
LOGISTIC S.A., BIOEF SRL SI
AESCULAP PROD S.R.L., A UNUI
PLAFON DE CREDITE CURENTE
ACORDAT DE CATRE ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA

BUCURESTI, PRIN MAJORARE DE LA
SUMA DE 10.800.000 EUR LA SUMA DE
10.900.000 EUR, IN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT NR. 05310 DIN
24.08.2005, PENTRU DESFASURAREA
ACTIVITATII CURENTE, PRECUM SI
GARANTAREA ACESTUI PLAFON CU
GARANTIILE EXISTENTE CARE SE
POT EXTINDE, MENTINE SAU
REINNOI. G. STABILIREA DATEI DE
20.05.2022
CA
DATÃ
DE
ÎNREGISTRARE, CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018. H.
STABILIREA DATEI DE 19.05.2022 CA
EX-DATE, CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018. I.
ÎMPUTERNICIREA PERSOANELOR
FIZICE CARE VOR ÎNDEPLINI
FORMALITÃÞILE DE PUBLICITATE ªI
ÎNREGISTRARE A HOTÃRÂRILOR
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, INCLUSIV SEMNAREA
ACESTORA.
LA
ADUNARILE
GENERALE SUNT ÎNDREPTATIÞI SA
PARTICIPE ªI ISI POT EXERCITA
DREPTUL DE VOT NUMAI ACÞIONARII
INREGISTRAÞI ÎN REGISTRUL
ACTIONARILOR SOCIETAÞII LA DATA
DE REFERINTA, PERSONAL (SAU
PRIN REPREZENTANTII LEGALI IN
CAZUL ACTIONARILOR PERSOANE
JURIDICE), PRIN REPREZENTANT, PE
BAZA DE PROCURA (IMPUTERNICIRE)
SPECIALA SAU GENERALA, SAU PRIN
CORESPONDENÞA, PE BAZÃ DE
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENÞA. ACTIONARII POT FI REPREZENTATI IN CADRUL ADUNARILOR
GENERALE PRIN ALTE PERSOANE, IN
BAZA UNEI PROCURI SPECIALE SAU A
UNEI PROCURI (IMPUTERNICIRI)
GENERALE. FORMULARELE DE
PROCURA SPECIALA, ATAT IN LIMBA
ROMANA CAT SI IN LIMBA ENGLEZA,
SE POT OBTINE DE LA SEDIUL
SOCIETATII - SERVICIUL ACTIONARIAT SAU SE POATE DESCARCA DE
PE W EBSITE-UL SOCIETATII.
PROCURILE (IMPUTERNICIRILE)
GENERALE VOR FI INTOCMITE IN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
REGULAMENTULUI NR. 5/2018
PRIVIND EXERCITAREA ANUMITOR
DREPTURI ALE ACTIONARILOR IN
CADRUL ADUNARILOR GENERALE
ALE ACTIONARILOR SOCIETATILOR
COMERCIALE. ACTIONARII POT
ACORDA O PROCURA (IMPUTERNICIRE) GENERALA VALABILA
PENTRU O PERIOADA DE TIMP CARE
NU VA DEPASI 3 ANI, PERMITAND
REPREZENTANTULUI DESEMNAT SA
VOTEZE IN TOATE ASPECTELE
AFLATE IN DEZBATEREA ADUNARILOR GENERALE, CU CONDITIA CA
PROCURA
(IMPUTERNICIREA)
GENERALA SA FIE ACORDATA DE
CATRE ACTIONAR, IN CALITATE DE
CLIENT, UNUI INTERMEDIAR DEFINIT
CONFORM ART. 2, ALIN. (1), PCT. 20
DIN LEGEA NR. 24/2017 PRIVIND
EMITENTII DE INSTRUMENTE
FINANCIARE SI OPERATIUNI PE
PIATA. PROCURILE (IMPUTERNICIRILE) GENERALE, INAINTE DE
PRIMA LOR UTILIZARE, SE DEPUN LA
SOCIETATE CU 48 DE ORE INAINTE
DE ADUNARILE GENERALE, IN COPIE,
CUPRINZAND
MENTIUNEA
CONFORMITATII CU ORIGINALUL SUB
SEMNATURA REPREZENTANTULUI
SAU TRANSMISA PE ADRESA DE
EMAIL INVESTITORI@ROPHARMA.
RO, CU SEMNATURA ELECTRONICA
EXTINSA INCORPORATA CONFORM
LEGII NR. 455/2001 PRIVIND
SEMNATURA ELECTRONICA. COPII
CERTIFICATE ALE PROCURILOR
(IMPUTERNICIRILOR) GENERALE
SUNT RETINUTE DE SOCIETATE,
FACANDU-SE MENTIUNE DESPRE
ACESTEA IN PROCESELE VERBALE
ALE ADUNARILOR GENERALE.
ACTIONARII NU POT FI REPREZENTATI IN ADUNARILE GENERALE,
IN
BAZA
UNEI
PROCURI
(IMPUTERNICIRI) GENERALE, DE
CATRE O PERSOANA CARE SE AFLA
INTR-O SITUATIE DE CONFLICT DE
INTERESE, IN CONFORMITATE CU
DISPOZITIILE ART. 105, ALIN. (15) DIN
LEGEA NR. 24/2017. IN CAZUL IN CARE
PERSOANA IMPUTERNICITA PRIN
PROCURA
(IMPUTERNICIRE)
GENERALA ESTE O PERSOANA
JURIDICA ACEASTA POATE SA ISI
EXERCITE MANDATUL PRIMIT PRIN
INTERMEDIUL ORICAREI PERSOANE
CARE FACE PARTE DIN ORGANELE
DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE,
SAU PRIN ORICARE DIN ANGAJATII
SAI, PREZENTAND DOCUMENTE
CARE SA ATESTE CALITATEA
ACESTORA, IN ORIGINAL SAU IN
COPIE CONFORM CU ORIGINALUL.
ACCESUL SI/SAU VOTUL PRIN
CORESPONDENTA AL ACTIONARILOR INDREPTATIÞI SA PARTICIPE
LA ADUNARILE GENERALE A
ACÞIONARILOR ESTE PERMIS PRIN
SIMPLA PROBA A IDENTITAÞII
ACESTORA, FACUTA, IN CAZUL
ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE,
CU ACTUL DE IDENTITATE (BULETIN
DE
IDENTITATE/CARTE
DE
IDENTITATE PENTRU CETATENII
ROMÂNI SAU, DUPÃ CAZ, PASAPORT/
LEGITIMATIE DE SEDERE PENTRU
CETATENII STRAINI) SAU, IN CAZUL
PERSOANELOR JURIDICE SI A
ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE
REPREZENTATE, PE BAZA FORMULARULUI DE PROCURA SPECIALA
SAU GENERALA DATA PERSOANEI
FIZICE CARE LE REPREZINTA.
REPREZENTANÞII ACÞIONARILOR
PERSOANE JURIDICE IªI VOR DOVEDI
CALITATEA ASTFEL: REPREZENTANTUL LEGAL - PE BAZA UNUI
DOCUMENT OFICIAL CARE ÎI ATESTA
ACEASTA CALITATE (EX: ACT
CONSTITUTIV, EXTRAS/CERTIFICAT
CONSTATATOR ELIBERAT DE
REGISTRUL COMERTULUI SAU ALTA
DOVADA EMISA DE O AUTORITATE
COMPETENTA); PERSOANA CAREIA I
S-A DELEGAT COMPETENTA DE
REPREZENTARE - PE LANGA
DOCUMENTELE
MENTIONATE
ANTERIOR (CARE ATESTA CALITATEA DE REPREZENTANT LEGAL A
PERSOANEI
CE
SEMNEAZÃ
DELEGATIA), VA PREZENTA SI
PROCURA SEMNATA DE REPREZENTANTUL LEGAL AL PERSOANEI
JURIDICE RESPECTIVE. REPRE-

ZENTANTII PERSOANELOR FIZICE,
PRECUM SI REPREZENTANÞII
PERSOANELOR JURIDICE VOR FI
IDENTIFICAÞI PE BAZA ACTULUI DE
IDENTITATE
(BULETIN
DE
IDENTITATE/ CARTE DE IDENTITATE
PENTRU CETATENII ROMANI SAU,
DUPÃ CAZ, PASAPORT/LEGITIMATIE
DE SEDERE PENTRU CETATENII
STRAINI). FORMULARELE DE
PROCURA SPECIALA SI FORMULARELE DE VOT PRIN CORESPONDENTA, DISPONIBILE ATAT IN LIMBA
ROMANA CAT SI IN LIMBA ENGLEZA,
SE POT OBTINE DE LA SEDIUL
SOCIETATII - SERVICIUL ACTIONARIAT SAU SE POT DESCARCA DE PE
WEBSITE-UL SOCIETATII, INCEPAND
CU DATA DE 28.03.2022. UN
EXEMPLAR, IN ORIGINAL, AL
PROCURII SPECIALE SI/SAU FORMULARULUI
DE
VOT
PRIN
CORESPONDENTA, COMPLETATE SI
SEMNATE INSOTITE DE DOCUMENTELE MENTIONATE MAI SUS SE VOR
DEPUNE/EXPEDIA ASTFEL INCAT SA
FIE ÎNREGISTRATE LA SOCIETATE
PANA CEL TARZIU LA DATA DE
26.04.2022 ORELE 17.00. PROCURILE
SPECIALE INSOTITE DE ACTELE DE
IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR
POT FI TRANSMISE SI PRIN E-MAIL CU
SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA
INCORPORATA CONFORM LEGII
NR.455/2001 PRIVIND SEMNATURA
ELECTRONICA, ASTFEL INCAT SA FIE
ÎNREGISTRATE LA SOCIETATE PANA
CEL TARZIU LA DATA DE 26.04.2022,
ORELE
17.00,
LA
ADRESA
INVESTITORI@ROPHARMA.RO
MENTIONAND LA SUBIECT "PENTRU
AGOA/AGEA DIN 28.04.2022". LA DATA
DESFASURARII
ADUNARILOR
GENERALE, REPREZENTANTUL
DESEMNAT VA PREDA ORIGINALELE
PROCURILOR SPECIALE, IN CAZUL IN
CARE AU FOST TRANSMISE PRIN
E-MAIL CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA INCORPORATA.
VARIANTA FINALA A PROCURILOR
SPECIALE SI A FORMULARELOR DE
VOT PRIN CORESPONDENTA VA FI
DISPONIBILA ATAT PE WEBSITE-UL
SOCIETATII, WWW.ROPHARMA.RO,
CAT SI LA SEDIUL SOCIAL AL
SOCIETATII DIN BRASOV, STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 2, INCEPAND CU

DATA DE 22.04.2022. UNUL SAU MAI
MULTI ACTIONARI REPREZENTAND
INDIVIDUAL SAU IMPREUNA CEL
PUTIN 5% DIN CAPITALUL SOCIAL AL
SOCIETATII AU DREPTUL, IN
CONDITIILE LEGII, SA INTRODUCA
NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI CU
CONDITIA CA FIECARE PUNCT SA FIE
INSOTIT DE O JUSTIFICARE SAU DE
UN PROIECT DE HOTARARE PROPUS
SPRE ADOPTARE DE ADUNAREA
GENERALA PRECUM ªI SA PREZINTE
PROIECTE DE HOTARARI PENTRU
PUNCTELE INCLUSE SAU PROPUSE
SPRE A FI INCLUSE PE ORDINEA DE
ZI, PRIN SCRISOARE RECOMANDATÃ
CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/
CURIERAT, ÎN PLIC, ASTFEL INCÂT SÃ
FIE INREGISTRATE LA SEDIUL
SOCIETAÞII PANA CEL TARZIU LA
DATA DE 12.04.2022, ORELE 13.00 SAU
TRANSMISE PRIN E-MAIL CU
SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA
INCORPORATA CONFORM LEGII
NR.455/2001 PRIVIND SEMNATURA
ELECTRONICA, ASTFEL INCÂT SÃ FIE
INREGISTRATE
LA
SEDIUL
SOCIETAÞII PANA CEL TARZIU LA
DATA DE 12.04.2022, ORELE 13.00, LA
ADRESA INVESTITORI@ROPHARMA.
RO MENTIONAND LA SUBIECT
"PENTRU
AGOA/AGEA
DIN
28.04.2022". ORICE ACTIONAR
INTERESAT ARE DREPTUL SA
ADRESEZE INTREBARI REFERITOARE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE
ZI, ASTFEL INCAT SA FIE INREGISTRATE LA SOCIETATE, PANA IN DATA
DE 22.04.2022, ORELE 17.00.
SOCIETATEA VA PUTEA FORMULA UN
RASPUNS GENERAL PENTRU
INTREBARILE
CU
ACELASI
CONTINUT. RASPUNSUL LA INTREBARILE ACTIONARILOR VA FI DAT IN
CADRUL SEDINTEI SAU VA FI
DISPONIBIL PE PAGINA DE INTERNET
A
SOCIETATII,
ÎN
FORMAT
ÎNTREBARE-RÃSPUNS. PENTRU
EXERCITIUL DREPTURILOR MAI SUS
MENÞIONATE, ACÞIONARII VOR
TRANSMITE SOCIETAÞII ªI COPIA
ACTULUI DE IDENTITATE AL
ACTIONARULUI PERSOANA FIZICÃ
(BI/CI/PAªAPORT/LEGITIMAÞIE DE
ªEDERE), RESPECTIV COPIE A
CERTIFICATULUI CONSTATATOR

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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EMIS DE REGISTRUL COMERÞULUI
SAU ALTA DOVADA EMISA DE O
AUTORITATE COMPETENTA PRIVIND
IDENTITATEA REPREZENTANTULUI
LEGAL AL ACÞIONARULUI PERSOANÃ
JURIDICA.
PROIECTELE
DE
HOTARARI SI MATERIALELE INFORMATIVE POT FI CONSULTATE LA
SEDIUL SOCIETATII, IN FIECARE ZI
LUCRATOARE, INTRE ORELE
09.00-17.00 SAU PE WEBSITE-UL
SOCIETATII (WWW.ROPHARMA.RO SECTIUNEA INVESTITORI - INFORMATII ACTIONARIAT), INCEPAND CU
DATA DE 28.03.2022. ÎN CAZUL ÎN
CARE LA DATA DE 28.04.2022 NU SE
ÎNTRUNEªTE CVORUMUL LEGAL ªI
STATUTAR
PENTRU
VALIDA
ÎNTRUNIRE, ATAT ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CAT SI ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SUNT CONVOCATE PENTRU DATA DE
29.04.2022, ÎN ACELAªI LOC, LA
ACEEASI ORA ªI AVÂND ACEEAªI
ORDINE DE ZI. INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SEDIUL
SOCIAL AL SOCIETATII DIN BRASOV,
STR. IULIU MANIU NR. 55, ET. 1, 500091
SAU LA URMATORUL NUMAR DE
TELEFON: 0268/547230, INTRE ORELE
9:00-17:00 SI PE W EBSITE-UL
WWW.ROPHARMA.RO/ INVESTITORI/
INFORMATII ACTIONARIAT. DR. FARM.
MIHAI MIRON PREªEDINTE DIRECTOR GENERAL *
CONVOCATOR al Adunãrilor Generale

Ordinare ºi Extraordinare ale Acþionarilor
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT
EXPORT S.A. În conformitate cu
prevederile Legii societãþilor nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã republicatã, ale
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi ale Actului
Constitutiv al Societãþii, Consiliul de
Administraþie al IHUNT TECHNOLOGY
IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), cu
sediul în Ploieºti, str. Rudului 162, jud.
Prahova, ºi adresa de corespondenþã la
sediul secundar din Ploieºti, str. Rahovei
nr. 2, înregistratã la ONRC sub nr.
J29/330/2015, CIF 34184455, conform
Hotãrârii Consiliului de Administraþie nr.
49/25.03.2022, CONVOACÃ Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru
data de 28 aprilie 2022, ora 10:00 prima
întrunire, respectiv 29 aprilie 2022, ora
10:00 a doua întrunire în cazul
neîndeplinirii condiþiilor de cvorum la
prima convocare ºi Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor pentru data de
28 aprilie 2022, ora 11:00 prima întrunire
respectiv 29 aprilie 2022, ora 11:00 a doua
întrunire în cazul neîndeplinirii condiþiilor
de cvorum la prima convocare, la sala de
conferinþe a Vigo Hotel din Ploieºti, Blvd.
Independenþei, nr. 28, jud. Prahova, la
care sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã
voteze toþi acþionarii înscriºi în Registrul
Acþionarilor þinut de Depozitarul Central
S.A. la sfârºitul zilei de 20 aprilie 2022
stabilitã ca Datã de referinþã pentru
Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor. Data de referinþã rãmâne
aceeaºi ºi în situaþia întrunirii Adunãrii
Generale la a doua convocare. Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor (AGOA)
va avea pe ordinea de zi urmãtoarele
puncte: 1. Aprobarea situaþiilor financiare
ale exerciþiului financiar 2021, pe baza
discuþiilor ºi a rapoartelor prezentate de
cãtre Consiliul de Administraþie ºi auditorul
financiar. 2. Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a Consiliului de Administraþie
pentru exerciþiul financiar 2021. 3.
Alegerea unui nou membru în Consiliul de
Administraþie pe postul rãmas vacant ca
urmare a demisiei domnului Boerescu
Dorin-Cristian, cu mandat pe durata
rãmasã pânã la expirarea mandatului
celorlalþi administratori. Lista candidaþilor
pentru Consiliul de Administraþie va putea
fi consultatã la sediul sau pe website-ul
Societãþii începând cu data de 30.03.2022
4. Fixarea remuneraþiei noului membru al
Consiliului de administraþie conform cu
punctul 3 de pe ordinea de zi, la valoarea
brutã anualã de 41.028 lei. 5. Supunerea
spre aprobare a distribuirii profitului
conform propunerii Consiliului de
Administraþie, astfel: Profitul net de
repartizat aferent exerciþiului financiar
2021, din care: 7.446.384,09 lei Rezerva
legalã 422.997,80 lei Acordare de
dividende (dividend brut/acþiune de
0,046698 lei) 3.511.693,14 Profit
nerepartizat 3.511.693,15 6. Prezentarea
ºi propunerea spre aprobare a Bugetului
de venituri ºi cheltuieli pentru exerciþiul
financiar 2022. 7. Aprobarea Raportului
de Remunerare pentru conducerea
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT
EXPORT S.A., aferent anului 2021. 8.
Stabilirea datei de 17 mai 2022 ca datã de
înregistrare (16 mai 2022 ca ex-date)
pentru identificarea acþionarilor asupra
cãrora se vor rãsfrânge efectele
hotãrârilor adoptate de cãtre AGOA, altele
decât cele privind dreptul la dividend
asupra cãruia AGOA se pronunþã prin
punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 9.
Aprobarea datei de 11 octombrie 2022 ca
datã de înregistrare (10 octombrie 2022 ca
ex-date) pentru identificarea acþionarilor
asupra cãrora se vor rãsfrânge efectele
hotãrârilor privitoare la dreptul la dividend,
potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA
în dreptul punctului 5 ºi în conformitate cu
prevederile art. 87 din Legea 24/2017
privind emitenþii de instrumente financiare
ºi operaþiuni de piaþã, republicatã. 10.
Aprobarea datei de 28 octombrie 2022 ca
datã a plãþii pentru plata dividendelor
aprobate prin hotãrârea aferentã punctului
5 de pe ordinea de zi. 11. Aprobarea
mandatãrii domnului Stroe Cezar Cãtãlin,
cu drept de substituire, pentru semnarea
hotãrârii AGOA, în numele ºi pe seama
tuturor acþionarilor prezenþi la Adunare,
pentru implementarea hotãrârilor luate în
cadrul AGOA, pentru semnarea actului
constitutiv actualizat cu noua componenþã
a Consiliului de administraþie, precum ºi
pentru îndeplinirea tuturor procedurilor ºi
formalitãþilor necesare în vederea
depunerii Hotãrârilor AGOA ºi publicãrii

acesteia în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a. Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor (AGEA) va
avea pe ordinea de zi urmãtoarele puncte:
1. Aprobarea implementãrii unui program
de alocare a acþiunilor, de tip Stock Option
Plan cãtre Consiliul de Administraþie ºi
Management, care are ca obiect
acordarea de drepturi de opþiune pentru
dobândirea, de cãtre angajaþi ºi/sau
administratori ºi/sau directori ai Societãþii,
de acþiuni cu titlu gratuit al cãror numãr
total va reprezenta cel mult 1% din
capitalul social la data fiecãrei tranºe de
opþiuni, în condiþiile prevãzute în Program,
aºa cum a fost acesta prezentat AGEA. 2.
Aprobarea împuternicirii Consiliului de
Administraþie sã adopte toate mãsurile
necesare ºi sã îndeplineascã toate
formalitãþile cerute pentru aprobarea ºi
implementarea planului de tip "Stock
Option Plan", cum ar fi, dar fãrã a se limita
la (i) identificarea persoanelor eligibile sã
participe la Program; (ii) determinarea
numãrului de acþiuni obiect al contractelor
de opþiuni care se vor încheia între
Societate ºi beneficiarii programului; (iii)
perioada dintre data de acordare a
dreptului de opþiune ºi data exercitãrii
dreptului de opþiune, fãrã ca perioada sã
poatã fi mai scurtã de 12 luni; (iv) condiþiile
individuale pentru exercitarea dreptului de
opþiune ºi, implicit, pentru dobândirea de
acþiuni; (v) perioada exactã înãuntrul
cãreia titularul dreptului de opþiune trebuie
sã îºi exercite dreptul de opþiune pentru
fiecare tranºã de opþiuni, (vi) întocmirea ºi
publicarea documentelor de informare în
condiþiile legii etc. 3. Stabilirea datei de 17
mai 2022 ca datã de înregistrare (16 mai
2022 ca ex-date) pentru identificarea
acþionarilor asupra cãrora se vor
rãsfrânge efectele hotãrârilor adoptate de
cãtre AGEA, în conformitate cu
prevederile art. 87 din Legea 24/2017
privind emitenþii de instrumente financiare
ºi operaþiuni de piaþã, republicatã. 4.
Aprobarea mandatãrii domnului Stroe
Cezar Cãtãlin, cu drept de substituire,
pentru semnarea hotãrârii AGEA, în
numele ºi pe seama tuturor acþionarilor
prezenþi la Adunare, pentru implementarea hotãrârilor luate în cadrul AGEA,
precum ºi pentru îndeplinirea tuturor
procedurilor ºi formalitãþilor necesare în
vederea depunerii Hotãrârilor AGEA ºi
publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a. Informaþii
generale cu privire la Adunarea Generalã
a Acþionarilor La data convocãrii AGOA ºi
AGEA IHUNT TECHNOLOGY IMPORT
EXPORT S.A., capitalul social al Societãþii
este de 7.520.000 lei divizat în 75.200.000
acþiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominalã de 0,1 lei
/acþiune, fiecare acþiune dând dreptul la 1
(un) vot în ºedinþele Adunãrii Generale a
Acþionarilor. Drepturi ale acþionarilor cu
privire la AGA Începând cu 28.03.2022 ºi
pânã la data stabilitã pentru întrunirea
AGA, acþionarii pot obþine, la sediul
societãþii sau pe pagina de internet a
acesteia www.ihunt.ro/investitori
documentele care privesc desfãºurarea
ºedinþei Adunãrii Generale: convocatorul
AGA, numãrul total al acþiunilor emise ºi al
drepturilor de vot la data convocãrii,
proiectele de hotãrâre propuse spre
aprobare AGA, formularele de
împuternicire specialã ºi de vot prin
corespondenþã, situaþiile financiare,
raportul Consiliului de administraþie ºi
raportul auditorului financiar. Unul sau mai
mulþi acþionari înregistraþi în Registrul
Acþionarilor la data de referinþã,
reprezentând, individual sau împreunã,
cel puþin 5% din capitalul social, pot înainta
Societãþii, cereri pentru introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi, cu condiþia ca
fiecare punct sã fie însoþit de o justificare
sau de un proiect de hotãrâre propus spre
adoptare, precum ºi de proiecte de
hotãrâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,
pânã cel târziu la ora 24:00 a celei de-a 15
zi, calculatã începând cu prima zi dupã
publicarea convocatorului în Monitorul
Oficial. Cererile vor putea fi depuse prin
curier la adresa de corespondenþã
menþionatã în preambulul convocatorului
sau poºta electronicã la adresa
gabriela@ihunt.ro, vor fi însoþite de copia
actului de identitate, în cazul acþionarilor
persoane fizice, respectiv, copia actului de
identitate al reprezentantului/ mandatarului, certificatul constatator eliberat de
registrul comerþului cu cel mult 30 de zile
înaintea publicãrii convocatorului AGA, în
cazul acþionarilor persoane juridice.
Cererile expediate prin e-mail vor purta
semnãtura electronicã extinsã incorporatã
conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de
metoda de expediere, se va menþiona în
clar, cu majuscule, "PROPUNERE
PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARÃ/EXTRAORDINARÃ A
ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY
IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE
28.04.2022". Daca va fi cazul, ordinea de
zi a AGA completatã cu punctele propuse
de acþionari în condiþiile legii ºi ale
prezentei convocãri va fi publicatã pânã
cel mai târziu 15.04.2022. Fiecare
acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri
privind punctele de pe ordinea de zi a
adunãrilor generale pânã la data de
27.04.2022 ora 12:00, iar rãspunsul va fi
dat prin postarea rãspunsului pe pagina
de internet a societãþii. Întrebarea va fi
însoþitã de copia actului de identitate
pentru acþionarul persoanã fizicã,
respectiv de copia actului de identitate al
reprezentantului legal al acþionarului
persoanã juridicã ºi certificat constatator
eliberat de Registrul Comerþului ce cel
mult 30 de zile anterioare publicãrii
convocatorului AGA, ca dovadã a calitãþii
de acþionar. Întrebãrile vor putea fi
expediate prin email, la adresa
gabriela@ihunt.ro, purtând semnãtura
electronicã extinsã încorporatã, sau prin
curier /servicii poºtale cu confirmare de
primire, la sediul secundar al Societãþii
menþionat în preambulul convocatorului.
Acþionarii Societãþii pot prezenta
propuneri de candidaþi pentru numirea
noului membru al Consiliului de
Administraþie incluzând, în cerere,
informaþii privind numele, localitatea de
domiciliu ºi calificarea profesionalã a
persoanelor propuse. Propunerile vor fi
însoþite de (i) o copie a actului de identitate
valid al acþionarului persoanã fizicã,
respectiv, în cazul persoanelor juridice, o
copie a actului de identitate valid al
reprezentantului legal ºi certificatul

constatator emis cu cel mult 60 de zile
înaintea datei de referinþã stabilitã pentru
AGA ºi (ii) curriculum vitae al persoanei
propuse. Propunerile privind candidaþii
pentru funcþia de administrator, însoþite de
documentele enumerate mai sus, vor
putea fi depuse prin curier la adresa de
corespondenþã menþionatã în preambulul
convocatorului sau poºta electronicã la
adresa gabriela@ihunt.ro pânã la data de
04.04.2022 Indiferent de metoda de
expediere, se va menþiona în clar, cu
majuscule,
,,PROPUNERE
DE
CANDIDATURÃ PENTRU MEMBRU
CONSILIU DE ADMINISTRAÞIE ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY
IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE
28.04.2022". În cazul exprimãrii votului
prin curierat sau poºta electronicã,
buletinul de vot privind pct. 3 ºi pct. 4 de pe
ordinea de zi a AGOA se va transmite cu
menþiunea ,,VOT SECRET". Participarea
la AGA Acþionarii îndreptãþiþi pot participa
(1) personal, (2) prin vot prin corespondenþã sau (3) pot fi reprezentaþi în cadrul
ºedinþei Adunãrii Generale a Acþionarilor
prin mandatari cãrora li s-a acordat o
procurã specialã sau o procurã generalã
de reprezentare. a) În cazul votului
personal, acþionarii persoane fizice ºi
acþionarii persoane juridice sunt
îndreptãþiþi sã participe la ºedinþa AGA prin
simpla probã a identitãþii fãcutã, în cazul
acþionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate (buletin de identitate, carte de
identitate, paºaport, permis de ºedere) ºi,
în cazul acþionarilor persoane juridice, cu
actul de identitate al reprezentantului legal
(buletin de identitate, carte de identitate,
paºaport, permis de ºedere). Calitatea de
reprezentant legal se dovedeºte cu un
certificat constatator eliberat de Registrul
Comerþului sau altã entitate echivalentã,
cu cel mult 30 zile înaintea publicãrii
convocatorului AGA. b) În cazul votului
prin reprezentare cu procurã, acesta va
putea fi exprimat prin procurã generalã cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
sau prin completarea ºi semnarea
formularelor de procurã specialã puse la
dispoziþie de societate. Acestea vor fi
depuse cu cel puþin 48 de ore înaintea
ºedinþei AGA, sub sancþiunea nulitãþii, pe
suport fizic la adresa din Ploieºti, str.
Rahovei nr. 2, jud. Prahova, cu semnãtura
în original sau prin e-mail, la adresa
gabriela@ihunt.ro cu semnãtura
electronicã extinsã incorporatã conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã. Indiferent de metoda de
expediere, se va menþiona clar, cu
majuscule, "PROCURÃ SPECIALÃ /
GENERALÃ PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARÃ / EXTRAORDINARÃ A ACTIONARILOR IHUNT
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
DIN DATA DE 28.04.2022". Acþionarii nu
pot fi reprezentanþi în AGA în baza unei
procuri generale de cãtre o persoanã care
se aflã într-o situaþie de conflict de
interese. Procura specialã sau generalã
va fi nulã dacã acþionarul însuºi participã la
întrunirea AGA sau împuterniceºte alt
mandatar printr-o procura validã, trimisã în
termen ºi datatã ulterior primei procuri. c)
În cazul votului prin corespondenþã,
acþionarii vor completa, semna ºi
transmite, cu cel puþin 48 ore înaintea
ºedinþei AGA formularul de vot prin
corespondenþã pus la dispoziþie în format
fizic, la sediul societãþii, sau pe pagina de
internet a societãþii. Formularele pe suport
de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul
societãþii, menþionându-se pe plic în clar ºi
cu majuscule, "VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU
ADUNAREA
GENERALA ORDINARÃ / EXTRAORDINARÃ A ACTIONARILOR IHUNT
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
DIN DATA DE 28.04.2022". Buletinele de
vot pot fi transmise ºi prin e-mail cu
semnãturã electronicã extinsã incorporatã
conform Legii nr. 455/2001 privind
semnãtura electronicã, la adresa
gabriela@ihunt.ro, cu aceeaºi menþiune la
"subiectul" mesajului electronic. Votul prin
corespondenþã poate fi exprimat de cãtre
un reprezentant, numai în situaþia în care
acesta a primit din partea acþionarului pe
care îl reprezintã o împuternicire
specialã/generalã care se depune la
emitent în conformitate cu art. 105 alin (14)
din Legea nr. 24/2017 republicatã privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã ºi cu prevederile
prezentei convocãri. Formularul de vot
prin corespondenþã, respectiv procura
specialã / generalã vor fi însoþite de
documente doveditoare ale calitãþii de
acþionar, respectiv: o copia actului de
identitate a acþionarului persoanã fizicã,
conformã cu originalul; o certificatul de
înregistrare al acþionarului persoanã
juridicã, în copie conformã cu originalul; o
certificatul constatator al acþionarului
persoanã juridicã eliberat de Registrul
Comerþului sau document oficial
echivalent care sã ateste calitatea de
reprezentant legal a semnatarului
împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile
înainte de data publicãrii anunþului de
convocare a AGA, în original sau în copie
conformã cu originalul, precum ºi copia
actului de identitate al reprezentantului
legal (conformã cu originalul); o copia
actului de identitate al mandatarului
(persoanei împuternicite), conformã cu
originalul. Documentele prezentate într-o
altã limbã decât engleza vor fi însoþite de
traducerea autorizatã în limbile
românã/englezã. Propunerile de hotãrâre,
cererile pentru introducerea de noi puncte
pe ordinea de zi a AGA precum ºi
împuternicirile ºi buletinele de vot
nedepuse în termen, incomplete, ilizibile
sau neînsoþite de documentele
doveditoare ale calitãþii de acþionar nu vor
fi luate în considerare. Prezentul
convocator se va completa cu prevederilor
legale aplicabile. Pentru informaþii
suplimentare, vã rugãm sã ne contactaþi la
tel. +40 722 427 213 sau adresa de email
gabriela@ihunt.ro persoana responsabilã
pentru relaþia cu investitorii fiind dna.
Gabriela Costache. Preºedintele
Consiliului de Administraþie, STROE
Cezar Cãtãlin *
CONVOCARE Consiliul de Administratie

al IPROCHIM S.A., societate cu sediul
social in Bucuresti, Sector 1, str. Mihai
Eminescu, nr. 19-21, lnregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalui Bucuresti sub numarul J40/
6485 /1991, Cod Unic de Inregistrare

457747, atribut fiscal (RO), capitalul social
subscris si varsat 816.397,50 lei (
principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de societate: actiuni
nominative 326.559 si implicit, acelasi
numar de voturi ), piata reglementata pe
care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise Piata A.T.S. - AeRO ( Bursa de
Valori Bucuresti ), tinand seama de
dispozitiile legale aplicabile societatilor
comerciale si pietei de capital, in
conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, republicata, modificata si
completata, convoaca ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2022, ora
12,00, la sediul social al societatii din
Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu,
nr. 19-21. ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR are
urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
situatiilor economico-financiare aferente
anului 2021( Bilantul Contabil, Contul de
Profit si Pierdere, situatia fluxurilor de
trezorerie, notele explicative) pe baza
rapoartelor Consiliului de Administratie si
a auditorului financiar (termen raport BVB
-cf. Calendar financiar 2022: 29 aprilie
2022). 2. Prezentarea raportului de
remunerare aferent exercitiului financiar
2021. 3. Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a Consiliului de Administratie
aferenta anului 2021. 4. Aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru
anunul 2022. 5. Constatarea încetãrii
mandatului unuia sau a mai multor
administratori provizorii, membri ai
Consiliului de Administratie al Societatii 6.
Confirmarea/numirea unuia sau a mai
multor administratori provizorii, membri ai
Consiliului de Administratie al Societatii (in
considerarea expirarii mandatelor
provizorii in data de 08 mai 2022). 7.
Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului
de Administratie al Societatii. 8. Stabilirea
indemnizatiei brute fixe lunare a
administratorilor provizorii, , membri ai
Consiliului de Administratie al Societatii. 9.
Alegerea Presedintelui Consiliului de
Administratie al societatii. 10.
Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim
S.A. pentru semnarea, dupa caz, a actelor
aditionale la contractele de mandat ori
contractele de mandat ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului
de Administratie al Societatii. 11.
Aprobarea de contractare de servicii
juridice pentru litigiu cu Mavgo Holding
SRL in dosarul 9493/3/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti. 12. In conformitate
cu prevederile din Regulamentul nr.
5/2018, aprobarea datei de 19.05.2022 ca
data de identificare a actionarilor asupra
carora se resfrang efectele hotararilor si
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
precum si a datei de 18.05.2022 ca
ex-date. 13. Aprobarea nominalizarii
persoanei imputernicite sa semneze
hotararile adoptate de Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii Iprochim S.A. si sa intreprinda
demersurile legale necesare in vederea
mentionarii la Oficiul Registrului
Comertului competent si publicarii in
Monitorul Oficial a hotararilor care se vor
adopta (propunere: Presedinte Consiliu
de Administratie) Actionarii inscrisi in
Registrul Actionarilor la data de 13 aprilie
2022, stabilita ca data de referinta, pot
participa si pot vota la adunarea generala
dupa cum urmeaza: a) direct (prezent
personal), b) prin reprezentare (in baza
unei procuri speciale sau generale) sau c)
prin corespondenta. In vederea
identificarii acestora in lista actionarilor
societatii la data de referinta eliberata de
Depozitarul Central S.A., actionarii isi vor
dovedi calitatea in conditiile si cu
documentele prevazute de Dispunerea de
masuri C.N.V.M. nr. 26/2012. Pentru
participarea la adunarea generala,
actionarii persoane fizice, in cazul in care
sunt prezenti personal, vor prezenta actul
de identitate, iar in cazul in care sunt
prezenti prin reprezentant, se vor
prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala. Pentru
participarea la adunarea generala,
actionarii persoane juridice, in cazul in
care sunt prezenti prin reprezentant legal,
vor prezenta actul oficial care le atesta
aceasta calitate, eliberat de o autoritate
publica competenta, iar in cazul in care
sunt prezenti prin reprezentant, vor
prezenta, pe langa actul anterior aratat, si
actul de identitate al reprezentantului si
procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora. Actionarii pot vota
in cadrul adunarii generale si prin
corespondenta, prin completarea si
semnarea corespunzatoare a buletinelor
de vot prin corespondenta si transmiterea
acestora la sediul social al societatii
insotite de aceleasi documente solicitate
pentru identificarea si dovedirea calitatii
de actionar. In situatia in care actionarul,
care i-a exprimat votul prin corespondenta
participa personal sau prin reprezentant
(sub rezerva ca o procura speciala/
generala a fost transmisa cu respectarea
conditiilor de mai sus) la adunarea
generala, votul prin corespondenta
exprimat pentru acea adunare generala
va fi anulat si doar votul exprimat personal
sau prin reprezentant va fi luat in
considerare. Daca persoana care
reprezinta actionarul prin participare
personala la adunarea generala este alta
decat cea care a exprimat votul prin
corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la
adunare o revocare scrisa a votului prin
corespondenta semnata de actionar sau
de reprezentantul care a exprimat votul
prin corespondenta. Acest lucru nu este
necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la
adunarea generala. Pentru toate situatiile
mentionate mai sus, documentele
prezentate intr-o limba straina (mai putin
actele de identitate valabile pe teritoriul
Romaniei, cu caractere latine) vor fi
insotite de traducerea in limba romana,
exceptie facand documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal intocmite
intr-o limba straina, alta decat limba
engleza, care vorfi insotite de o traducere
realizata de un traducator autorizat, in
limba romana sau in limba engleza.
Societatea nu va solicita legalizarea sau
apostilarea documentelor care atesta
calitatea de reprezentant legal al
actionarului. Lista cuprinzand informatiile

cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala a
persoanelor propuse a fi numite in functia
de administrator provizoriu se afla la
dispozitia actionarilor, putand fi consultata
si completata de acestia, potrivit legii.
Data-limita pana la care se pot face
propunerile privind persoanele
nominalizate pentru numirea in postul de
administrator provizoriu este data de 12
aprilie 2022. Documentele si materialele
informative vizand problemele inscrise pe
ordinea de zi a adunarii generale,
proiectele de hotarari propuse spre
adoptare, precum si procurile speciale si
buletinele de vot ( direct sau prin
corespondenta ) se afla la sediul social al
societatii, la dispozitia actionarilor, putand
fi consultate si completate de acestia
incepand cu data de 25 martie 2022, ora
09,00, in zilele lucratoare, la registratura
societatii si pe pagina de internet
www.iprochim.ro. La cererea actionarilor
interesati documentele si materialele
informative vizand problemele inscrise pe
ordinea de zi a adunarii generale pot fi
distribuite, contra cost, la sediul social al
societatii. Unul sau mai multi actionari
reprezentand, individual sau impreuna,
cel putin 5% din capitalul social, au
dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale,
cuconditia ca fiecare punct sa fie insotit de
o justificare sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare de adunarea
generala, si b) de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarii generale. Drepturile prevazute la
litera a) si b) pot fi exercitate numai in scris
in termen de cel mult 15 zile de la data
publicarii convocarii in Monitorul Oficial al
Romaniei Partea a IV-a. Propunerile
actionarilor si documentele, in copie
certificata, care atesta indeplinirea
conditiilor pentru exercitarea acestor
drepturi vor fi formulate si transmise in
scris, la sediul societatii sau prin serviciul
de curierat. Fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale in termen
de cel mult 15 zile de la data publicarii
convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei
Partea a IV-a, intrebarile vor fi transmise la
sediul social al societatii. Societatea va
raspunde intrebarilor adresate de catre
actionari in timpul adunarii generale;
raspunsurile pot fi date de asemenea in
format intrebare-raspuns, disponibile pe
pagina de internet a societatii
www.iprochim.ro. In vederea identificarii
dovedirii calitatii de actionar a unei
persoane care face propuneri pentru
completarea ordinii de zi (sau care
adreseaza intrebari in conformitate cu art.
198 din Regulamentul nr. 5/ 2018 ),
societatea poate solicita respectivei
persoane extrasul de cont din care rezulta
calitatea de actionar. La cererea
actionarilor interesati, formularul de
procura speciala (in trei exemplare),
pentru reprezentarea acestora in
adunarea generala, si formularul de
buletin de vot prin corespondenta se poate
obtine, gratuit, la sediul social al societatii.
Un exemplar al procurii se va depune, in
original, la sediul social al societatii,
personal sau prin posta recomandat cu
confirmare de primire, cu cel putin o ora
inainte de adunare sub sanctiunea
pierderii exercitiului dreptului de vot in
acea adunare. Procurile vor fi depuse in
original, la prima, sau dupa caz, la a doua
convocare, fiind retinute de societate si
facandu-se mentiune despre aceasta in
convocator si in procesul-verbal. In
acelasi termen buletinele de vot prin
corespondenta, completate si semnate de
actionar, se vor depune la sediul societatii,
personal sau prin posta recomandat cu

confirmare de primire, pe care sa fie
trecuta adresa expeditorului (actionarului)
sau pe adresa de e-mail a societatii
office@iprochim.ro. In oricare din
situatiile/modalitatile de transmitere de
catre actionari a unor cereri si/sau
documente catre societate, in exercitarea
drepturilor conferite de calitatea de
actionar, acestea trebuie sa contina
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “
PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 27 aprilie 2022" si sa fie
semnate, stampilate si certificate, dupa
caz, de actionari sau de reprezentantii
legali ai acestora. In caz de neindeplinire a
cvorumului pentru tinerea adunarii(lor)
generale a(ale) actionarilor la prima
convocare, cea de-a doua convocare a
adunarii(lor) generale estepentru data de
28 aprilie 2022, in acelai loc, la aceeai
oras si cu aceeasi ordine de zi. lnformatii
suplimentare se pot obtine la sediul social
al societatii sau de la dna Irina Andreea
FRASINEANU, desemnata persoana de
contact ( telefon 021.212.44.50.,
0722.861.732 ). IPROCHIM S.A., prin
Presedintele Consiliului de Administratie,
Stere-Constantin FARMACHE *
CONVOCARE AGOA În temeiul art. 117
din Legea societãþilor nr. 31/1990 ºi art. 92
coroborat cu art. 106 din Legea nr.
24/2017 privind emitenþii de instrumente
financiare ºi operaþiuni de piaþã, Consiliul
de Administraþie al International Caviar
Corporation SA, CIF 2141715, convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a
acþionarilor, pentru ziua de 28.04.2022
prima datã, respectiv pentru 29.04.2022 a
doua datã în caz de neîntrunire cvorum,
orele 1200, la sediul societãþii din jud.
Hunedoara, or. Cãlan, str. Izvorului, nr. 5,
prin corespondenþã sau prin mijloace
electronice la adresa de e-mail
icc_sa@yahoo.com, pentru acþionarii
înregistraþi la Depozitarul Central la data
de referinþã de 20.04.2022. Ordinea de zi:
1. Alegerea membrilor Consiliului de
Administraþie, pentru cele douã locuri
rãmase vacante. 2. Discutarea,
aprobarea sau modificarea situaþiilor
financiare anuale, pe baza raportului
administratorului. Nu este cazul stabilirii
dividendului. 3. Analiza gestiunii
administratorilor. 4. Numirea auditorul
financiar ºi fixarea duratei minime a
contractului. 5. Fixarea remuneraþiei
administratorilor. 6. Stabilirea bugetul de
venituri ºi cheltuieli ºi a programului de
activitate pentru exerciþiul financiar
urmãtor. Documentele vor putea fi
consultate pe pagina http://www.iccsa.ro/
relatia-cu-investitorii.html. În aplicarea art.
117 al. (6) din Legea 31/1990, menþionãm
cã lista cuprinzând informaþii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu ºi
calificarea profesionalã ale persoanelor
propuse pentru funcþia de administrator se
va afla la dispoziþia acþionarilor pe site-ul
societãþii, putând fi consultatã ºi
completatã de aceºtia. În aplicarea
prevederilor art. 92 al. (3) din Legea
24/2017 ºi 1171 din Legea 31/1990,
dreptul acþionarilor care deþin cumulat
minim 5% din capitalul social de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi ºi de
a prezenta proiecte de hotãrâri se poate
exercita în scris ºi transmite personal, prin
poºta sau e-mail în termen de 15 zile de la
data publicãrii convocãrii. Acþionarii pot
vota prin corespondenþã, prin e-mail sau
prin împuterniciþi, în condiþiile art. 92 din
Legea nr. 24/2017. Împuternicirile
speciale sau generale se depun personal,
prin poºtã sau e-mail cu 48 de ore înainte
de Adunarea Generalã. Roland Erhard
Schröder, Membru CA *

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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NR. 173/18.03.2022 COMPLETARE LA

CONVOCATOR ORDINE DE ZI AGOA
Consiliul de Administraþie (CA) al societãþii
COMPA S.A., cu sediul social în Sibiu,
Str.Henri Coandã nr.8, înregistratã la
Registrul Comerþului sub nr. J32/
129/1991, codul unic de înregistrare
RO788767, întrunit în ºedinþa din data de
16.03.2022, în conformitate cu prevederile
art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990
privind societãþiile, prevederile art. 92 din
Legea 24/2017 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de
piaþã, prevederile art. 186 ºi 187 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, ºi cu prevederile art.
VIII din Actul constitutiv al societãþii
Compa S.A., precum ºi celelalte prevederi
legale aplicabile, a hotãrât completarea
ordinii de zi a Adunãrii Generale Ordinare
a Acþionarilor convocatã pentru data de
28/29.04.2022 cu un nou punct privind: 1.
Aprobarea raportului de remunerare a
conducerii societãþii întocmit pentru anul
financiar 2021. Drept urmare, ordinea de
zi completatã a Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor convocatã pentru
data de 28/29.04.2022 va fi urmãtoarea: 1.
Alegerea secretarului de ºedinþã al
Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor
dintre acþionarii prezenþi. 2. Prezentarea,
dezbaterea ºi aprobarea situaþiilor
financiare anuale individuale si a situaþiilor
financiare consolidate întocmite în
conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã, pentru
exerciþiul financiar 2021, pe baza
Rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administraþie, însoþite de Raportul
auditorului financiar. 3. Aprobarea
propunerii Consiliului de Administraþie de
repartizare a profitului net al exercitiului
financiar pentru anul 2021, în cuantum
total de 15.058.967,18 lei, astfel: - la surse
proprii de dezvoltare - valoare de
12.032.117,85 lei - pentru acordarea de
dividende acþionarilor- valoarea de
3.026.849,33 lei cu un dividend brut/
acþiune de 0,0143 lei. 4. Aprobarea datei
de 14.06.2022 ca datã a plãþii pentru plata
dividendelor. Plata dividendelor va fi
efectuatã în RON. Modalitatea de platã a
dividendelor va fi adusã la cunoºtinþa
acþionarilor înainte de data începerii
efectuãrii plãþii. Cheltuielile ocazionate de
plata dividendelor sunt suportate de cãtre
acþionari. 5. Pronunþarea asupra gestiunii
Consiliului de Administraþie pentru
exerciþiul financiar 2021, pe baza
rapoartelor prezentate. 6. Prezentarea,
dezbaterea ºi aprobarea Bugetului de
Venituri ºi Cheltuieli pe anul 2022 ºi a
programului de investiþii pentru anul 2022.
7. Fixarea si aprobarea remuneraþiei
cuvenitã membrilor Consiliului de
Administraþie, pentru exerciþiul în curs. 8.
Numirea, auditorului financiar extern Audit
Cont S.R.L. în vederea efectuãrii Auditului
Statutar pentru anul 2022. 9. Aprobarea
raportului de remunerare a conducerii
societãþii întocmit pentru anul financiar
2021. 10. Aprobarea datei de 20.05.2022
ca datã de înregistrare pentru identificarea
acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng
efectele hotãrârilor adunãrii generale
ordinare a acþionarilor, în conformitate cu
dispoziþiile art. 86(1) dinLegea nr.24/2017
privind emitenþii de instrumente financiare
ºi operaþiuni de piaþã si a datei de
19.05.2022 ca ex date conform
dispoziþiilor art. 176(1) din Regulamentul
ASF nr.5/2018. 11. Împuternicirea
persoanelor fizice care vor îndeplini
formalitãþile de publicitate ºi înregistrare a
hotãrârilor adunãrii ordinare a acþionarilor,
inclusiv semnarea acestora. Restul
prevederilor Convocatorului publicat in
Monitorul Oficial Partea a IV a
nr.1071/14.03.2022 rãmân neschimbate.
Preºedinte CA / Director General, Ioan
DEAC *
CONVOCATOR Administratorul judiciar al

societãþii GRUPUL EDITORILOR ªI
DIFUZORILOR DE PRESÃ S.A.,
societate în insolvenþã / in insolvency / en
procedure collective, cu sediul în
Bucureºti, Sector 1, Str. Teodosie
Rudeanu, nr. 6, înregistratã la Reg. Com.
sub nr. J40/9206/2002, având C.I.F.
RO14889079, convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru
data de 28.04.2022, ora 11:00 sau pentru
data de 29.04.2022, la aceeaºi orã, în
cazul neîntrunirii cvorumului de prezenþã
la prima convocare, la sediul societãþii,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor la data de referinþã 18.04.2022
ºi care au dreptul de a participa ºi de a vota
în cadrul adunãrii generale cu urmãtoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea,
supunerea spre aprobare a situaþiilor
financiare ale exerciþiului financiar 2021,
pe baza rapoartelor prezentate de cãtre
Administratorul special ºi de cãtre
auditorul financiar. 2. Aprobarea
înregistrãrii în evidenþele contabile a
pierderii exerciþiului financiar 2021. 3.
Aprobarea raportului anual al
Administratorului special la 31.12.2021,
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea raportului de audit financiar
pentru anul 2021. 5. Aprobarea
descãrcãrii de gestiune a Administratorului special pentru exerciþiul financiar
2021. 6. Aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2022. 7. Aprobarea datei
de 19.05.2022 ca datã de înregistrare ºi a
datei de 18.05.2022 ca ex date. 8.
Aprobarea mandatãrii unei persoane sã
semneze în numele ºi pentru toþi acþionarii
societãþii Hotãrârea AGOA ce va fi
adoptatã ºi a unei persoane sã
îndeplineascã toate formalitãþile privind
înregistrarea la Oficiul Registrului
Comerþului a Hotãrârii AGOA ce va fi
adoptatã ºi privind publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, partea a
IV-a, precum ºi sã obþinã documentele
aferente eliberate de ORC. Acþionarii
reprezentând, individual sau împreunã,
cel puþin 5 % din capitalul social au dreptul
în termen de 15 zile de la publicarea
convocatorului în Monitorul Oficial al
României sã introducã puncte pe ordinea
de zi ºi sã prezinte proiectele de hotãrâre
pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi. Acþionarii îºi pot
exercita aceste drepturi numai în scris,
documentele fiind transmise prin servicii
de curierat/prin mijloace electronice, la

adresele office@accespress.ro; office@
gedp.ro pânã la data de 11.04.2022.
Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze
societãþii întrebãri privind punctele de pe
ordinea de zi a adunãrii cel târziu pânã la
data de 25.04.2022. Documentele ºi
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi,
inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenþã, împuternicirile speciale,
proiectele de hotãrâre pot fi consultate ºi
procurate de la sediul societãþii, sau de pe
site-ul www.tctrust.ro, secþiunea Informari
– Rapoarte Obligatorii Adunari Generale,
începând cu data de 28.03.2022.
Acþionarii se vor putea prezenta personal
la adunarea generalã, îºi vor putea numi
un reprezentant sau vor putea vota prin
corespondenþã, ºi îºi vor dovedi calitatea
în condiþiile ºi cu documentele prevãzute
de Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea acþionarilor se poate face
ºi prin alte persoane decât acþionarii, în
baza unei împuterniciri speciale sau
generale. Împuternicirea specialã pentru
reprezentare în adunãrile generale
conþine instrucþiuni specifice de vot din
partea acþionarului care o acordã.
Acþionarul poate acorda o împuternicire
valabilã pentru o perioadã care nu va
depãºi 3 ani, permiþând reprezentantului
sãu a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunãrii generale a
acþionarilor a uneia sau mai multor
societãþi identificate în împuternicire, în
mod individual sau printr-o formulare
genericã referitoare la o anumitã categorie
de emitenþi, inclusiv în ceea ce priveºte
acte de dispoziþie, cu condiþia ca
împuternicirea sã fie acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor
art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile speciale
sau generale se vor depune la sediul
societãþii sau prin mijloace electronice,
având ataºatã semnãtura electronicã
extinsã, la adresele de e_mail:
office@gedp.ro, office@accespress.ro,
pânã la data de 25.04.2022. În acelaºi
termen buletinele de vot prin
corespondenþã completate ºi semnate de
acþionar se vor depune la sediul societãþii
personal sau prin poºtã recomandat cu
confirmare de primire pe care sã fie
trecutã adresa expeditorului (acþionarului)
sau prin mijloace electronice, având
ataºatã semnãtura electronicã extinsã, la
adresele de e_mail:office@gedp.ro,
office@accespress.ro. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la sediul
societãþii sau de la numãrul de telefon
031/4251947, 0731/333023, între orele
10-17. Administrator judiciar pentru
G.E.D.P. S.A., ART PRO INSOLV SPRL
reprezentat prin Jr. Petre MOTRUN *
CONVOCATOR. Conform Deciziei din

data de 25 martie 2022 Consiliul de
Administratie al Societatii PROD
VINALCO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca,
Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj,
înmatriculatã la Registrul Comerþului Cluj
sub nr. J12/68/1991, Cod unic de
înregistrare RO 199222, Capital social:
3.149.503,4 lei (în continuare
“Societatea”), convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
(A.G.O.A) pentru data de 28 aprilie 2022
ora 14:00, pentru toþi acþionarii înregistraþi
în Registrul Acþionarilor la sfârºitul zilei de
15 aprilie 2022, considerata data de
referinþa. A.G.O.A. se va desfasura la
sediul social al PRODVINALCO SA. In
caz de neîndeplinire a condiþiilor de
cvorum, A.G.O.A. se va desfasura în data
de 29 aprilie 2022 în acelaºi loc, la aceeaºi
ora, cu aceeaºi ordine de zi. Ordine de zi:
1. Corectarea rezultatului reportat al anilor
anteriori. 2.Prezentarea, discutarea si
aprobarea situatiilor financiare aferente
exercitiului financiar 2021. 3.Prezentarea,
discutarea si aprobarea raportului
administratorilor privind rezultatele
economico-financiare aferente exercitiului
financiar 2021. 4.Prezentarea, discutarea
si aprobarea raportului auditorului
financiar independent cu privire la situatiile
financiare aferente exercitiului financiar
2021. 5.Repartizarea pe destinatii a
profitului net aferent anului 2021 si
distribuirea de dividende in cuantum de
10.002.823 lei, reprezentand 0,3176 lei
brut/actiune. 6.Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli aferent exercitiului
financiar 2022. 7.Aprobarea remuneratiei
cuvenite membrilor consiliului de
administratie pentru exercitiul in curs.
8.Descarcarea de gestiune a
administratorilor. 9.Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea
agentului de plata si reprezentarea
societatii in relatiile cu Depozitarul Central
si agentul de plata pe care il va desemna,
precum si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu
modalitatile si intervalul de plata a
dividendelor. 10.Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al
Consiliului de Administratie pentru a
semna hotararile adoptate si pentru
efectuarea tuturor demersurilor necesre in
relatiile cu Oficiul Registrului Comertului,
Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B. 11.
Aprobarea datei de 17 mai 2022 ca data
de inregistrare, a datei de 16 mai 2022 ca
ex date, si a datei de 31 mai 2022 ca data a
platii, date stabilite in conformitate cu
prevederile legale. La A.G.O.A au dreptul
sa participe si sa voteze actionarii inscrisi
in Registrul Actionarilor la data de referinta
stabilita pentru sfarsitul zilei de 15 aprilie
2022. Doar persoanele care sunt actionari
la aceasta data au dreptul de a participa si
de a vota in cadrul A.G.O.A. Pentru
participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie
sa prezinte actul de identitate. În cazul
acþionarilor persoane juridice sau a
entitãþilor fãrã personalitate juridicã,
calitatea de reprezentant legal se constatã
în baza listei acþionarilor de la data de
referinþã, primitã de la Depozitarul Central.
Documentele care atestã calitatea de
reprezentant legal întocmite intr-o limba
strãinã, alta decâtlimba englezã, vor fi
însoþite de o traducere realizatã de un
traducãtor autorizat în limba românã sau
în limba englezã. Legalizarea sau
apostilarea documentelor care atestã
calitatea de reprezentant legal al
acþionarului nu este obligatorie. Aceste
prevederi se aplicã ºi pentru dovedirea
calitãþii de actionar / reprezentant legal al
acþionarului care propune introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.O.A. sau care adreseazã întrebãri

emitentului privind puncte de pe ordinea
de zi a A.G.O.A. Reprezentarea
actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate
face si prin alte persoane decat actionarii.
Participarea prin reprezentant se face in
baza unei imputerniciri speciale, conform
formularului pus la dispozitie pe site-ul
www.prodvinalco.ro, sau a unei
imputerniciri generale, cu respectarea
prevederilor art. 105 alin. 10 - 13 din Legea
nr.24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de
piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018
privind privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata.
Împuternicirea generalã este împuternicirea acordatã pentru reprezentarea în
una sau mai multe adunãri generale ale
acþionarilor a uneia sau mai multor
societãþi identificate în împuternicire, care
nu conþine instrucþiuni specifice de vot din
partea acþionarului. Imputernicirea
generala trebuie sa contina informatiile de
la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018. Acþionarii nu pot fi reprezentaþi în
A.G.O.A pe baza unei împuterniciri
generale de cãtre o persoanã care se aflã
într-o situaþie de conflict deinterese, astfel
cum au fost mentionate la art. 105, alin. 15
lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea
generalã datã de un acþionar în calitate de
client unui intermediar, sau unui avocat, va
fi acceptata de Prodvinalco SA fãrã a
solicita alte documente suplimentare
referitoare la respectivul acþionar, cu
conditia respectarii prevederilor art. 205
din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima
lor utilizare, imputernicirile generale se
depun la sediul Prodvinalco SA cu 48 de
ore înainte de adunarea generalã în copie,
cuprinzând menþiunea conformitãþii cu
originalul sub semnãtura reprezentantului.
Împuternicirea specialã poate fi acordatã
oricãrei persoane pentru reprezentare în
A.G.O.A. ºi conþine instrucþiuni specifice
de vot din partea acþionarului emitent.
Imputernicirea specialã va fi întocmitã în 3
exemplare. Un exemplar se remite
imputernicitului pentru dovada calitatii in
A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar,
iar un exemplar va fi transmis in original
catre PRODVINALCO SA. Un acþionar
poate desemna prin împuternicire unul
sau mai mulþi reprezentanþi supleanþi care
sã îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în
cazul în care reprezentantul desemnat
este în imposibilitate de a-ºi îndeplini
mandatul. În cazul în care prin
împuternicire sunt desemnaþi mai mulþi
reprezentanþi supleanþi, se va stabili ºi
ordinea în care aceºtia îºi vor exercita
mandatul. Conform art. 208 din Reg. ASF
nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa
participe la sedinta adunarii au
posibilitatea sa isi exercite votul prin
corespondenta, fara amai fi necesara
prezenta fizica a acestora. Votul prin
corespondenþã poate fi exprimat de cãtre
un reprezentant numai în situaþia în care
acesta a primit din partea acþionarului pe
care îl reprezintã o împuternicire.
Formularele de vot prin corespondenta si
imputernicirile speciale trebuie sa fie
insotite de documentele care atesta
calitatea de actionar. Imputernicirile
speciale si formularele de vot prin
corespondenta se transmit la sediul
PRODVINALCO SA, sau e-mail
actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura
electronica incorporata conform Legii
455/2001 privind semnatura electronica,
cel tarziu pana la data 26 aprilie 2022.
Oricare ar fi modalitatea de comunicare,
plicul destinat societatii sau e-mailul
trebuie sa contina in clar mentiunea
“imputernicere pentru A.G.O.A” sau
„formular de vot prin corespondenta
pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi
pot modifica optiunea initiala de vot sau
mijlocul de exprimare a votului, fiind
considerat valabil ultimul vot exprimat si
inregistrat pana in data de 26 aprilie 2022.
Unul sau mai mulþi acþionari, reprezentând
individual sau împreunã, cel puþin 5% din
capitalul social are/au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunãrii generale, cu condiþia ca fiecare
punct sã fie însoþit de o justificare sau de
un proiect de hotãrâre propus spre
adoptare A.G.O.A, precum ºi dreptul de a
prezenta proiecte de hotãrâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste
drepturi pot fi exercitate in termen de 15
zile de la data publicariiconvocarii. Fiecare
actionar are dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi cel
tarziu pana la data de 18 aprilie 2022.
Societatea va raspunde intrebarilor cel
tarziu in cadrul sedintei adunarii generale
a actionarilor. De asemenea, se considerã
cã un rãspuns este dat dacã informaþia
pertinentã este disponibilã pe pagina de
internet a societãþii, în format
întrebare-rãspuns. Propunerile /
solicitarile pot fi transmise in original la
sediul PRODVINALCO SA, impreuna cu
documentele care atesta calitatea de
actionar, cu mentiunea pe plic “pentru
A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu
semnatura electronica incorporata
conform Legii 455/2001, la adresa
actionari@prodvinalco.ro. Materialele
informative aferente punctelor inscrise pe
ordinea de zi, imputernicirea speciala/
formularul de vot prin corespondenta se
pot obtine de la sediul PRODVINALCO
SA, incepand cu data de 28 martie 2022 in
fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 –
15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.
ro. Informatii suplimentare la telefon:
0728.853.315. PRESEDINTE EXECUTIV
AL C.A., TODEA MIRCEA DORIN. *
SCM COMART ANUNTA CONVO-

CAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A MEMBRILOR COOPERATORI, IN ZIUA DE 07.04.2022
ORELE:14.00.ORDINEA DE ZI:
1.Raportul Consiliului de administratie
privind activitatea economico-financiara la
31.12.2021; Bilantul contabil la
31.12.2021; Repartizarea profitului;
2.Contul de profit si pierdere; 3.Aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2022; 4.Programul de modernizare
pentru anul 2022; 5.Raportul cenzorului;
6.Alegerea consiliului de administratie; *
SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII

SPRL, reprezentata prin asociat
coordonator Tanasa Constantin, in
calitate de administrator judiciar al ICTCM
INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PROIECTARE
TEHNOLOGICA
PENTRU CONSTRUCTII MASINI SA, cu
sediul in Bucureºti Sectorul 4, Sos.

Oltenitei, Nr. 103, avand CUI 385446 si
J40/8256/1991, desemnat prin sentinta
civila nr.2736 din data de 19.05.2021 in
dosar nr. 1077/3/2020, pronuntata de
catre Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a
Civilã, la solicitarea Autoritatii pentru
Administrarea Activelor Statului A.A.A.S., Convoaca Adunarea Generala a
Actionarilor ICTCM INSTITUTUL DE
CERCETARE SI PROIECTARE
TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI SA pentru data de 03
Mai 2022, ora 13.00, la sediul
administratorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47,
sector 3. Ordinea de zi : 1. Revocarea
actualului administrator special, dl.Igor
Cernei. 2. Desemnarea unui nou
administrator special al ICTCM
INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PROIECTARE
TEHNOLOGICA
PENTRU CONSTRUCTII MASINI SA, in
conformitate cu disp.art.52 din Legea
nr.85/2014. Actionarii pot fi reprezentati si
prin alte persoane, pe baza de procura
speciala autentificata. Accesul in sala de
sedinta este permis actionarilor astfel :
pentru persoanele fizice numai pe baza
buletinului/cartii de identitate valabile, iar
pentru persoanele juridice in baza calitatii
de reprezentant legal sau imputernicit. In
cazul in care prima adunare nu se poate
intruni din lipsa de cvorum, se reconvoaca
Adunarea Generala a Actionarilor ICTCM
INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PROIECTARE
TEHNOLOGICA
PENTRU CONSTRUCTII MASINI SA
pentru data de 04 Mai 2022, ora 13.00, la
sediul administratorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5,
ap.47, sector 3, cu aceeasi ordine de zi.
Pentru a reduce riscurile contaminarii cu
virusul COVID-19, recomandam
exprimarea votului de catre actionari prin
e-mail la adresa office@tanasasi
asociatii.ro sau prin fax la nr.021
320.14.85. SP TÃNASÃ ªI ASOCIAÞII
SPRL administrator judiciar al ICTCM
Institutul de Cercetare si Proiectare
Tehnologica pentru Constructii Masini SA
Tãnasã Constantin *
CONVOCATOR Presedinte Consiliul de

Consiliul de Administraþie al societãþii
TARNAVA S.A. cu sediul în Sighiºoara,
Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureº,
înregistratã la Reg. Com. sub nr.
J26/17/1991, având C.U.I. 1228504, în
conformitate cu prevederile legale ºi ale
actului constitutiv, convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru
data de 28.04.2022, ora 14:00 sau pentru
data de 29.04.2022, la aceeaºi orã, în
cazul neîntrunirii cvorumului de prezenþã
la prima convocare, la sediul societãþii,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor la data de referinþã 19.04.2022
ºi care au dreptul de a participa ºi de a vota
în cadrul adunãrii generale cu urmãtoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea ºi aprobarea
raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie pe anul 2021. 2.
Descãrcarea de gestiune a Consiliului de
Administratie pentru activitatea
desfãºuratã în anul 2021. 3. Prezentarea
ºi aprobarea raportului auditorului
financiar extern si al auditorului intern,
privind exerciþiul economico-financiar
2021. 4. Discutarea, aprobarea sau
modificarea situaþiilor financiare anuale:
bilanþ contabil, anexele la bilanþ ºi contul
de profit ºi pierdere pe anul 2021. 5.
Aprobarea modalitatii de recuperare a
pierderii inregistrate în 2021. Propunerea
Consiliului de Administratie este ca
pierderea contabila sa se recupereze din
profiturile impozabile obtinute in urmatorii
7 ani consecutivi. 6. Aprobarea raportului
anual al Consiliului de Administratie la
31.12.2021, conform Regulamentului
ASF nr. 5/2018. 7. Analiza ºi aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli si a
programului de investitii aferente anului
2022. 8. Stabilirea datei de 19.05.2022 ca
datã de înregistrare ºi a datei de
18.05.2022 ca ex date. 9. Aprobarea
mandatãrii unei persoane pentru a semna
in numele si pentru actionari Hotãrârea
AGOA ce se va adopta. 10. Aprobarea
mandatãrii unei persoane sã
îndeplineascã toate formalitãþile privind
înregistrarea la Oficiul Registrului
Comerþului a Hotãrârii AGOA care
urmeazã sã fie adoptatã ºi privind
publicarea Hotãrârii AGOA în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a.
Acþionarii reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5 % din capitalul social
au dreptul în termen de 15 zile de la
publicarea convocatorului în Monitorul
Oficial al României sã introducã puncte pe
ordinea de zi ºi sã prezinte proiectele de
hotãrâre pentru punctele incluse sau
propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Acþionarii îºi pot exercita aceste drepturi
numai în scris, documentele fiind
transmise prin servicii de curierat/prin
mijloace electronice, pana la data de
11.04.2022 inclusiv. Fiecare acþionar are
dreptul sã adreseze societãþii întrebãri
privind punctele de pe ordinea de zi a
adunãrii cel târziu pânã la data de
25.04.2022. Documentele referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi,
inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenþã, împuternicirile speciale,
proiectele de hotãrâre pot fi consultate ºi
procurate de la sediul societãþii sau de pe
site-ul www.tctrust.ro, secþiunea Informari
– Raportari Obligatorii - Adunari
Generale,începând cu data de
28.03.2022. Acþionarii se vor putea
prezenta personal la adunarea generalã,
îºi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenþã, ºi îºi vor
dovedi calitatea în condiþiile ºi cu
documentele prevãzute de Dispunerea de
mãsuri CNVM nr. 26/2012, precum ºi în
conformitate cu Regulamentul ASF nr.
5/2018. Reprezentarea acþionarilor se
poate face ºi prin alte persoane decât
acþionarii, în baza unei împuterniciri
speciale sau generale. Împuternicirea
specialã pentru reprezentare în adunãrile
generale conþine instrucþiuni specifice de
vot din partea acþionarului care o acordã.
Acþionarul poate acorda o împuternicire
valabilã pentru o perioadã care nu va
depãºi 3 ani, permiþând reprezentantului
sãu a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunãrii generale a
acþionarilor a uneia sau mai multor
societãþi identificate în împuternicire, în
mod individual sau printr-o formulare
genericã referitoare la o anumitã categorie
de emitenþi, inclusiv în ceea ce priveºte

acte de dispoziþie, cu condiþia ca
împuternicirea sã fie acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor
art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile speciale
sau generale se vor depune la sediul
societãþii sau prin mijloace electronice,
având ataºatã semnãtura electronicã
extinsã, la adresa de e_mail: celia.
diaconu@tarnava.ro, pânã la data de
25.04.2022. În acelaºi termen buletinele
de vot prin corespondenþã completate ºi
semnate de acþionar se vordepune la
sediul societãþii personal sau prin poºtã
recomandat cu confirmare de primire pe
care sã fie trecutã adresa expeditorului
(acþionarului) sau prin mijloace
electronice, având ataºatã semnãtura
electronicã extinsã, la adresa de e_mail:
celia.diaconu@tarnava.ro. În contextul
actual, pentru prevenirea/limitarea
rãspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
în rândul populaþiei, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare la data
prezentei, recomandãm participarea la
AGOA ºi exercitarea dreptului de vot
asupra punctelor de pe ordinea de zi
AGOA prin utilizarea votului prin
corespondenþã ºi recomandãm accesarea si transmiterea documentelor
aferente AGOA prin mijloace de
comunicareelectronice, cu evitarea, în
mãsura în care este posibil, a transmiterii
acestora în copie fizicã prin poºtã, servicii
de curierat sau a depunerii în mod
personal la registratura emitentului.
Administratie, Ing. Naie Liliana Ecaterina
LS *
CONVOCATOR al Adunãrii Generale

Ordinare
a
Acþionarilor
TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Consiliul de Administraþie al TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Bucureºti, înregistratã la ORC Bucureºti
sub nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452
(„Societatea”), potrivit deciziei Consiliului
de Administraþie al Societãþii din data de
25 martie 2022, în conformitate cu art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societãþile,
cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, cu modificãrile si
completãrile ulterioare (denumitã în cele
ce urmeazã „Legea nr. 24/2017”), cu
prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
privind emitenþii de instrumente financiare
ºi operaþiunile de piaþã (denumit în cele ce
urmeazã „Regulamentul ASF nr. 5/2018”),
precum ºi cu prevederile actului constitutiv
al Societãþii, CONVOACÃ Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor
Societãþii (denumitã în cele ce urmeazã
“AGOA” sau ”AGA”) pentru data de 29
aprilie 2022, ora 10:00, la sediul social al
Societãþii din municipiul Bucureºti, str.
Vaselor, nr. 27, pentru toþi acþionarii
înregistraþi în Registrul Acþionarilor
gestionat de Depozitarul Central S.A, la
sfârºitul zilei de 18 aprilie 2022 stabilitã ca
datã de referinþã (denumitã în cele ce
urmeazã “Data de Referinþã”). În cazul
neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a
oricãror altor condiþii de validitate la prima
datã a convocãrii indicate mai sus, AGA se
va þine în data de 30 aprilie 2022, la
aceeaºi orã, în acelaºi loc, cu aceeaºi
ordine de zi, pentru toþi acþionarii
înregistraþi la aceeaºi Datã de Referinþã.
Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor va avea pe ordinea de zi
urmãtoarele puncte: 1. Aprobarea
Situaþiilor Financiare Anuale Individuale
ale TTS la data ºi pentru exerciþiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2021,
întocmite în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finanþelor Publice nr.
2844/2016 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu Standardele
Internaþionale de Raportare Financiarã
(”OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului
Administratorilor pentru anul 2021 ºi a
Raportului Auditorului Independent
asupra Situaþiilor Financiare Anuale
Individuale ale TTS la data ºi pentru
exerciþiul financiar încheiat la 31
decembrie 2021; 2. Aprobarea Situaþiilor
Financiare Anuale Consolidate ale TTS la
data ºi pentru exerciþiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2021, întocmite în
conformitate cu OMFP 2844/2016, pe
baza Raportului Administratorilor pentru
anul 2021 ºi a Raportului Auditorului
Independent asupra Situaþiilor Financiare
Anuale Consolidate ale TTS la data ºi
pentru exerciþiul financiar încheiat la 31
decembrie 2021; 3. Aprobarea propunerii
Consiliului de Administraþie al TTS privind
repartizarea profitului net al exerciþiului
financiar 2021 ºi fixarea dividendului brut
aferent exerciþiului financiar 2021 la
valoarea de 17.850.000 lei (”Dividendul
2021”). 4. Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a membrilor Consiliului de
Administraþie al TTS pentru exerciþiul
financiar 2021. 5. Aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al TTSaferent
exerciþiului financiar 2022, individual ºi
consolidat. 6. Supunerea Raportului de
Remunerare pentru Administratori ºi
Directori Executivi al TTS, aferent anului
2021, votului consultativ al AGOA. 7.
Mandatarea Consiliului de administraþie în
vederea implementãrii unui program de
recompensare de tip ”stock option plan”,
sub condiþia aprobãrii de cãtre AGA,
cuprinzând inclusiv, dar fãrã a se limita la:
(i) determinarea criteriilor în baza cãrora
vor fi acordate acþiunile persoanelor din
conducerea societãþii ºi/sau a filialelor
acesteia sau angajaþilor societãþii ºi/sau
filialelor acesteia, (ii) determinarea
poziþiilor din respectivele organigrame
pentru care programul de tip „stock option
plan” va fi aplicabil; (iii) condiþiile pentru
dobândirea de acþiuni; (iv) întocmirea si
publicarea documentelor de informare în
condiþiile legii. 8. Aprobarea urmãtoarelor
date, privitoare la Dividendul 2021:
Ex-date Dividend 2021: 24 mai 2022; Data
de Înregistrare Dividend 2021: 25 mai
2022; Data Plãþii Dividend 2021: 17 iunie
2022; 9. Împuternicirea preºedintelui
AGA, domnul/doamna [?], având CNP [?],
identificat (-ã) cu [?], eliberatã de [?], la
data de [?], valabilã pânã la data de [?],
pentru semnarea în numele acþionarilor a
tuturor Hotãrârilor adoptate de AGA ºi
pentru îndeplinirea tuturor formalitãþilor
legale în faþa Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã, a Depozitarului Central, a
Bursei de Valori Bucureºti, inclusiv pentru
îndeplinirea tuturor formalitãþilor de
înscriere la Oficiul Registrului Comerþului

a menþiunilorcorespunzãtoare hotãrârilor
adoptate de AGA, în vederea executãrii ºi
înregistrãrii hotãrârilor ºi deciziilor
adoptate, cu posibilitatea sub-mandatãrii
cãtre terþe persoane. INFORMAÞII
PRIVIND DREPTURILE ACÞIONARILOR ªI PARTICIPAREA LA AGA În
considerarea recomandãrilor autoritãþilor
române în legãturã cu prevenirea
rãspândirii COVID-19, Societatea pune la
dispoziþia acþionarilor platforma
electronicã online E-vote pentru
participare ºi vot la AGA în condiþii de
maximã siguranþã, ºi recomandã ºi îºi
încurajeazã acþionarii: sã consulte
Regulamentul AGA TTS publicat pe
website-ul Societãþii ro.tts-group.ro/ în
secþiunea Relaþia cu investitorii ->
Guvernanþã Corporativã -> Documente
pentru a se informa privitor la regulile
privind organizarea ºi desfãºurarea AGA,
precum ºi la modalitãþile în care îºi pot
exercita drepturile legate de participarea
la AGA, sã acceseze ºi sã descarce
materialele informative si formularele
pentru AGA în format electronic, de pe
pagina web dedicatã AGA https://ro.ttsgroup.ro/agoa29_30042022.html, evitând
astfel ridicarea acestora de la sediul social
al Societãþii, sã participe ºi sã îºi exercite
dreptul de vot în cadrul AGA prin
intermediul platformei on-line E-vote pusã
la dispoziþie de Societate, sã voteze prin
corespondenþã, în situaþia în care nu
doresc sã utilizeze platforma online
E-vote, sã utilizeze, în mãsura posibilului,
comunicarea prin e-mail cu semnãturã
electronicã extinsã, în locul transmiterii de
documente prin poºtã sau curier, ºi sã
verifice cu regularitate secþiuneadedicatã
investitorilor ”Relaþii cu Investitorii” de pe
website-ul Societãþii (ro.tts-group.ro/)
pentru noutãþi referitoare la organizarea
AGA. I. Dreptul de participare la AGA Au
dreptul de a participa la AGA toþi acþionarii
înregistraþi în Registrul acþionarilor la Data
de Referinþã. Acþionarii îndreptãþiþi pot
participa la AGA, direct sau prin
reprezentant: - Prin prezenþã fizicã, - Prin
utilizarea metodei de vot prin
corespondenþã - Prin utilizarea platformei
electronice on-line E-vote. II. Materialele
informative privind ordinea de zi,
formulare ºi alte informaþii privind AGA
Materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a
AGA, formularele pentru procura specialã
ºi pentru procura generalã, formularele de
vot prin corespondenþã, proiectele de
hotãrâri, instrucþiuni privind înregistrarea
acþionarilor pe platforma E-vote ºi
utilizarea acesteia precum ºi orice alte
informaþii referitoare la AGA vor fi puse la
dispoziþia acþionarilor ºi se vor putea
obþine, începând cu data de 29 martie
2022, fie de pe pagina de internet a
Societãþii, fie de la sediul social al
Societãþii, în fiecare zi lucrãtoare între
orele 09:00 - 16:00. III. Participarea la
AGA prin reprezentant Acþionarii pot
participa la AGA prin reprezentant.
Reprezentarea acþionarilor se va putea
face ºi prin alte persoane decât acþionarii,
în baza unei procuri speciale sau a unei
procuri generale, în conformitate cu
dispoziþiile art. 105 alin. (10) - (16) din
Legea nr. 24/2017. Procurile de
reprezentare vor fi transmise astfel încât
sã fierecepþionate de cãtre Societate pânã
la data de 27 aprilie 2022 ora 17:00. IV.
Dreptul acþionarilor de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a AGA ºi de a face
propuneri de hotãrâri pentru punctele de
pe ordinea de zi Unul sau mai mulþi
acþionari reprezentând individual sau
împreunã cel puþin 5% din capitalul social
al Societãþii au dreptul de a introduce
puncte pe ordinea de zi a AGA, precum ºi
de a propune proiecte de hotãrâri pentru
punctele de pe ordinea de zi a AGA, în
conformitate cu dispoziþiile art. 105 alin.
(10) - (16) din Legea nr. 24/2017.
Propunerile vor fi transmise astfel încât sã
fie recepþionate de cãtre Societate pânã la
data de 11 aprilie 2022 ora 17:00. V.
Dreptul acþionarilor de a adresa întrebãri
privind ordinea de zi a AGA Fiecare
acþionar are dreptul sa adreseze
Consiliului de Administraþie întrebãri în
scris, înaintea datei de desfãºurare a
AGA, privind punctele de pe ordinea de zi,
în conformitate cu dispoziþiile art. 198 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebãrile
vor fi transmise astfel încât sã fie
recepþionate de cãtre Societate pânã la
data de 27 aprilie 2022 ora 17:00. VI.
Dreptul acþionarilor de a vota prin
corespondenþã Formularele de vot
completate cu opþiunile de vot ºi
documentele de identificare relevante vor
fi transmise astfel încât societatea sã le
recepþioneze pânã la data de 27 aprilie
2022 ora 17:00. Acest termen nu este
aplicabil în cazul participãrii la AGA prin
utilizarea platformei electronice E-vote,
acþionarii înregistraþi la Data de Referinþã
putând ºã-ºi exprime votul utilizând
aceastã platformã, atât înainte de ºedinþa
AGA cât ºi în timpul acesteia. Prevederile
de mai sus se completeazã cu prevederile
Regulamentului AGA TTS aprobat prin
Decizia CA nr. 1/30.09.2021, disponibil
pentru consultare pe website-ul TTS
Societãþii ro.tts-group.ro/ în secþiunea
Relaþia cu investitorii -> Guvernanþã
Corporativã -> Documente AlexandruMircea MIHÃILESCU Preºedinte al
Consiliului de Administraþie *

LICITATII BRM
BRM - Terminalul Galaþi, organizeazã în

data de 14.04.2022 orele 12.00, licitatie
electronica, prin care SNTFM CFR
MARFA SA – Punct de lucru Galaþi, cu
sediul în Galaþi, str. Universitatii nr. 10,
jud. Galati, conform Legii nr. 357/2005 ºi
Regulamentului BRM, oferã spre vânzare
deseuri generate in urma desfasurarii
activitatilor proprii din punctele de lucru
ale SNTFM CFR Marfa Galati ( potrivit
HG nr.856/2002), trei loturi, conform
cerintelor din caietul de sarcini.
Documentele de înscriere ºi participare
la procedurã se transmit electronic la
BRM Terminalul Galaþi, pânã la
08.04.2022 orele 12.00. Se vor achita
garantii de participare la licitatie pentru
fiecare lot. Documentaþia se solicita de la
BRM - Terminal Galaþi contra sumei de
100 lei + TVA. Tariful de acces la
procedurã este de 100 lei + TVA. Alte
informaþii la telefon: 0236/461.188 sau
e-mail: galati@brm.ro. *

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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LICITATII
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judiciar al SC
M.V.WATER SOLUTION Srl SRL ( in
faliment ) , A.H.&CO EXPERT INSOLV
SPRL, anunþã vânzareain la licitaþie
publica,deschisa crescatoare cu strigare
cu pas minim de supraofertare de 100
euro -autovehicol Iveco ba basculanta tip
65C 15/daily,capacitate 2998 cm3 preþul
de pornire a licitaþiei este 7200 euro
exclusiv tva pret redus cu 10%.Licitaþia se
va organiza in conformitate cu
Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a licitaþiei, si Caietul de
Sarcini . Licitatorii interesati vor depune
cererea de participare , vor cumpara
caietul de sarcini ,vor face dovada plãþii
garanþiei reprezentând 10 % din preþul de
pornire, a taxei de participare la licitatie, si
taxei Caietul de Sarcini licitatie de 500 lei
plus tva cu 2 zile inainte de data licitatiei.
Licitatia va avea loc in data de ‚11.04.2022
incepand cu ora 15.00, iar daca nu se
realiza vanzarea, va fi reluata saptamanal,
luni la aceeasi ora 15 incepand cu data de
18.04.2021, si se va tine la sediul
lichidatorului din Str.Cap.Constantin
Vasilescu,nr.6,ap.36,sector 4, Bucuresti.
Caietul de sarcini si taxa de participare se
achita la lichidatorul judiciar, tel.
0314258853./mobil 0746932806, E-mail
a_hristofor@yahoo.com”.Persoanele
care reclama vreun drept asupra activului
se vor adresa lichidatorului judiciar cu cel
putin 5 zile inainte de data fixata pentru
licitatie. *
LI CHI DATORUL

BEJ Rosoaga Marinela vinde in

07.04.2022, orele 09:00 in Urziceni, Str.
Alexandru Ioan Cuza nr 8, bl. 32/1, sc. 1,
et. 1, ap. 6, Judetul Ialomita, la licitatie
publica imobilului situat in Loc.
Independenta, Cvartal 42, Str. Unirii nr.
51, Judetul Calarasi, parcela 1418, inscris
in Cartea Funciara nr. 23223 Independenta, compus din teren intravilan
imprejmuit pe toate laturile, cu o suprafata
de 905 mp masurati (si suprafata de 976
mp din acte), la pretul de 5.000,00 euro,
reprezentand 100% din valoarea de
circulatie al bunului, proprietatea
debitorului POPA FLORIN-CATALIN,
creditoare fiind BNP PARIBAS LEASING
SOLUTIONS IFN S.A., pentru plata sumei
totale de 423.513,83 lei si 9.230,63 lei, in
dosarul executare 81/2020. Somam ca cei
care pretind vreun drept asupra bunului
urmarit sa-l anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa
cumpere bunul urmarit silit sa se prezinte
la data, locul si ora stabilita pentru
vanzare, avand asupra lor cartea de
identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare. Potrivit
dispozitiilor art. 839 alin. 1 lit. 1) c.pr.civ.
ofertantii trebuie sa consemneze la
dispozitia executorului judecatoresc, cel
tarziu pana in ziua premergatoare licitatiei,
o garantie de participare de cel putin 10%
din pretul de pornire a licitatiei, in suma de
500,00 euro (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua depunerii), in contul
RO68BREL0002000785120101, deschis
la LibraInternetBank, titular BEJ Rosoaga
Marinela, CIF RO32488199. In
conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2
c.pr.civ, creditorii urmaritori sau
intervenientii, nu au obligatia de a depune
garantia de participare. *
INSOLVENT CONSULT IPURL lichidator

judiciar al SC FULL EUROPA SRL –
societate în faliment, CUI: 20873751,
organizeazã licitaþie publicã în data de
05.04.2022, ora 1200, la sediul sãu din
Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2,
pentru vânzarea urmãtoarelor bunuri
mobile: - Maºinã de împletit sârmã 7.230
lei - Purificator de apã basis 177 lei Mobilier S42 – 2 buc 169 lei/buc Autotractor Iveco Magirus 1.850 lei
Preþurile mai sus mentionate nu includ tva,
care se aplicã la facturare. Garanþia de
participare la licitaþie este de 10% din
preþul de pornire ºi se depune cu minim 48
de ore înaintea licitaþiei, însoþitã de restul
documentelor de participare.Caietul de
sarcini ºi orice informaþii sunt la dispoziþia
eventualilor cumpãrãtori la tel 0254226006. *
PUBLICAÞIE DE VÂNZARE PREÞURI

REDUSE CU 50% Lichidatorul judiciar
numit în dosarul nr. 1885/100/2020 al
Tribunalului Maramureº privind
debitoarea S.C. RYNCO FOUR FOOD
S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en
faillite, cu sediul social în Baia Mare, str.
ªcolii, nr. 1/7-1/8, apartament parter, jud.
Maramureº, J24/1994/2017, CUI
38598115, vinde individual, prin licitaþie
publicã cu strigare, în temeiul ºi condiþiile
stabilite de adunarea creditorilor întrunitã
în data de 09.09.2021, la preþuri reduse cu
50% faþã de preþurile iniþiale, urmãtoarele
bunuri din averea debitoarei : - bunuri
mobile de tip aparaturã ºi mobilier, utilizate
în activitãþi de tip alimentaþie publicã
(baruri ºi restaurante), respectiv : cuptor
rotativ pizza, malaxor aluat, aragaz 6
arzãtoare, televizoare, sistem audio,
imprimantã termicã Giant, friteuza 2x8 l,
mixer profesional pentru bar, storcãtoare,
playstation new camera, consolã PS4,
cântar electronic, aparat cârnaþi, mobilier
(scaune, mese, fotolii, etajerã inox), la
preþul total de 11.444,46 lei + TVA. Lista
completã a bunurilor ºi a preþurilor poate fi
consultatã la sediul lichidatorului judiciar.
ªedinþele de licitaþie publicã, organizate în
vederea vânzãrii bunurilor au loc
sãptãmânal, în fiecare zi de joi, la ora
15.30, la sediul lichidatorului judiciar din
Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud.
Maramureº. Garanþia de participare la
licitaþie este de 10% din valoarea de
începere a licitaþiilor, sumã ce trebuie
achitatã în numerar sau în contul bancar al
debitoarei pânã la data ºi ora licitaþiei.
Pasul de licitare va fi cuprins între 1% - 5%
din valoarea de începere a licitaþiei ºi va fi
anunþat la începutul licitaþiei. Informaþii
suplimentare cu privire la condiþiile de
participare ºi de desfãºurare a licitaþiilor se
pot obþine la telefoane : 0722-779.542,
0262-227.131. *
PUBLICAÞIE DE VÂNZARE PREÞURI

REDUSE CU 75% Lichidatorul judiciar
numit în dosarul nr. 2461/100/2019 al
Tribunalului Maramureº privind
debitoarea S.C. DENSITITUB S.R.L. - în
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul social în Baia Mare, B-dul Traian,
nr. 4, ap. 3, jud. Maramureº, J24/1028/

2011, CUI 29378528, vinde prin licitaþie
publicã cu strigare, în bloc, în temeiul ºi
condiþiile stabilite de adunarea creditorilor
întrunitã în data de 24.05.2021, la preþuri
reduse cu 75% faþã de preþurile iniþiale,
urmãtoarele bunuri din averea debitoarei :
- bunuri mobile de tip racorduri, mufe,
coturi, capace, precum ºi alte elemente de
îmbinare, realizate din polipropilenã,
utilizate pentru reþele de apã potabilã ºi
lichide alimentare, reþele de irigaþii, reþele
de canalizare în presiune industrialã ºi
civilã ºi în reþele antiincendii, la preþul total
de 2.234,50 lei. Lista completã a bunurilor
ºi a preþurilor poate fi consultatã la sediul
lichidatorului judiciar. ªedinþele de licitaþie
publicã, organizate în vederea vânzãrii
bunurilor au loc sãptãmânal, în fiecare zi
de marþi, la ora 15.30, la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd.
Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureº.
Garanþia de participare la licitaþie este de
10% din valoarea de începere a licitaþiilor,
sumã ce trebuie achitatã în numerar sau în
contul bancar al debitoarei pânã la data ºi
ora licitaþiei. Pasul de licitare este de
300,00 lei. Informaþii suplimentare cu
privire la condiþiile de participare ºi de
desfãºurare a licitaþiilor se pot obþine la
telefoane: 0722-779.542, 0262-227.131. *
ANUNÞ DE PARTICIPARE la licitaþie

deschisã pentru concesiune bunuri 1.
Informaþii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de
email a persoanei de contact: UAT
comuna Corbu, CUI 4707714, str.
Principalã, nr. 38, localitatea Corbu,
comuna Corbu, judetul Constanþa,
Tel/Fax: 0241 765 100, e-mail:
office@primariacorbu.ro, persoana de
contact: Papazicu Zoe-Eleonora. 2.
Informaþii generale privind obiectul
concesiunii în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
concesionat: Imobil - teren în suprafaþã de
9.767 mp situat în intravilanul UAT
comuna Corbu, zona Terminal Midia – lot
2, identificat cu nr. cadastral 116979, carte
funciarã nr. 116979, aflat în domeniul
privat al UAT comuna Corbu. Concesionarea se face în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 ºi H.C.L.
nr. 37/17.03.2022. 3. Informaþii privind
documentaþia de atribuire: se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:
Documentaþia de atribuire (caietul de
sarcini ºi instrucþiunile pentru ofertanþi) se
solicitã prin cerere scrisã de la sediul UAT
comuna Corbu, Compartiment Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol
ºi Cadastru, de Luni pânã Vineri între orele
08.30-14.00; 3.2 Denumirea ºi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obþine
un exemplar din documentaþia de
atribuire: Compartiment Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol
ºi Cadastru din cadrul UAT comuna
Corbu, str. Principalã, nr. 38, localitatea
Corbu, comuna Corbu, judetul Constanþa;
3.3 Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 1.500 lei, sumã ce se achitã la
casieria UAT comuna Corbu; 3.4 Data
limitã pentru solicitarea clarificãrilor:
12.04.2022, ora 14:00. 4. Informaþii privind
ofertele: 4.1 Data limitã de depunere a
ofertelor: 19.04.2022, ora 14:00; 4.2
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
UAT comuna Corbu, Compartiment
Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Registrul Agricol ºi Cadastru, str.
Principalã, nr. 38, localitatea Corbu,
comuna Corbu, judetul Constanþa; 4.3
Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã: un exemplar. 5.
Data ºi locul la care se va desfãºura
ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor:
20.04.2022, ora 12:00 la sediul Centrului
de tineret (sala de ºedinþe) din str.
Principalã, nr. 23, localitatea Corbu,
comuna Corbu, judeþul Constanþa (în
spatele Cãminului Cultural). 6.
Denumirea, adresa, numãrul de telefon,
fax si/sau adresa de email a instanþei
competente în soluþionarea litigiilor
apãrute: Tribunalul Constanþa, Secþia
Contencios ºi Administrativ Fiscal cu
sediul în municipiul Constanþa, strada
Traian, nr.31, judeþul Constanþa, telefon/
fax:0241582563, e-mail:tr-ct-contenciosreg@just.ro. 7. Data transmiterii anunþului
de licitaþíe cãtre instituþiile abilitate în
vederea publicãrii: 25.03.2022. *
ANUNÞ DE LICITAÞIE Subscrisa

EUROSMART Filiala Timiº S.P.R.L.
(fosta CITR Filiala Timiº SPRL), cu sediul
în Timiºoara, jud. Timiº, str. Amurgului, nr.
1, et. 1, înmatriculatã la Registrul Formelor
de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr.
2B0389/03.06.2009, având cod de
identificare fiscalã 25757880, desemnatã
administrator judiciar al CENTRALA
ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD
S.A. (C.E.T. Arad) SA (în insolvenþã, in
insolvency, en procedure collective), cu
sediul în Arad, Calea 6 Vânãtori, FN, Jud.
Arad, având CUI: RO 14593668 ºi
J02/336/2002, prin Încheierea civilã nr.
149 din data de 27.06.2018, pronunþatã în
dosarul nr. 1377/108/2018, aflat pe rolul
Tribunalului Arad, în temeiul art. 48 ºi urm.
din Legea nr.85/2014, conform A.C. din
data de 09.12.2020, organizeazã licitaþie
publicã cu strigare, pentru valorificarea
urmãtoarelor active: Activ imobiliar
reprezentat de loturi de teren, împreunã
cu construcþiile si bunurile mobile situate
în locaþie, dupã cum urmeazã: Pachet 1:
Lotul 9 – teren intravilan, în suprafaþã de
4.281 m.p., înscris în CF nr. 338999, Lotul
10 – teren intravilan, în suprafaþã 136.467
m.p., înscris în CF nr. 338992, Lotul 11 –
teren intravilan, în suprafaþã de 10.549
m.p., înscris în CF nr. 338939, Lotul 12 –
teren intravilan, în suprafaþã de 54.977
m.p., înscris în CF nr. 338905, împreunã
cu construcþiile si bunurile mobile situate
în locaþie, prin vânzare în bloc, având ca
preþ de pornire la licitaþie 1.540.800,00
euro exclusiv TVA. Pachet 2: Lotul 14 –
teren extravilan, în suprafaþã de 24.963
m.p., înscris în CF nr. 338822, Lotul 17 –
teren, în suprafaþã de 12.394 m.p., înscris
în CF nr. 300860, Lotul 18 – teren
extravilan, în suprafaþã de 87.626 m.p.,
înscris în CF nr. 301617, Lotul 19 – teren
extravilan, în suprafaþã de 12.677 m.p.,
înscris în CF nr. 301618, Lotul 20 – teren
extravilan, în suprafaþã de 15.124 m.p.,
înscris în CF nr. 301619, Lotul 21 – teren

extravilan, în suprafaþã de 211 m.p.,
înscris în CF nr. 301620, Lotul 22 – teren,
în suprafaþã de 40.089 m.p., înscris în CF
nr. 301354, împreunã cu construcþiile si
bunurile mobile situate în locaþie, prin
vânzare în bloc, având ca preþ de pornire
la licitaþie 1.646.834,40 euro exclusiv TVA.
Notã: Referitor la TVA se vor aplica
normele legale în vigoare la data
tranzacþiei; Persoanele interesate înþeleg
cã certificatul energetic urmeazã a se
elabora pe cheltuiala acestora, dupã
declararea acestora în calitate de
câºtigãtori ai licitaþiei, urmând a se stabili
performanþa energeticã a clãdirii/unitãþii
de clãdire prin urmãtorii indicatori de
performanþã: a) clasa energeticã; b)
consumul total specific de energie
primarã; c) indicele de emisii echivalent
CO_2; d) consum total specific de energie
din surse regenerabile. Licitaþia va avea
loc prin mijloace de comunicare la
distanþã, în data de 04.04.2022 ora 13:00,
la sediul din Timisoara, str. Amurgului,
nr.1, etaj 1, camera 8-9, jud. Timis. În
cazul nevalorificãrii, se va organiza o nouã
ºedinþã de licitaþie în data de 11.04.2022,
18.04.2022, respectiv 25.04.2022 la
acelaºi preþ, locaþie ºi orã. Caietelede
sarcini pot fi achiziþionate de la sediul
administratorului judiciar, iar documentaþia de înscriere la licitaþie va trebui
depusã cel târziu cu 24 de ore lucrãtoare
înaintea desfãsurãrii licitaþiei. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la telefon 0747.238.644, e-mail:
andrei.iovan@eurosmart.ro, ºi vanzari@
eurosmart.ro. *

CONSORTIUL profesional format din
CASA DE INSOLVENTA STEGARU
SPRL si SP EVILEX IPURL, in calitate
de administrator judiciar al SC
MONDOSOFT SRL, organizeaza
licitatie publica cu strigare pentru
valorificarea urmatorului imobil:
CLADIRE LOCUINTA cu regim de
inaltime parter + 1 cu aria construita la
sol de 120,00 m.p., aria desfasurata
de 240,00 m.p., aria utila totala de
179,21 m.p. si TEREN in suprafata
mas ur ata de 786 mp, s ituat in
intravilanul localitatii Clinceni, jud.
Ilfov. Pretul de incepere a licitatiei este
de 481.300 lei, fara TVA. Persoanele
interesate sa participe la licitatie pot
sa achizitioneze Caietul de sarcini de
la sediul administratorului judiciar din
Bucuresti. Documentatia de inscriere
la licitatie va trebui depusa pana la ora
14,00 a ultimei zile lucratoare
anterioare sedintei de licitatie. Licitatia
va avea loc in data de 01.04.2022, ora
12,00, la sediul administratorului
judiciar CASA DE INSOLVENTA
STEGARU SPRL din Bucuresti, b-dul.
Mircea-Voda nr. 36, bl. M6, sc. 2, et. 7,
ap. 61, sector 3. Nu vor fi admise la
licitatie persoanele care nu au depus
pana la termenul limita documentele
solicitate prin caietul de sarcini.
Informatii suplimentare pot fi obtinute
la 0727.846.009 sau la adresa de
email iulius_stegaru@yahoo.com *
VANZARE TEREN SI CONSTRUCTII str.

Caraiman, nr.1, Constanta. Subscrisa
BDO BUSINESS RESTRUCTURING
S.P.R.L. desemnata in calitate de
lichidator judiciar al debitoarei OSETRA
FARM S.R.L., prin Hotararea intermediara
nr. 924 din data de 16.09.2020,
pronuntata in Dosarul nr. 4312/118/2016,
de catre Tribunalul Constanta –Sectia a
II-a Civila, organizeaza in datele de
31.03.2022, 07.04.2022, 14.04.2022,
21.04.2022 si 28.04.2022 ora 13:00, la
sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str.
Invingatorilor nr. 24, Victory Business
Center, Et. 4, Sector 3, sedinte de licitatie
publica cu strigare pentru vanzarea, in
bloc, a urmatoarelor active situate in
Constanta, str. Caraiman, nr.1: Bunuri
imobile: Proprietatea este formata dintr-un
teren intravilan –categoria “curti,
constructii”, cu o suprafata de 1.845mp,
avand numar cadastral 4982/6/1, pe care
sunt amplasate constructii industrial si
edilitare: magazii, atelier cu structura
metalica, rezervoare semi-ingropate in
beton, casa pompe si castel apa, inscrise
in CF nr.203791 Constanta (nr. CF vechi
101130). Accesul la imobil se realizeaza
pe o cale publica-alee de acces auto,
situata in partea de Vest a proprietatii.
Bunuri mobile: Bunurile mobile sunt
bazine din inox de diferite capacitati,
electropompe si rezervor polistif. Pretul de
pornire pentru Blocul de active este
131.278 EUR, exclusiv TVA. Detalierea
componentei blocului de active poate fi
solicitata lichidatorului judiciar la adresa
de e-mail business.restructuring@bdo.ro.
Ofertantii care doresc sa participe la
licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO
BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.,
cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea
sedintei de licitatie publica la care doresc
sa participe, personal sau prin curier, pana
la ora 17:00, toate documentele
specificate in cuprinsul Caietului de
sarcini, ce poate fi achizitionat pentru
suma de 500 Lei, exclusiv TVA. Plata
Caietului de sarcini se va realiza prin
transfer bancar in contul unic de
insolventa al societatii OSETRA FARM
S.R.L. Pentru informatii suplimentare va
rugam sa ne contactati la numarul
021.319.94.76 sau e-mail business.
restructuring@bdo.ro. *
1. INFORMAÞII

generale privind
autoritatea contractantã,în special
denumirea, CIF,adresa, tel./faxºi/sau
e-mail, persoanã de contact:-Comuna
Marca, nr.137, com.Marca, jud.Sãlaj,
tel.0260679663, fax-0260679788,
email:primariamarca@yahoo.com,
contact@marcasj.ro, persoanã de
contact:-Purcar Paul-administrator public,
tel.0751090296, e-mail:paul.purcar
@marcasj.ro. 2.Informaþii generale privind
obiectul procedurii de licitaþie publicã,în
special descrierea ºi identificarea bunului
care urmeazã sã fie închiriat:-Trei
suprafeþe de teren, din domeniul public al
Comunei Marca, având urmãtoarele date
de identificare:-1.Teren intravilan în
suprafaþa de 225mp, situat în com.Marca,
locul numit-,,ªous" înscris în C.F.nr.
50739, categoria de folosinþã pãºune,cu
destinaþia amplasãrii unei staþii de bazã
pentru servicii de comunicaþii electronice.
2.Teren extravilan în suprafaþa de
20.000mp, situat în com.Marca, locul
numit-,,Bomner",înscris în C.F.nr.52563,
categoria de folosinþã arabil, cu destinaþie

agricolã. 3.Teren extravilan în suprafaþa
de 23.300mp, situat în com.Marca, locul
numit-,,Peste Barcãu",înscris în C.F.nr.
52449, categoria de folosinþã arabil, cu
destinaþie agricolã. Închirierea se face
conform art.333 ºi art.335 din
O.U.G.57/2019 ºi conform H.C.L.nr.13
/14.03.2022.3.Informaþii
privind
documentaþia de atribuire:-se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitaþile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:-se
poate ridica de la sediul Comunei Marca.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de
atribuire:-Secretariat, com.Marca, Marca,
nr.137, jud.Sãlaj. 3.3.Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-30 lei,se achitã cu
numerar,la casieria Comunei Marca.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificarilor:-08/04/2022, ora 12.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1.Data
-limitã de depunere a ofertelor:18/04/2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-com.Marca,
Marca, nr.137, jud.Sãlaj. 4.3.Nr.
exemplare în care trebuie depusã fiecare
ofertã:-un exemplar. 5.Data ºi locul la care
se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor:-20/04/2022, ora
10.00,la sediul Comunei Marca, Marca,
nr.137, jud.Sãlaj. 6.Denumirea, adresa,
tel.ºi/sau e-mail ale instanþei competente
în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei:Tribunalul Sãlaj, municipiul Zalãu,
str.Tudor Vladimirescu, nr.10, jud.Sãlaj
tel.0260611085, fax-0260611551,
email:trsj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate, în vederea publicãrii:25/03/2022. *
1. INFORMAÞII

generale privind
autoritatea contractantã,în special
denumirea, CIF,adresa, tel./fax ºi/sau
e-mail, persoana de contact:-Comuna
Ostrov, str.1 Mai, nr.19, sat Ostrov,
jud.Constanþa, tel.0241.857010,
fax-0241857010, email:primariaostrov
@yahoo.com. 2.Informaþii generale
privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã,în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
vândut:-Teren intravilan,în suprafaþã de
211mp, situat în Ostrov, care aparþine
domeniului privat al Comunei Ostrov, cu
nr.cad.103677.Vânzarea se face conform
art.363 din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.19/18.03.2022.3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire:-se
gãsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de
atribuire:-Documentaþia de atribuire se
poate obþine de la sediul Comunei Ostrov.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzãtorului,de la care pot obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:Compartiment secretariat, Ostrov, str.1
Mai nr.19, jud.Constanþa. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ:-50 lei,se poate achita
cu numerar,la casieria Comunei Ostrov.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificãrilor:-18/04/2022, ora 12.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1
Data-limitã de depunere a ofertelor:28/04/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-Ostrov, str.1 Mai
nr.19, jud.Constanþa. 4.3.Nr.exemplare în
care trebuie depusã oferta:-1 exemplar.
5.Data ºi locul la care se va desfaºura
ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor:-29/04/2022, ora 12.00,la sediul
Comunei Ostrov. 6.Denumirea, adresa,
tel.ºi/sau e-mail ale instanþei competente
în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei:Tribunalul Constanþa-Secþia de Contencios Administrativ ºi Fiscal, Constanþa,
str.Traian nr.31, jud.Constanþa, tel.0241
-551345,0241/545561, fax-0241-610241.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate,în vederea
publicãrii:-25/03/2022. *
1. INFORMAÞII

generale privind
autoritatea contractantã,în special
denumirea, CIF,adresa, tel./fax ºi/sau
e-mail, persoanã de contact:-Comuna
Ostrov, str.1 Mai, nr.19, sat Ostrov,
jud.Constanþa, tel.0241.857010,
fax-0241857010, email:primariaostrov
@yahoo.com. 2.Informaþii generale
privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã,în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat:-Imobil situat în sat Ostrov, str.1
Mai, nr.105, com.Ostrov, jud.Constanþa,
aparþinând domeniului privat a Comunei
Ostrov, cu destinaþia locuinþã, compus din
clãdire cu suprafaþa de 163mp ºi din curþi
construcþii cu suprafaþa de 360mp, numãr
C.F.103213, numãr cadastral 103213.
Închirierea se face conform art.333,
art.335 din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.20/18.03.2022 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire:-se
regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitaþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de
atribuire:-documentaþia de atribuire se
poate ridica de la sediul Comunei Ostrov.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:secretariat, str.1 Mai, nr.19, sat Ostrov,
com.Ostrov, jud.Constanþa. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ:-50 lei,se poate achita
cu numerar,la caseria Comunei Ostrov.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificarilor:-18/04/2022, ora 12.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:28/04/2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-Comuna Ostrov,
str.1 Mai, nr.19, sat Ostrov, com.Ostrov,
jud.Constanþa. 4.3.Nr.exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã:-un
exemplar. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a

ofertelor:-29/04/2022, ora 14.00,la sediul
Comunei Ostrov, str.1 Mai, nr.19, sat
Ostrov, com.Ostrov, jud.Constanþa.
6.Denumirea, adresa, tel.ºi/sau e-mail ale
instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei:-Tribunalul ConstanþaSecþia de Contencios Administrativ ºi
Fiscal, Constanþa, str.Traian nr.31,
jud.Constanþa, tel.0241-551345, 0241/
545561, fax-0241-610241.7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate,în vederea publicãrii:24/03/2022. *
1. INFORMAÞII

generale privind
autoritatea contractantã,în special
denumirea, CIF,adresa, tel./fax ºi/sau
e-mail, persoana de contact:-Comuna
Cãrbunari, str.Principalã nr.304,
Cãrbunari, jud.Caraº-Severin, tel./fax0374-088-864,
email:primaria_
carbunari@yahoo.com. 2.Informaþii
generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã,în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
vândut:-Teren intravilan neîmprejmuit,în
suprafaþã de 500 mp-lot II, situat în
Cãrbunari, C.F.nr.30484, numãr cadastral
30484, proprietatea privatã a Comunei
Cãrbunari. Vânzarea se face conform
art.363 din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.11/03.03.2022. 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire:-se
gãsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de
atribuire:-Documentaþia de atribuire se
poate ridica de la sediul Comunei
Cãrbunari. 3.2.Denumirea ºi datele de
contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzãtorului,de la care pot
obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire:-Registratura, com.Cãrbunari,
str.Principalã nr.304, jud.Caraº-Severin,
persoanã de contact viceprimar
tel.0724416477. 3.3.Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-50 lei,se poate achita cu
numerar,la casieria Comunei Cãrbunari.
3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificãrilor:-15/04/2022, ora 09.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:27/04/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-Comuna
Cãrbunari, Cãrbunari, str.Principalã
nr.304, jud.Caraº-Severin. 4.3.exemplare
în care trebuie depusã oferta:-un
exemplar. 5.Data ºi locul la care se va
desfaºura ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor:-28/04/2022, ora 12.00 la sediul
Comunei Cãrbunari. 6.Denumirea,
adresa, tel.ºi/sau e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei:-Tribunalul Caraº-Severin,
Reºiþa, str.Horea nr.2-4, jud. CaraºSeverin, e-mail:ecris.115@just.ro,
tel.0255213592-centralã. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate,în vederea publicãrii:
-25/03/2022. *
PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L.,

lichidator judiciar al GEOECOTEST
S.R.L., anunta organizarea licitatiei
publice in data de 29.03.2022, ora 11:00 la
sediul din Bucuresti, Bd. Octavian Goga
nr.23, bloc M106, scara 3, et.1, ap.72,
pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:
instalatie foraj IF 120 -pret 2150 lei,
instalatie foraj IF 120 SER48 -pret 1548
lei, Penetrometru SPT -pret 127 lei,
Penetrometru SPT (2 buc) pret 141
lei/buc, instalatie foraj Dando -pret 12.398
lei, instalatie foraj prin percutie motor THE
(2 buc) –pret 1720 lei/bucata, generator
EC 5000 GV –pret 198 lei, cititor cartele
SITCO Digital –pret 56 lei, GPS Explorist
600 –pret 53 lei. La aceste preturi se
adauga TVA. Daca bunurile nu se vand,
se vor organiza noi licitatii, in aceleasi
conditii, pe 4 si 11 aprilie 2022. Informatii
privind regulamentul de vanzare la tel
0722.715.706 sau irina.marin@
pminsolv.ro. *
PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L.,

lichidator judiciar al ROOF TILES A&M
S.R.L., anunta organizarea licitatiei
publice petru data de 30.03.2022, ora 12,
la sediul din Bucuresti, Bd. Octavian Goga
nr.23, bl. M106, etaj 1, ap.72, pentru
vanzarea autoutilitarei Fiat furgon Doblo,
an 2017, motorina, 1248 cmc, pret final de
37.140 lei. Daca bunul nu se vinde, se
organizeaza o noua licitatie pe 6 aprilie,
ora 12. Informatii privind regulamentul de
vanzare: 0722.715.706, email irina.marin
@pminsolv.ro. *
INSOLVENCY SPRL,
desemnat lichidator judiciar pentru S.C.
ALEXANDER K COM S.R.L. in faliment,
„in bankruptcy”, „en faillite” conform
Sentintei civile nr.9642 din data de
02.12.2015 pronuntata de catre Tribunalul
Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in dosarul
nr.25108/3/2015 anunta vanzarea in bloc
prin licitatie publica cu strigare a bunurilor
mobile-stocuri de marfa aflate in
patrimoniul debitoarei cu pretul de pornire
al licitatiei de 5.250 lei exclusiv TVA. Se
vor organiza sedinte de licitatii,
saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii.
Prima sedinta de licitatie va avea loc in
data de 31.03.2022 ora 13:00 iar
urmatoarele la data de 07.04.2022,
14.04.2022, respectiv 21.04.2022 ora
13:00. Garantia de participare este de
10% din pretul de pornire al bunurilor si se
achita in contul de lichidare nr.
RO81PIRB4214771712001000 deschis
la First Bank-Sucursala Obregia. Caietul
de sarcini se poate procura de la sediul
lichidatorului judiciar dupa achitarea
contravalorii acestuia care este de 1.000
lei exclusiv TVA. Cei interesati vor depune
online cererea de cumparare, dovada
achitarii Caietului de sarcini, dovada
achitarii garantiei de participare la licitatie
in cuantum de 10% din pretul de pornire al
licitatiei, precum si dovada indeplinirii
conditiilor cerute prin Caietul de sarcini,
cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si
ora sedintei de licitatie. Informatii
suplimentare se pot obtine la telefonul
0728.903.583. *
DASCAL

CARPAT INSOLV IPURL, in calitate de

lichidator judiciar al S.C. MANMAR
AGRICOL S.R.L., anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil –Teren
extravilan in suprafata de 26.000 mp,
situat in satul Beregsãu Mare, comuna
Sãcãlaz, jud. Timis, identificat in CF

400245 Sacalaz la pretul de 72.800 Euro,
reprezentand 70% din pretul de evaluare
al imobilului conform celor aprobate prin
Procesul verbal al adunarii creditorilor din
07.07.2021. Licitatiile vor avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Deva, str. Aurel
Vlaicu nr.1, camera 10, jud. Hunedoara in
data de 20.04.2022, orele 10:00 iar in caz
de nevalorificare la datele de 27.04.2022,
04.05.2022 respectiv 11.05.2022,
aceeasi ora. In caz de valorificare,
licitatiile ulterioare fixate nu vor mai avea
loc. Conditiile de participare se regasesc
in caietul de sarcini care se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului la
pretul de 1.000 lei +TVA, plata acestuia
facandu-se in contul RO94BTR
LRONCRT0362747701. Cei interesati in
cumpararea bunului sunt invitati sa
depuna, o garantie reprezentand 10% din
pretul de pornire al licitatiei in contul
lichidarii nr: RO05BREL00020030
36350100 deschis la LIBRA BANK
CLUJ-NAPOCA.Toti cei care pretind un
drept asupra bunului aratat au obligatia
(sub sanctiunea decaderii) sa prezinte
lichidatorului, dovada acestuia, pana in
ziua licitatiei. Prin acest anunt creditorii
sunt invitati sa participe la licitatie.
Informatii la tel: 0735.846.188,
0722.321.596, 0354.409545 sau e-mail:
vanzari@carpatinsolv.ro. *
DASCAL
INSOLVENCY SPRL,
desemnata lichidator judiciar pentru
TADA RETAIL SRL in faliment, „in
bankruptcy”, „en faillite” in temeiul
incheierii civile din data de 28.09.2021
pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia
a VII-Civila în dosarul nr.26747/3/2021,
anunta vanzarea in bloc prin licitatie
publica a stocului de marfa compus din:
produse de uz casnic, pentru curatenie,
tacamuri si articole pentru bucatarie la
pretul de 5.760 lei +TVA. Sedintele de
licitatie publica vor avea loc saptamanal.
Prima sedinta de licitatie publica va avea
loc in data de 01.04.2022 ora 11:00 iar in
cazul in care bunul nu va fi valorificat,
urmatoarele sedinte de licitatie publica vor
avea loc in data de 08.04.2022,
15.04.2022, 22.04.2022 respectiv
29.04.2022 la ora 11:00 la sediul de
corespondenta al lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bloc A2, scara
2, et.5, ap.39, Sector 3. Garantia de
participare la licitatie publica este de 10%
din pretul de pornire al bunului pentru care
se liciteaza se achita in contul de lichidare
nr. IBAN RO19PIRB4202751772001000
deschis la First Bank pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate
procura de la sediul lichidatorului judiciar.
Pretul Regulamentului de valorificare este
in valoare de 150 lei exclusiv TVA si se
achita prin virament bancar pe seama
lichidatorului judiciar in contul nr.
RO50BREL0002001603730100 deschis
la Libra Bank. Pentru participarea la
licitatie publica cei interesati vor depune
pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si
orei stabilite pentru licitatie la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.ul
Unirii nr.33, bloc A2, scara 2, et.5, ap.39,
Sector 3, cererea de cumparare precum si
dovada achitarii Caietului de sarcini,
dovada achitarii garantiei de participare in
cuantum de 10% din pretul de pornire al
licitatiei publice precum si dovada
indeplinirii conditiilor cerute prin
Regulamentul de valorificare. Informatii
suplimentare se pot obtine la telefonul
0758.110.233 sau insolventa@
acdascal.ro. *
C.I.I. MARIAN OVIDIU, în conformitate cu
prevederile legii nr.85/2014, vinde prin
licitaþie publicã bunurile aflate în
proprietatea debitoarei falite S.C. IPB
AGRO SRL avand preturile de pornire
dupã cum urmeazã: Cositoare rotativa
1973 lei, Subansamblu cositor 225 lei,
Turbina freza zapada Casarzo 675 lei,
Plug scos cartofi 135 lei, Angrenaj
cositoare Casarzo 794 lei, Malaxor
distribuit furaje Debray 1425 lei, Cositoare
John Deere 1125 lei, Presa balotat
cilindrica Riviere Casalis 8025 lei,
Cultivator 2 m 1151 lei, Cultivator 3 m
1973 lei, Plantator cartofi 4 randuri Hassia
7235 lei, Cositoare Agrom FC200 1125
lei, Pulverizator Berthoudt 800 l 4933 lei,
Pulverizator Berthoudt 600 l 1612 lei,
Pulverizator Carwell 1000 l 3617 lei, Forda
Ka BH19SAY 1800 lei, Renault Espace
2138 lei, Burghiu pamant 1809 lei, Grapa
rotativa 488 lei, Grup reductor tocator 810
lei, Dispozitiv hidraulic de atasat
semanatoare Moskit 1519 lei, Masina
administrat azot Noragri 1350 lei, Plug 1
trupita 986 lei, Plug 3 trupite 6578 lei, Plug
2 trupite 1013 lei, Ford Focus BH01YPB
1973 lei. Preþurile nu conþin TVA. Se va
adauga TVA la preþul final. Licitaþia va
avea loc în data de 05.04.2022, ora 13:00
la sediul lichidatorului judiciar din Oradea,
Parcul Traian nr.1 et.2 ap.24/A. Pentru
bunurile la care nu a fost declarat
castigator licitaþia se va repeta în ziua de
marti 19.04.2022, respectiv 03.05.2022.
Se va achita garanþie de participare de
10% din preþul de pornire a licitaþiei pentru
bunul licitat, pana la data licitatiei.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute la
sediul lichidatorului judiciar, str. Parcul
Traian nr.1 et.2 ap.24/A sau tel/fax.
0259/479120, 0751/189539, e-mail:
maroviro@yahoo.com. *
C.I.I.-LIAHU DORU organizeaza licitatie
publica, competitiva cu strigare pentru
vanzarea urmatoarelor bunuri, avand
pretul de 40%, respectiv 30% din valoarea
de evaluare, conform hotararii adunarii
creditorilor din data de 14.03.2022: 1.
Parcela de teren curti-constructii in
suprafata de 832,15 mp situata in
intravilanul municipiului Botosani, strada
Savenilor nr.216 jud. Botosani, C.F
51745, CAD: 3583, pret de pornire
39.290,80 lei Exclusiv TVA; 2. Parcela de
teren in suprafata de 417 mp situata in
municipiul Botosani, str. Savenilor nr.216,
judetul Botosani, C.F 51741, CAD:2322,
pe care se afla edificata cladire-magazie
situata in incinta societatii INDAGRO S.A
Botosani in suprafata construita de 381,79
m.p, C.F 51741, CAD:2322- C1, pret de
pornire 161.097,20 lei Exclusiv TVA; 3.
Autoturism DAEWOO CIELO 1498 cmc,
an fabricatie 1997, benzina, culoare verde
metalizat, pret de pornire 1.412,39 lei
Exclusiv TVA; 4. Masina cusut 5 fire
BROTHER pret de pornire 476,70 lei
Exclusiv TVA; 5. Bandzig PRODESCO
+masa croit, pret de pornire 5.039,40 lei
Exclusiv TVA; 6. Bandzig BOMATEX, pret
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de pornire 817,19 lei Exclusiv TVA; 7.
Sunstar triplu PRODESCO, pret de
pornire 1.498,20 lei Exclusiv TVA; 8.
WILLCOX GIBBS 5 fire, pret de pornire
1.089,60 lei Exclusiv TVA; 9. WILLCOX
GIBBS 3 fire, pret de pornire 544,80 lei
Exclusiv TVA; 10. Masina DURKOPP 2
ace, pret de pornire 681,00 lei Exclusiv
TVA; 11. 2 Masini cusut JUKI DDL 550,
pret de pornire 817,19 lei/buc Exclusiv
TVA; 12. 3 Masini cusut JUKI DLN 415,
pret de pornire 1.634,39 lei/buc Exclusiv
TVA; 13. 4 Masini cusut JUKI DDL 555,
pret de pornire 817,19 lei/buc Exclusiv
TVA; 14. 5 Masini cusut JUKI, pret de
pornire 681,00 lei Exclusiv TVA; 15.
Masina cusut PFAFF 1 ac, pret de pornire
749,10 lei Exclusiv TVA; 16. 2 Masini
cusut PFAFF 1 ac, pret de pornire 749,10
lei Exclusiv TVA/buc; 17. Masina surfilat 3
fire BROTHER (Rimoldi), pret de pornire
544,80 lei Exclusiv TVA; 18. 2 Masini
special MAUSER 5 fire, pret de pornire
1.089,60 lei/buc Exclusiv TVA; 19. Masina
butoniera dreapta BROTHER, pret de
pornire 1.362,00 lei Exclusiv TVA; 20.
Masina bride KANSAI, pret de pornire
1.634,39 lei Exclusiv TVA; 21. 2 Masini
UNION Special bordator tip 51800, pret de
pornire 2.587,79 lei/buc Exclusiv TVA; 22.
Masina butoniera rot DURKOPP, pret de
pornire 2.451,60 lei Exclusiv TVA; 23.
Masina termoculat relient SUMMIT, pret
de pornire 2.043,00 lei Exclusiv TVA; 24. 2
Mese de calcat cu generator, pret de
pornire 1.770,60 lei buc Exclusiv TVA; 25.
Presa hidraulica DAILLLOUX+ cutite, pret
de pornire 2.451,60 lei Exclusiv TVA; 26. 2
Dispozitive automate butoni Klikit
UNIFEST, pret de pornire 1.770,60 lei/buc
Exclusiv TVA; 27. Capsator 2 capete
ITALSTIR, pret de pornire 885,30 lei
Exclusiv TVA; 28. Masina bobinat ata
HO2N1535-TONY, pret de pornire 544,80
lei Exclusiv TVA; 29. Masina Union
Special 3 ace 51283 H, pret de pornire
2.451,60 lei Exclusiv TVA; 30. Masina
butoniere rotunde MINERVA, pret de
pornire 1.321,20 lei Exclusiv TVA; 31.
Masina butoniere drepte MINERVA, pret
de pornire 612,90 lei Exclusiv TVA; 32.
Centralagaz FONTECAL 65 Kw, pret de
pornire 1.348,50 lei Exclusiv TVA; 33.
Aparat de croit mobil Kuris, pret de pornire
479,40 lei Exclusiv TVA; 34. Masina de
cusut global, pret de pornire 154,79 lei
Exclusiv TVA; 35. Masina de cusut Adler,
pret de pornire 322,50 lei Exclusiv TVA;
36. Masina de cusut butoniere, pret de
pornire 516,00 lei Exclusiv TVA; 37.
Sistem video, pret de pornire 400,20 lei
Exclusiv TVA; 38. Cazan lemne, pret de
pornire 652,19 lei Exclusiv TVA; 39.
Masina de cusut Fomax, pret de pornire
340,20 lei Exclusiv TVA. Preturile nu
contin TVA. Bunurile sunt proprietatea
S.C. INTERFIN-COM S.R.L. societate in
faliment, dosar 4626/40/2013. Licitatia va
avea loc in 12.04.2022, ora 14:00, la sediul
C.I.I. LIAHU DORU din Botosani, str. 1
Decembrie nr.47, jud. Botosani.
Persoanele interesate vor achizitiona
contra cost, caietul de sarcini ce contine
toate informatiile necesare participarii la
licitatie. In cazul neadjudecarii licitatia se
repeta de cinci ori la interval de doua
saptamani la locul si ora stabilita in anunt,
astfel: 26.04.2022, ora 14, 10.05.2022,
ora 14, 24.05.2022, ora 14, 07.06.2022,
ora 14, 21.06.2022, ora 14. Toti cei care
poseda un drept real asupra bunurilor
scoase la vanzare au obligatia, sub
sanctiunea decaderii, de a face licitatorului
dovada acestuia, pana in preziua licitatiei.
Relatii la tel.0231531000. www.licitatiiinsolventa.ro. *
LICHIDATOR judiciar vinde prin licitatie
publica cu strigare urmatoarele terenuri
intravilane proprietatea ELCO INVEST
SA, in faliment: 1) teren intravilan, situat in
Baile Olanesti, Olanesti Sat, Str. Tudor
Vladimirescu, jud. Valcea, in suprafata
totala de 17.876 mp, identificat cu numar
cadastral 36596 inscris in CF 36596 a Loc.
Baile Olanesti si constructii edificate pe
acesta, la pretul total de 99.900 euro (plus
TVA); 2) teren intravilan, situat in Baile
Olanesti, Olanesti Sat, Str. Tudor
Vladimirescu, jud. Valcea, in suprafata
totala de 2.726 mp, identificat cu numar
cadastral 36597 inscris in CF 36597 a Loc.
Baile Olanesti la pretul total de 15.210
euro (plus TVA). Licitatia va avea loc in
data de 07.04.2022, incepand cu ora 13, la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Sos. M. Bravu nr.107-119, sc.4, ap.107,
sector 2. In caz de neadjudecare licitatia
se va repeta in zilele de 14, 21, 28 aprilie,
5, 12, 19, 26 mai, 2 si 9 iunie 2022, in
acelasi loc si la aceeasi ora. Caietele de
sarcini pot fi achizitionate de la sediul

lichidatorului judiciar. Documentatia
completa de inscriere la licitatie se va
putea depune la sediul lichidatorului
judiciar cel mai tarziu cu 1 zi inainte de
data licitatiei (pana la ora 16:30). Relatii
suplimentare la tel.: 021.250.58.98;
0730.098.654, e-mail: office@ggesprl.ro. *
AGROBANAT CDC HOLDING SRL -in
faliment, Cod unic de inregistrare:
6260697, Sediul social: Caransebes, str.
Muntele Mic nr.129A jud. Caras-Severin,
Numar de ordine in registrul comertului:
J11/781/1994, prin lichidator judiciar ABA
INSOLVENCY SPRL cu sediul in
Timisoara, str. Stuparilor nr.10, anunta
organizarea de licitatii publice pentru
vanzarea urmatoarelor bunuri: I. Bunuri
imobile libere de sarcini 1. Teren
extravilan (arabil) in suprafata de 3056 mp
-Arabil pe Sebes; CF nr.33214/
Caransebes, nr. Top 3045. Pret de
pornire: 11.460 Euro 2. Teren extravilan
(arabil) in suprafata de 1173 mp -Arabil pe
Sebes; CF nr.33216/Caransebes, nr. Top
3047. Pret de pornire: 4.399 Euro (TVA
aplicabil conform Cod Fiscal) Data
licitatiilor: 08.04.2022, 21.04.2022,
05.05.2022, 19.05.2022, 02.06.2022, ora
10:00. II. Bunuri imobile garantate in
favoarea CEC Bank SA (Ipoteca de rang I)
1. Teren extravilan (arabil) in suprafata de
206 mp -Arabil pe Sebes; CF
nr.38393/Caransebes. Pret de pornire:
618 Euro 2. Teren intravilan (livada) in
suprafata de 4458 mp; CF nr.33217/
Caransebes. Pret de pornire: 15.157 Euro
3. Teren intravilan (livada in suprafata de
654 mp, CF 33219/ Caransebes. Pret
pornire: 2.224 Euro 4. Teren intravilan
(livada) in suprafata de 1048 mp, CF
33202/Caransebes. Pret pornire: 3.563
Euro. 5. Teren intravilan (livada) in
suprafata de 4486 mp, CF 33200
/Caransebes. Pret pornire: 15.252 Euro
(TVA aplicabil conform Cod Fiscal) Data
licitatiilor: 08.04.2022, 21.04.2022,
05.05.2022, 19.05.2022, 02.06.2022,
16.06.2022, 30.06.2022, 14.07.2022 ora
10:30 III. Bunuri imobile garantate in
favoarea DGFP Caras-Severin (Ipoteca
de rang I) 1. Teren extravilan (livada) in
suprafata de 3112 mp- Fanete pe Sebes;
CF nr.33220/Caransebes. Pret de pornire
licitatie: 21.006 Euro (TVA aplicabil
conform Cod Fiscal) Data licitatiilor:
08.04.2022, 21.04.2022, 05.05.2022,
19.05.2022, 02.06.2022, ora 11:00 IV.
Bunuri imobile si mobile garantate in
favoarea A1 Carpi Finance SA (Ipoteca de
rang I) 1. Teren intravilan in suprafata de
9329 mp (67 mp curti-constructii +9262
mp livada) –Gradina in Valea Potocului,
CF 38596/Caransebes. Pret de pornire:
53.010 Euro (TVA aplicabil conform Co
Fiscal) 2. Activ functional constand in
teren +constructii (Fabrica de paine si
Distilerie) si utilaje compus din: Teren
extravilan (curti-constructii) in suprafata
de 1.111 mp cu urmatoarele constructii:
Hala distilare statie filtrare apa, Platforma
betonata, Rezervoare materie prima
distilare (11); CF nr. 38379 Caransebes;
Teren intravilan (curti-constructii) in
suprafata de 2302 mp si Fabrica de paine
in constructie -CF 38432/Caransebes;
Teren intravilan (curti-constructii) in
suprafata de 774 mp cu urmatoarele
constructii: Fabrica de paine si Platforma
betonata -CF 38497/Caransebes; Teren
intravilan (curti-constructii) situat in
Caransebes str. Valea Potocului, in
suprafata de 28 mp cu urmatoarele
constructii: Depozit central - construit din
tabla in anul 1995, nu detine certificat de
performanta energetica si nu este dotata
cu lift -CF 38380/Caransebes; Gradina
(curti-constructii) in ValeaPotocului in
suprafata de 135 mp cu urmatoarele
constructii: Grup administrativ -CF
31712/Caransebes; Utilaje (sectia
Panificatie, sectia Patiserie, sectia Paste,
sectia Distilerie). Pret pornire: 459.895
Euro (TVA aplicabil conform Cod Fiscal).
3. Bunuri mobile constand in linii
productie: sectie panificatie 227.404 Euro
+TVA; sectie patiserie 85.499 Euro +TVA;
sectie paste 116.442 Euro +TVA; sectie
distilerie 4.752 Euro +TVA. Data licitatii:
08.04.2022, 21.04.2022, 05.05.2022,
19.05.2022, ora 12. V. Bunuri imobile
vanzare in bloc: Pachet 1: Teren
extravilan (faneata) in suprafata de 2746
mp- Fanete pe Sebes; CF nr.33203/
Caransebes nr. Top 33203; Teren
extravilan (faneata) in suprafata de 2802
mp -Fanete pe Sebes; CF 37249/
Caransebes nr. Top 37249 (CF vechi
3230 nr. Top 2355/1/1/c); Teren extravilan
(arabil) in suprafata de 1363 mp -Gradina
pe Sebes; CF nr. 33199/Caransebes, nr.
Top 33199; Teren extravilan in suprafata
de 3345 mp (faneata) -Pe Sebes; CF
nr.36992/Caransebes, nr.top 36992 –Pret
pornire licitatie 10.275 Euro (TVA aplicabil
conform Cod fiscal). Data licitatii:

08.04.2022, 21.04.2022, 05.05.2022 ora
12:30 Pachet 2: Teren in suprafata de
2813 mp -Fanate pe Sebes; CF
37248/Caransebes, top 37248 (CF vechi
3228); Teren extravilan (arabil) in
suprafata de 3946 mp -Gradina pe Sebes;
CF nr.33197/Caransebes top. 33197 (CF
vechi 3026) -Pret pornire licitatie10.000
Euro (TVA aplicabil conform Cod Fiscal)
Data licitatii: 08.04.2022, 21.04.2022,
05.05.2022 ora 13:30. VI. Bunuri mobile
libere de sarcini constand in:
autovehicule,mobilier, vitrine frigorifice,
diverse utilaje patiserie/panificatie,
obiecte de inventar, etc. Lista bunurilor
scoase la vanzare, precum si pretul de
pornire al licitatiilor, pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar. Pretul de pornire al
licitatiei reprezinta 15% din valoarea de
piata la care se adauga TVA. Data
licitatiilor: 08.04.2022, 21.04.2022,
05.05.2022, 19.05.2022, 02.06.2022, ora
11. Bunurile imobile si mobile nu vor fi
adjudecate sub pretul de pornire al
licitatiei. Licitatiile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Timisoara, str.
Stuparilor nr.10, jud. Timis. Conditiile de
participare la licitatie si de vanzare,
precum si descrierea detaliata a bunurilor
care fac obiectul vanzarii sunt prezentate
in regulamentul de vanzare care este
disponibil la sediul lichidatorului judiciar
incepand cu ziua lucratoare urmatoare
publicarii prezentului anunt. Informatii
suplimentare la tel. 0256.499.715 sau
direct de la sediul lichidatorului judiciar. *
C.I.I.-LIAHU DORU organizeazã licitaþie
publicã, competitivã cu strigare pentru
vânzarea în bloc a urmãtoarelor bunuri
mobile: 1. Echipament electronic playbox
airbox, titlebox LG, preþ de pornire la
licitaþie 11.363,29 lei exclusiv TVA; 2.
Trepied camerã sachtler, preþ de pornire la
licitaþie 918,39 lei exclusiv TVA; 3. Mixer
video Roland V-02 HD, preþ de pornire la
licitaþie 1.814,67 lei exclusiv TVA; 4.
Sistem supraveghere 3 camere, preþ de
pornire la licitaþie 1.559,12 lei exclusiv
TVA; 5. Sistem PC, preþ de pornire la
licitaþie 1.917,94 lei exclusiv TVA; 6. Kit
lavaliera, preþ de pornire la licitaþie
1.209,25 lei exclusiv TVA; Preþ total
18.782,65 lei exclusiv TVA. Preþul nu
conþine TVA. Licitaþia va avea loc în data
de 21.04.2022, ora 15:00, la sediul C.I.I.
LIAHU DORU din municipiul Botoºani, str.
1 Decembrie nr.47, jud. Botoºani.
Persoanele interesate vor achiziþiona
contra cost caietul de sarcini cu toate
informaþiile necesare de la sediul
lichidatorului judiciar. În cazul neadjudecãrii licitaþia se repetã de cinci ori la
interval de douã sãptãmâni, astfel:
05.05.2022, ora 15, 19.05.2022, ora 15,
02.06.2022, ora 15, 16.06.2022, ora 15,
30.06.2022, ora 15. Toþi cei care posedã
un drept real asupra bunurilor scoase la
vânzare au obligaþia, sub sancþiunea
decãderii, de a face licitatorului dovada
acestuia, pânã în preziua licitaþiei. Relaþii
la tel.0231531000, www.licitatii
-insolventa.ro. *
RISE INSOLEVNCY SPRL Lichidatorul
judiciar - BAULAND INTERNAÞIONAL L
& M S.R.L.– organizeaza licitatii publice
pentru urmatoarele bunuri : A. bunuri
mobile – mobilier, lampi, tv Samsung,
fotolii, lavoare, vas wc, biblioteca, scaune,
calculator, laptop, etc. B. bunurile mobile –
mijloace de transport - autoutilitara
MERCEDES, autoturism OPEL ZAFIRA –
defecte. Preturile nu contin tva 19%.
Licitatiile vor avea loc in fiecare zi de joi ora
15.00 la sediul. Cei interesati pentru
participarea la licitatie trebuie sa se inscrie
cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de
inceperea licitatiei si sa achizitioneze
caietul de sarcini de la sediul lichidatorului
judiciar contra sumei de 300 lei si sa
depuna in contul de lichidare al societatii
echivalentul a 10% din pretul de incepere
al licitatiei. Pentru informatii tel
0770548517 intre orele 10 -16. *
RISE INSOLVENCY SPRL, LICHIDATOR JUDICIAR AL SOCIETATII DORUQ
TRADING INTERNATIONAL S.R.L
ORGANIZEAZA LICITATII PUBLICE IN
FIECARE ZI DE MIERCURI ORA 16.00
LA SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR PENTRU URMATOARELE
BUNURI
MOBILE
(NIPLURI,
HOLENDERE,COTURI, OBIECTE
SANITARE, ROBINETI, DUSURI ETC. )
stare de degradare de peste 95% VALOARE DE PIATA ESTE DE 24.245
LEI + TVA. CEI INTERESATI PENTRU
PARTICIPAREA LA LICITATIE TREBUIE
SA SE INSCRIE CEL MAI TARZIU CU 24
DE ORE INAINTE DE INCEPEREA
LICITATIEI SI SA ACHIZITIONEZE
CAIETUL DE SARCINI DE LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR CONTRA
SUMEI DE 300 LEI SI SA DEPUNA IN
CONTUL DE LICHIDARE AL
SOCIETATII ECHIVALENTUL A 10%
DIN PRETUL DE INCEPERE AL

LICITATIEI. PENTRU INFORMATII TEL
0770548517 INTRE ORELE 10-16. *
RI SE INSOLVENCY S.P.R.L. LICHIDATOR JUDICIAR AL SOCIETATII
HIDROTOP S.R.L, ORGANIZEAZA
LICITATII PUBLICE IN FIECARE ZI DE
VINERI ORA 13.00 LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR PENTRU
URMATOARELE
BUNURI
–
DETERIORATE IN PROPORTIE DE 90%
: REMORCA REMA – RB505 -2007
DEFECTA 90% 630 LEI KIA – 2007
DEFECTA 90% 2000 LEI CITROEN C4 –
2005 DEFECTA 90% 7000 LEI DAEWOO
CIELO -1996 DEFECTA 90% 450 LEI
DAEWOO CIELO -2002 DEFECTA 90%
1400 LEI BUNURI MOBILE (
CALCULATOARE,SISTEME
GPS,IMPRIMANTA ETC.) DEFECTE
90% 14701 LEI CEI INTERESATI
PENTRU PARTICIPAREA LA LICITATIE
TREBUIE SA SE INSCRIE CEL MAI
TARZIU CU 24 DE ORE INAINTE DE
INCEPEREA LICITATIEI SI SA
ACHIZITIONEZE CAIETUL DE SARCINI
DE LA SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR CONTRA SUMEI DE 300 LEI
SI SA DEPUNA IN CONTUL DE
LICHIDARE
AL
SOCIETATII
ECHIVALENTUL A 10% DIN PRETUL DE
INCEPERE AL LICITATIEI. PENTRU
INFORMATII TEL 0770548517 INTRE
ORELE 10 -16. *
RISE INSOLVENCY S.P.R.L. lichidatorul
judiciar al societatii IL FORTE
MANAGEMENT SRL, organizeaza licitatii
publice pentru urmatoarele bunuri : A.
bunuri mobile – echipamente retea apa,
pompe, sistem securitate, tv, combina etc.
– nefunctinale - Val.piata lei – 62,344,93
lei +tva 19% si B. bunurile mobile – marfuri
vinuri - Val.piata lei – 61,170,60 lei +tva
19%. Licitatiile vor avea loc in fiecare zi de
vineri ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar. Cei interesati pentru participarea
la licitatie trebuie sa se inscrie cel mai
tarziu cu 24 de ore inainte de inceperea
licitatiei si sa achizitioneze caietul de
sarcini de la sediul lichidatorului judiciar
contra sumei de 300 lei si sa depuna in
contul de lichidare al societatii echivalentul
a 10% din pretul de incepere al licitatiei.
Pentru informatii tel 0770548517 intre
orele 10 -16. *
EXPERT INSOLVENÞÃ SPRL FILIALA
BUCUREªTI, cu sediul în Bucureºti, str.
Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, având
CIF RO 29774166, numãrul de
înregistrare la Registrul Formelor de
Organizare RFO II 578¬/2011, în calitate
de lichidator judiciar al societãþii AMONIL
SA (în faliment), organizeazã licitaþie
publicã competitivã cu strigare, cu
respectarea Legii nr. 85/2014 ºi a
regulamentului de licitaþie, pentru
vânzarea urmãtoarelor bunuri: 1. Pachet
de bunuri compus din centralã de
cogenerare, utilaje ºi echipamente,
stocuri de materii prime, materiale ºi
ambalaje, care se vinde la preþul de
2.538.331 Euro, exclusiv TVA. Bunurile se
regãsesc în incinta Combinatului Chimic
din Slobozia, ºos. Cãlãraºi, km 4, Jud.
Ialomiþa. Detalierea activelor se regãseºte
în caietul de sarcini. Licitaþia va avea loc în
data de: 14.04.2022, ora 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar. 2. Pachet bunuri
imobile compus din terenuri, cale feratã ºi
drumul de acces, amplasate in Slobozia,
ºos. Calarasi, km 4, jud. Ialomita, care se
vinde la preþul de 444.380 Euro, exclusiv
TVA. Detalierea activelor se regãseºte în
caietul de sarcini. Licitaþia va avea loc în
data de: 14.04.2022, ora 15.00 la sediul
lichidatorului judiciar. 3. Titluri de
participaþiune (20,23%), deþinute la
societatea AMOCHIM SA (în prezent
AMOCHIM INTERNATIONAL SRL), care
se vând la preþul de 219.347 Euro.
Detalierea activelor se regãseºte în
caietul de sarcini. Licitaþia va avea loc în
data de: 14.04.2022, ora 16.00 la sediul
lichidatorului judiciar. În caz de
neadjudecare a activelor, licitaþiile se vor
relua în aceleaºi condiþii, în datele de
21.04.2022; 05.05.2022; 12.05.2022.
Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire. Caietul de sarcini poate fi
achiziþionat de la sediul lichidatorului
judiciar EXPERT INSOLVENÞÃ SPRL
Filiala Bucureºti, situat în Bucureºti, Str.
Turturelelor, Nr. 11A, complex Phoenicia
Business Center, corp C, et. 5, sector 3.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã la registratura lichidatorului
judiciar cu cel puþin 48 de ore înainte de
data ºi ora organizãrii licitaþiei. Condiþiile
pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertanþii pentru participarea la licitaþie,
sunt precizate în Regulamentul
cuprinzând instrucþiunile de desfãºurare a
licitaþiei, care este anexã la Caietul de
sarcini. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii la adresa de
e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro ºi la
numãrul de telefon: 0724.348.732. *
CII BRADU NICOLETA,lichidator judiciar
al FMK-HOLZ SRL, CUI 7551864,
organizeaza la data de 21.03.2022,

23.03.2022,25.03.2022,28.03.2022,31.0
3.2022 si 04.04.2022 ora 11.00 , la punctul
de lucru al CII Bradu Nicoleta Dorina din
Bragadiru, Judet Ilfov, Str Coralului nr. 6,
bloc 3, sc B, et 7, ap 133, licitatie publica
pentru vanzare Uscator tip ISVE la pretul
de 400 lei, Masina de ascutit Vollmer la
pretul de 4900 lei, Masina de spalat sub
presiune Kaercher la pretul de 3750 lei,
Dublu circular la pretul de 1000 lei, Banda
transportoare la pretul de 150 lei, Traverse
stejar 32 la pretul de 1600 lei si Frize fag
2.7 la pretul de 1485 lei. Pozitia Uscator tip
ISVE si Banda transportoare sunt bunuri
neutilizabile, in afara exploatarii de 5 ani,
partial descompletat. Este obligatorie
solicitarea raportului de expertiza al
bunurilor si plata caietului de sarcini.
Bunurile vor fi totodata inspectate ulterior
achitarii caietului de sarcini dar anterior
participarii la licitatia publica in mod
obligatoriu. Orice reclamatie ulterioara nu
va fi luata in considerare. Preturile sunt
exprimate in lei la care se adauga cota
TVA. Contact mobil 0726212737, email
cinsolv.bradu@gmail.com. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2,
Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, ,
in calitate de lichidator judiciar al
debitorului EURO LIV PARTNER SRL, cu
sediul in Municipiul Roman, Str. TEIULUI,
Nr. 20, Bloc 3, Ap. 1, Judet Neamt, avand
CUI 15521139, nr. de ordine in registrul
comertului J27/833/2003, desemnata prin
Hotatarea intermdeiara nr. 461 din data de
02.12.2021, pronuntata de Tribunalul
Neamt Sectia a II-a Civila de Contencios
Administrativ ºi Fiscal, in Dosarul nr.
437/103/2020, anunta scoaterea la
vanzare in bloc, prin negociere directa, a
Stocului de porumb romanesc recolta
2021, in cantitate de 412.440 kg, aflat in
patrimoniul EURO LIV PARTNER SRL, la
pretul de 511.000 Lei exclusiv TVA, catre
ALCEDO SRL, pretul urmand a fi achitat
prin compensare, conform Hotararii
adunarii creditorilor din data de
22.03.2022. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 031.805.21.25. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2,
Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti,
reprezentata prin asociat coordonator
Turmac Mihaela, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului ROMSIT SA, cu
sediul în Bucureºti, Sectorul 3, Str.
Smardan, Nr.43, Et.2, Ap.12, avand CUI
347043, nr. de ordine in registrul
comertului J40/6/1990, desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
09.10.2018 pronuntata de Tribunalul
Bucuresti - Secþia a-VII-a Civilã, în dosar
nr. 152/3/2001, anunta scoaterea la
vanzare a 70% din totalul cotelor parti ale
operei Rugaciunea la pretul de
11.200.000$, al caror autor se presupune
a fi Constantin Brancusi, conform hotararii
adunarii creditorilor din data de
23.11.2021. Prima vanzare a cotelor parti
se va organiza in data de 05.04.2022, ora
12.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care cotele parti nu se vor vinde la
primul termen de licitatie, se vor organiza
alte 4 licitatii, in data de 08.04.2022,
12.04.2022, 15.04.2022 si 19.04.2022 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25. *
PUBLICAÞIE DE VÂNZARE TRUST
INSOLVENCY S.P.R.L. cu sediul în
Bucureºti, str. Pitarul Hristache, nr 5,
etaj.2, sector 1, fax: 031.436.26.79,
e-mail: office@trustinsolvency.ro,
înregistratã în Registrul Formelor de
Organizare a Profesiei sub nr. RFO -II
0743, cod fiscal RO 32747374, în calitate
de lichidator judiciar al S.C. ZIMTUB S.A.,
cu sediul social in Zimnicea, Str. Portului
nr.11, Judet Teleorman, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J 34/30/1991,
C.U.I RO 1396338 si sediul procesual ales
in Bucuresti, Sector 6, Str. Sg. Apostol
Gheorghe C-tin nr. 8-10,et 4, Birou 4-5,
Cladirea Lujerului Office Center, in
faliment conform Sentintei nr. 578 din data
de 8 decembrie 2017, pronunþatã de
Tribunalul Teleorman Sectia Civila în
Dosarul nr. 2067/87/2015, oferã spre
vânzare, prin licitaþie publicã cu strigare
urmatoarele active la preturile de pornire
de mai jos: 1. Bunuri imobile: o Adresa:
Str. Portului nr. 11, Zimnicea, jud.
Teleorman: Remiza PSI+arhiva –
72.832,5 Lei; Statie oxigen – 45.643,5 Lei;
Depozit rulouri C41 - 360.211,5 Lei; Hala
TSL deschiderea IV – 422.163 Lei; Teren
oxigen + amenajare – 162.942,75 Lei;
Depozitulul rulouri C41 se valorifica
DOAR impreuna cu mijloacele fixe
existente in Atelierul mecanic C 70,
detaliate la punctul 3 al prezentului anunt.
? Depozitul TSL deschiderea IV se vinde
DOAR impreuna cu Instalatia de tevi cu
polietilena 20-125 mm, Instalatia de tevi cu
polietilena 140-315 mm si Linia tevi sudate
tip ELBM 280x(0.8-3.20)mm, prezentate
la punctul 2 al prezentului anunt.
Constructii industriale, post trafo –
service-auto – suprafata de 7.121 mp 773.275,5 Lei; Adresa: Str. Turnu
Magurele nr. 4, Zimnicea, jud. Teleorman
Descriere: constructie formata din doua
corpuri. Corp A – hala service si statie ITP
cu inaltime 7m si corp B – birouri, vestiare
si grupuri sanitare cu inaltime 3.5m.
Cladirea dispune de instalatii electrie, apa
canal, sanitare si termice. Este complet
refacuta in anul 2014. Post trafo C2:
constructie cu structura metalica pe
platforma betonata cu inchideri din plasa
de sarma. Teren intravilan – la preþul de
pornire de 84.802,5 Lei. Teren liber de
construcþii în suprafaþã de 3.378mp, la
EST învecinându-se u proprietatea
Zimtub SA, cu utilizare service auto.
Terenul are acces la urmãtoarele utilitãþi:
apã, canal, energie electricã, gaz. Hotel
Danubius – 1.624.009,5 Lei; Adresa: str.
Mihai Viteazu nr. 1, Zimnicea , jud.
Teleorman. Complexul are o suprafata
construita de 5.621 m.p. si este edificat pe
o suprafata de 4.299 m.p. Constructie
compusa din trei corpuri de cladiri, astfel:
corpul A cu regim de inaltime S+P+2E
partial, cu utilizare: complex hotelier.
Structura constructiei este din cadre de
beton cu inchideri zidarie si
compartimentari din caramida sau
inlocuitori. Finisajele interioare sunt
specifice unui hotel clasificat 2 stele.
Constructia a fost edificata in anul 1982,
fiind complet modernizata in anul 1998.
Capacitatea de cazare a hotelului este de
101 locuri în 47 de camere. Valorile nu
includ TVA. 2. Masini, materiale,instalatii
si echipamente Instalatie de tevi cu
polietilena 20-125 mm – 123.120 lei;
Instalatie de tevi cu polietilena 140-315
mm – 214.852,5 lei; Instalatie tip Boiler pe
aburi Cazan ABA 4x15k2b2250, Cazan
ABA 4x15k2b2249 – 246.015 lei; Linie
tevi sudate tip ELBM 280x(0.8-3.20)mm –
821.126,25 lei; La aceste valori se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare. 3.

Mijloace fixe Denumire bun Valoare de
pornire Lei (total bucati) Birouri C7 Casa
de bani in C7 902 Depozit C41 CLESTE
MANIPULANT RULOURI 11.499 LINII CF
UZINALE-FASIERE 11.918 Sectia TSL
C40 MASINA ROTATIVA DE MARCAT
F32-400 45.345 MASINA ROTATIVA DE
MARCAT F 12-140 41.090 ELECTROCOMPRESOR AER GA 11 CFF-7 23.718
MASINA PNEUMATICA DE LEGAT
PP/PET 8,636 GRUP POMPARE TIP
H-GMD 20/5V 6.675 ELECTROPOMPA
TIP PHE 10-100/40 2.160 SISTEM P4 3
GHZ+MONITOR SAMSUNG 718
ELECTROPOMPA
CU
PANOU
ELECTRIC 4.467 MASINA ROTATIVA
DE MARCAT TEVI PE 60.313
ELEVATOR CU ABSORTIE PT.
GRANULE 2.994 ELEVATOR CU
ABSORTIE PT. GRANULE 2.994
DOZATOR GRAVIMETRIC 64.795
APARAT AER CONDITIONAT FUJITSU
4.162 DOZATOR GRAVIMETRIC
PIOVAN 64.795 APARAT SUDURA
PRESTO 160 PFC 2.061 CIOCAN
DEMOLATOR MAKITA 6.507 PISTOL
PNEUMATIC 2.378 LINIE TAIERE
LONG-FASIERE 270.849 Sectia TSE C
39 MASINA DE POLIZAT CORDON
SUDURA (2 bucati) 2.386 DULAPURI
VESTIARE (17 bucati) 4.964 MASINA DE
FREZAT FV 36160 16.074 MASINA DE
GAURIT G. C. O. 25 1.474 MASINA DE
GAURIT G 13 1.474 APARAT SUDURA
450A 692 DULAPURI METALICE PT.
SCULE (20 bucati) 6.200 DULAPURI
VESTIARE (48 bucati) 14.016 POLIZOR
UNIV. CUASPIRATOR 1.193 Atelier
mecanic C 70 DULAPURI METALICE PT.
SCULE (3 bucati) 931,2 DULAPURI
VESTIARE (3 bucati) 874.6 GENERATOR ELECTRIC GS 51 PRAM 798
REDRESOR CU SELENIU 110/6 (3
bucati) 239,4 TRANSFORMATOR 2000
A/5 161,5 APARAT DE MASURAT PRIZA
DE PAMANT 341 FIERASTRAU
ALTERNATIV FA 320 2.993 MACARA 1
TF 1.153 MASINA AFD 100 19.314
MASINA ASCUTIT SCULE 296 MASINA
DE FREZAT CU PORTAL 16.074
MASINA DE FREZAT UNIV. FU 36100
16.074. MASINA DE GAURIT G 13
1474,4 MASINA DE GAURIT GR 50
2.150,6 MASINA DE RABOTAT
SHAPING 700 4.146 MASINA DE
RECTIF. RECOP 710-1 34.221,7
MASINA DE RECTIF. RECOP 710-2
26.461,6 MASINA DE RECTIF. RPO 320
19.301,5 MASINA FREZAT DANTURA
FD 500 16.628,6 MASINA UNIV. RIG
4.933
MASINA
UNIVERSALA
TIMPLARIE 4.933 MOTOSTIVUITOR
1.25 TO 6.873 POLIZOR UNIV. CU
ASPIRATOR 1.192,8 POLIZOR
UNIVERSAL CU ASPIRATOR 1.192,8
REDRESOR TIP R.S.A. 79,8 STRUNG
CARUSEL SC 14 82.256 STRUNG SN
5601500 P 12.017 STRUNG SN 5601500
P 12.017 STRUNG SN 6302000 16.555
STRUNG SN 8003000 22.615 STRUNG
SP 12503000 34.851 STRUNG SP
12506000 46.116,7 APARAT SUDURA
INVERTER 692 SCHELA METALICA
1.074 POMPA HIDRAULICA MANUALA
244 FOARFECA CU PARGIE DEBITAT
METALE 853 SCARA ALUMINIU 3
TRONSOANE 798 BANC METALIC PT. 2
MENGHINE (5 bucati) 2.215 BANC PT. 3
MENGHINE (2 bucati) 886 DULAP
metalic (31 bucati) 9.610 DULAPURI
VESTIARE (16 bucati) 2.960 Anexa
industriala C69 DULAP DIN METAL (23
bucati)
7.130
APARAT
AER
CONDITIONAT MITSUBISHI 364
AP.AER CONDITIONAT XIDECO 364
IMPRIMANTA PIXMA EMBU 202
COPIATOR 703 AP.AER CONDITIONAT
XIDECO 364AP.AER CONDITIONAT
XIDECO 364 IMPRIMANTA EPSON LX
300 CU ADAPTOR 202 AER
CONDITIONAT HAIER (2 bucati) 728
VIDEO PROIECTOR ACER P 3150 336
LAPTOP HP 550 542 BIROU DIRECTOR
2.985 MASA CONSILIU 2.320 MOBILIER
SECRETARIAT 2.320 SERVER HP
COMPAQ PROLIANT 320 AER
CONDITIONAT NORDSTAR (7 bucati)
2.548 CALCULATOR SERIOUX (2
bucati) 640 CALCULATOR SERIOUX
320 LAPTOP HP PAVILION (4 bucati)
2.168 CENTRALA TELEFONICA 2.791
CALCULATOR LAPTOP TOSHIBA 320
CASA DE BANI 902 DULAP CU 2 USI (7
bucati) 2.170 FOTOLIU PRESEDINTE
0645 310 CETRALA TELEFONICA 2.791
LAPTOP HP 550 542 MOBILIER BIROU
502 CALCULATOR INTEL 13-2100 320
MOBILIER CABINET 502 CALCULATOR
CELERON+IMP. CANON 320 APARAT
AER CONDITIONAT MITSUBISHI (3
bucati) 1.092 DINAMOMETRU DIGITAL
1000 N 804 APARAT US PTR GROSIMI
CTS-30B
607
AP
MASURA
ELCOMETER 266 SI ACCESORII 5.645
FIERASTRAU ALTERNATIV FA 20 2.993
POLIZOR DUBLU PD 300 1.193
DURIMETRU MICRODUR 798 MASINA
DE RECTIFICAT PLAN RPO 150/2
19.302 CUPTOR HERAEUS M 110 1362
IMPRIMANTA 3400 B 202 APARAT DE
ANALIZA SPECTRALA 10.867 STRUNG
UNIV. FARA CAP ROT. 12.017
INSTALATIE EBS 250 3.107 MOBILIER
BIROU 872 APARAT PORTABIL PT.
CTRL. ULTRASUNET 1.349 MASINA
RABOTAT (SEPING) 4.146 Statia de
oxigen C2 Dulap metalic (9 bucati) 4.146
Statia de compresoare C7 Dulap metalic
(2 bucati) 4.146 IMPREJMUIRE ZIONA
N-NE, DRUMURI UZINALE, imprejmuire
214.192 POARTA AUTOPORTANTA
6.087 LINII CF UZINALE 97,164 Se va
organiza un set de 4 licitatii cu o frecventa
saptamanala. Licitatiile vor fi organizate la
sediul sus mentionat, al lichidatorului
judiciar în urmatoarele zile: 5, 12, 19 si 26
aprilie 2022, orele 14:00. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de sarcini
in valoare de 1.000 lei de la lichidatorul
judiciar si vor depune garantia de
participare de 10% din valoarea bunurilor
pentru care se participa la licitatie,
indicandu-se in momentul depunerii
documentatiei de participare la licitatie
care sunt bunurile pentru care potentialul
cumparator s-a inscris la licitatie.
Termenul limita de inscriere este in
preziua licitatiei, pana la orele 16:00.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0745591421 sau la e-mail:
office@trustinsolvency.ro.
Trust
Insolvency SPRL Prin: Practician
coordonator Marius Hutanu *

CITATII
C.I.I.-LIAHU DORU notificã deschiderea
procedurii generale de insolvenþã
împotriva debitoarei AVAMAGIC
COMUNICATION SRL, prin Hotãrârea
intermediarã nr.58/2022 din 16.03.2022,
pronunþatã de Tribunalul Botoºani, Secþia
a II-a Civilã, în Dosarul nr.436/40/2022.
Relaþii la tel. 0743129943. *

PIERDERI
SUBSEMNATUL Costache Bogdan Liviu

ªtefan, avocat în cadrul Baroului
Bucureºti, mi-am pierdut cardul de avocat
motiv pentru care îl declar nul. *

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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STIRI INTERNATIONALE
drept ºi sferele
Rãzboiul din Ucraina schimbã regulile Rãzboiul
de influenþã
jocului în secolul Asiei
(urmare din pagina 1)

(urmare din pagina 1)

Bhadrakumar apreciazã poziþia adoptatã de premierul Modi, despre care spune cã “a participat la Summit-ul pentru
Democraþie din decembrie anul trecut cu
aerul unui sfârºit de erã”, în condiþiile în
care “pandemia a influenþat schimbarea
percepþiei asupra relaþiilor Indiei”.
În ce a constat aceastã schimbare? În
realizarea faptului cã “India nu are un
parteneriat real cu SUA sau cu UE, ci a
fost vorba doar despre o relaþie tranzacþionalã”, iar “India, în ultimã instanþã,
trãieºte în regiunea sa”. Mai sunt, apoi,
problemele economice deosebit de grave
lãsate în urmã de lupta contra pandemiei.
Peste toate acestea s-a suprapus “marea luptã pentru putere din îndepãrtata
Europã”, despre care fostul diplomat indian afirmã cã a fost precipitatã de administraþia Biden în scopul izolãrii ºi slãbirii Rusiei.
“Aceastã confruntare a erupt într-o
conjuncturã criticã în care India este tot
mai scepticã în ceea ce priveºte politicile
americane”, mai subliniazã Bhadrakumar, care susþine cã “imaginea pe care
doreºte sã o proiecteze America este departe de a fi convingãtoare: un câmp de
bãtãlie al tribalismului ºi rãzboaielor dintre culturi, o superputere în declin ºi cu o
influenþã globalã în scãdere”.
Fostul diplomat indian îl acuzã pe
preºedintele Biden cã nu s-a gândit la
consecinþele sancþiunilor impuse unei
economii din G20 asupra economiilor în
curs de dezvoltare, în special când este
vorba despre preþurile alimentelor, combustibililor sau îngrãºãmintelor chimice,
care pot alimenta extinderea miºcãrilor
sociale violente.
“ªtie Biden cã 25 de þãri din Africa depind de Rusia pentru cel puþin o treime
din importurile de grâu?”, întreabã Bhadrakumar, iar apoi subliniazã situaþia
specialã a Beninului, care îºi importã tot
grâul din Rusia. Mai mult, aceste importuri se fac la preþuri deosebit de favorabile pentru þãrile africane.
Nici autoritãþile din SUA ºi nici cele
din UE nu oferã alternative pentru înlocuirea acestor importuri cruciale din Rusia.

În aceste condiþii, “cruzimea ºi complezenþa cinicã cu care administraþia Biden ºi UE îºi conduc politica externã este
absolut uluitoare”, dupã cum aratã fostul
diplomat indian, mai ales cã totul se desfãºoarã în numele “valorilor democratice” ºi “dreptului internaþional”.
Tocmai din aceste motive, “India nu
poate fi de acord cu încercãrile nesãbuite
ale SUA ºi UE de a transforma în arme
relaþiile economice globale”, mai ales
dacã se au în vedere efectele deosebit de
grave.
“Statele Unite destabilizeazã securitatea europeanã în timp ce sancþiunile
Vestului destabilizeazã ordinea economicã globalã”, mai scrie Bhadrakumar,
în opina cãruia “SUA ºi UE trebuie
sã-ºi asume responsabilitatea pentru
aceste daune colaterale”, chiar dacã
“realizarea faptului cã lumea a intrat
deja în secolul Asiei induce panicã în
Vest”.
Evoluþia conflictului din Ucraina ºi a
consecinþele sale pe plan economic ºi financiar l-au determinat pe Charles
Gave, fondator ºi preºedinte al companiei de consultanþã ºi investiþii Gavekal,
sã afirme cã asistãm la un transfer mult
mai rapid decât cel aºteptat a centrului de
greutate economic cãtre Asia, iar
principala victimã va fi Europa.
Economistul francez a scris recent despre decizia autoritãþilor europene de a
îngheþa rezervele valutare ale Rusiei de
la BCE ºi efectele acesteia în ceea ce priveºte importurile de energie din Rusia.
Atunci verdictul sãu a fost cã “este greu
sã te împuºti singur în picior cu o precizie
mai mare”, însã acest verdict tocmai a
fost republicat cu “mici” modificãri:
“Europa nu s-a împuºcat în picior, ci în
cap”.
În timp ce Europa cautã sã-ºi “transfere” dependenþa energeticã de Rusia cãtre
cãtre alþi furnizori de petrol ºi gaze naturale, la preþuri mult mai mari, coagularea
noului centru de greutate economic
mondial pare sã capete o nouã dinamicã.
Reuters a scrie recent cã Wang Yi, Ministrul de Externe al Chinei, a primit invitaþia de a face o “escalã surprizã” în

rea protecþiei în faþa ameninþãrilor externe”, a scris istoricul Peter Frankopan în
ultima sa carte “Noile drumuri ale
mãtãsii: prezentul ºi viitorul lumii”.
Profesorul de la Universitatea Oxford
mai aratã cã “lumea veche s-a trezit
brusc în faþa unei lumi noi, în formare de
decenii, dar care produce acum reacþii
dramatice, care merg de la curse ale înarmãrilor pânã la competiþii tehnologice
sau presiuni economice, politice ºi
diplomatice concertate”.
Pe de altã parte, în tot mai multe pãrþi
ale lumii sunt acceptate opinii conform
cãrora cei care doresc sã frâneze acest
proces sunt cei care au cel mai mult de
pierdut, respectiv þãrile din Occident,
dupã cum subliniazã profesorul
Frankopan.
“Dupã ce a adormit la volan, Vestul
doreºte acum o întoarcere la ‘normalitate’ ºi aºteaptã ca noii veniþi sã treacã la
poziþiile lor vechi din ordinea mondialã”,
mai scrie istoricul de la Oxford.
“Aceasta nu este o lume nouã care se
naºte, este lumea veche care renaºte”,
mai accentueazã profesorul Frankopan
în cartea sa, publicatã în 2018, ºi afirmã
cã “trãim deja în secolul Asiei”.
Aceste puncte din cartea lui Peter
Frankopan au fost amintite de M.K. Bhadrakumar în ultima parte a articolului sãu
despre prioritãþile diferite ale Indiei ºi
Statele Unite, iar concluzia sa este cã
“India înþelege bine agenda realã din
spatele luptei geopolitice a Washington-ului ºi Bruxelles-ului împotriva
Rusiei”, iar din acest motiv “India cautã
parteneriate în toate direcþiile, inclusiv
cu Rusia ºi China”.
Este greu de crezut cã ameninþãrile
venite din Occident, indiferent de natura
lor, vor convinge þãrile din Asia, Africa
sau America Latinã cã trebuie sã accepte
întoarcerea la “normalitate”.
Dacã India ºi China vor reuºi sã vorbeascã cu aceeaºi voce, atunci secolul
Asiei se poate transforma într-o erã a
Asiei, în care ar putea sã îºi gãseascã locul ºi Rusia, pe fondul unei potenþiale
rupturi ireversibile a relaþiilor cu þãrile
occidentale. n

India pe drumul de întoarcere de la o
conferinþã a Organizaþiei Cooperãrii
Islamice din Pakistan.
Aceasta este prima întâlnire la nivel
ministerial din 2019, când ciocnirile armate de la graniþa dintre cele douã þãri au
condus la deteriorarea puternicã a relaþiilor dintre India ºi China.
“În termeni puri economici, India ºi
China au o convergenþã naturalã a intereselor. Dacã India ºi China pot sã-ºi rezolve disputele politice, consecinþele economice vor fi profunde”, a scris recent
fostul bancher de investiþii David Goldman ºi editor al publicaþiei Asia Times
pe contul sãu de Twitter.
Dupã cum aratã într-un articol ulterior
din Asia Times, China a devenit anul trecut cel mai important partener comercial
al Indiei, pe fondul creºterii accelerate a
importurilor, care au ajuns la o valoare de
aproape trei ori mai mare decât a
importurilor din SUA.
Se pare cã vizita surprizã a ministrului
chinez de externe la Delhi are deja rezultate. “China nu urmãreºte o Asie unipolarã ºi respectã rolul tradiþional al Indiei
în regiune”, a declarat Ministrul de
Externe Wang Yi în cadrul întâlnirilor cu
oficialii indieni, dupã cum scrie
Hindustan Times.
“China salutã dezvoltarea ºi revitalizarea Indiei ºi sprijinã India sã joace un
rol mai important în afacerile internaþionale”, se mai aratã într-un comunicat de
presã al Ministerului de Externe de la
Beijing, unde se mai subliniazã cã “suntem gata sã explorãm cooperarea în Asia
de Sud într-un format ‘China-India-Plus’
ºi sã construim un model de interacþiune
pozitivã, care poate aduce beneficii
mutuale”.
“Dacã India ºi China vor vorbi cu aceeaºi voce, întreaga lume va asculta.
Întreaga lume va fi atentã la cooperare
dintre China ºi India”, a fost concluzia
ministrului de externe al Chinei.
“Resursele au jucat întotdeauna un rol
central în modelarea lumii. Abilitatea
statelor de a furniza alimente, apã ºi
energie pentru cetãþenii lor este evidentã
ºi importantã, la fel cum este ºi asigura-

Pentru neo-realiºti ºi epigonii lor din
politica externã, invocarea dreptului internaþional - a se vedea ºi verdictul Curþii
Internaþionale de la Haga - nu va schimba natura „realistã” a politicii care se bazeazã pe forþã.
Ideea sferelor de influenþã ºi a echilibrelor de putere în relaþiile internaþionale
au fost elemente esenþiale în definirea
statelor moderne dupã tratatele de pace
din Westfalia (1648). Iar dupã al doilea
rãzboi mondial, harta lumii, mai ales în
Europa, a fost desenatã în raport cu aceastã moºtenire. Dar, dupã aceasta, teoria
sferelor de influenþã s-a dovedit destul de
repede inoperantã. Dacã NATO, spre
exemplu, a fost fondat în 1949 ca rãspuns la acþiunea sovieticilor care transformaserã Europa Centralã ºi de Est
într-o zonã de influenþã ºi forþaserã state
din aceastã regiune sã formeze o alianþã
militarã comunã, Pactul de la Varºovia,
existã totuºi o diferenþã majorã între cele
douã alianþe militare: din NATO se putea
ieºi, pe câtã vreme din Pactul de la
Varºovia nu! Iar criticarea Pactului de la
Varºovia în lagãrul comunist este imposibilã, în vreme ce oricine voia putea critica NATO în statele occidentale
membre.
URSS a avut o sferã de influenþã dupã
al doilea rãzboi mondial, dar aceasta s-a
prãbuºit nu în urma expansionismului
american manifestat prin NATO, ci ca
urmare a aspiraþiei spre libertate a societãþilor respective. Iar NATO s-a extins
spre est din acelaºi motiv: aceste state ºi
societãþile respective doreau sã fie protejate în faþa unei noi posibile expansiuni
ruse. Cãci istoria ultimelor trei secole
arãtase cã, oricare ar fi fost regimul la
Moscova, a existat o tendinþã de expansiune spre Europa Centralã.
Ceea ce nu par sã înþeleagã neo-realiºtii este cã miza acestui rãzboi nu este
de naturã militarã sau diplomaticã, ci eticã. În Ucraina rezistenþa împotriva invaziei ruseºti are un resort etic, care þine de
o viziune împãrtãºitã asupra democraþiei
ºi a modului în care valorile presupuse de
aceasta sunt realizate. ªi aici intervine teoria rãzboiului drept a lui Walzer.
Publicatã în 1977, ca reacþie la rãzboiul din Vietnam, cartea lui Michael Wal-

zer, departe de a fi o simplã clasificare a
rãzboaielor, are ambiþia de a regândi problema dificilã a rãzboiului drept,
adoptând un nou punct de vedere care sã
nu fie nici religios, nici politic, nici
mãcar legal, ci unul moral.
Care ar fi avantajul abordãrii rãzboiului dintr-un punct de vedere moral? Unul
esenþial: morala – spre deosebire de religie, politicã sau drept - are o dimensiune
universalã. Doar aºa, în condiþiile în care
beligeranþii se aflã pe poziþii ireconciliabile, poate fi gãsit cadrul unei posibile
negocieri. Cãci morala nu se reduce la
ideea - pe care o promoveazã pacifismul
- cã orice rãzboi este nedrept. ªi aici intervine discursul actual privind crimele
de rãzboi pe care diplomaþii îl recuzã.
Însã, dacã analizãm acþiunile militare din
perspectiva „actorului”, a militarului implicat în acþiune, putem observa ceea ce
Walzer numeºte „un fond ireductibil de
umanitate”, respectiv cãinþa de a
participa la acþiuni care produc moarte ºi
suferinþã.
Pentru Walzer, „rãzboaiele drepte
sunt rãzboaie limitate”, respectiv ceea ce
trebuie sã prevaleze în acþiunea militarã
propriu-zisã trebuie sã fie circumscris
proporþionalitãþii care, nu trebuie uitat,
este un criteriu clasic al dreptãþii. Spre
exemplu, în viziunea lui Walzer, un rãzboi de gherilã devine legitim doar atunci
când este sprijinit de o mare parte a populaþiei. În schimb, terorismul este întotdeauna imoral pentru cã „teroarea este
forma totalitarã a rãzboiului ºi a politicii”. Pe de altã parte, Walzer admite cã o
mare putere poate duce rãzboi în numele
moralitãþii ºi nu al intereselor sale, însã
astfel nu încercã sã justifice rãzboiul în
sine, care rãmâne o acþiune nedreaptã.
Dar, atunci când devine inevitabil, cum
este acum agresiunea din Ucraina, rãzboi
ar putea fi circumscris, pentru a putea fi
limitat, cãci aºa cum spune Walzer în ultima propoziþie a cãrþii sale, „limitarea
rãzboiului este începutul pãcii”. Ceea ce,
spre exemplu, ar putea fi limitarea obiectivelor agresiunii ruseºti la regiunea
Donbas. Asta nu ar face ca rãzboiul rusesc din Ucraina sã fie mai puþin drept,
cãci orice justificare moralã îi lipeºte, dar
mãcar ar putea oferi ºansa unei ieºiri din
impasul militar. n

COTATII INTERNATIONALE
CURSUL DOLARULUI ÎN RAPORT CU MONEDELE DIN 135 DE ÞÃRI (25.03.2022)

CURSUL VALUTAR PE GLOB ÎN RAPORT CU EURO (25.03.2022)
Þara
Albania
Australia
Bulgaria
Canada
Elveþia
China
Cehia
Danemarca
Marea Britanie
Hong Kong
Croaþia
Ungaria
India

Moneda
leka
dolar
leva
dolar
franc
yuan
coroanã
coroanã
lirã
dolar
kuna
forint
rupie

Þara
Japonia
Coreea de Sud
Kazahstan
Norvegia
Polonia
Rusia
Suedia
Singapore
Turcia
Taiwan
Ucraina
SUA Dolar

Cotaþia
121,227
1,46626
1,95583
1,37976
1,02371
6,99805
24,6853
7,43878
0,83335
8,59882
7,56032
374,218
83,6901

Moneda
yen
won
tenge
coroanã
zlot
rubla
coroanã
dolar
lira
dolar
hrivna
dolar

Cotaþia
133,841
1341,05
546,86
9,52114
4,73633
109,061
10,3568
1,49213
16,2925
31,4826
32,0376
1,09905

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
LIBOR este rata dobânzii de bazã plãtitã la depozite între bãncile pieþei eurodolarului. Eurodolarul este un dolar
depozitat într-o bancã dintr-o þarã a cãrei monedã naþionalã nu este dolarul. Piaþa eurodolarului funcþioneazã
de aproximativ 40 de ani ºi este o componentã majorã a pieþei financiare internaþionale. Din punct de vedere al
volumului, Londra este centrul pieþei eurodolarului. Rata LIBOR publicatã în Wall Street Journal este media ratelor
a cinci mari bãnci: Bank of America, Barclays, Bank of Tokyo, Deutsche Bank ºi Swiss Bank. Cel mai des utilizatã
cotaþie pentru ipoteci este la ºase luni. Costul LIBOR este un indicator al ratei dobânzii, larg monitorizat pe plan internaþional. WSJ Prime Rate, dobândã publicatã de Wall Street Journal care supravegheazã marile bãnci,
este o ratã primarã consensualã la care bãncile acordã împrumuturi clienþilor favorabili. Rata primarã fluctueazã în funcþie de schimbãrile fãcute de Consiliul Rezervei Federale. Rata primarã este folositã de bãnci la
fixarea ratelor pentru produse cum sunt cãrþile de credit sau auto împrumuturile. Dacã rata primarã urcã, la
fel se va întâmpla ºi cu rata cãrþii de credit variabilã.

Data actualizãrii: 22 martie 2022
Dobânda
WSJ Prime Rate
LIBOR la 1 lunã
LIBOR la 3 luni
LIBOR la 6 luni
LIBOR la 1 an

Sãptãmâna în curs
3,5
0,44
0,92
1,24
1,77

În urmã cu o lunã
3,25
0,18
0,49
0,78
1,29

În urmã cu un an
3,25
0,11
0,19
0,20
0,28

Notã: Pentru a transforma unitãþile de mãsurã anglo–saxone în unitãþi ISO, se utilizeazã transformãrile:
1 buºel = 36,36 l; 1 baril = 163,656 l; 1 galon = 4,54 l (pentru petrol); o livrã = 453,59 g; 1 uncie = 28,35 g;
1 uncie troy = 31,10 g “Variaþia” reprezintã diferenþa dintre cotaþia curentã ºi închiderea zilei precedente.
Legendã: *NYBOT– New York Board Of Trade; * CME – Chicago Mercantile Exchange; * CBOT – Chicago Board of Trade;
* WCE – Winnipeg Commodity Exchange; * LME – London Metal Exchange.

CEREALE CBOT - 25.03.2022
Luna

Deschid
ere

Preþ
max.

mai 2022
iulie 2022
septembrie 2022
decembrie 2022

1089 4/8
1075 0/8
1048 6/8
1019 0/8

1096 4/8
1086 6/8
1060 0/8
1032 2/8

Preþ
min.

Preþ
închidere

Ora

Preþ mediu

Variaþie

04:10
04:10
04:10
04:10

-

-13 4/8
-12 2/8
-12 2/8
-17 0/8

04:10
04:10
04:10
04:10

-

-4 0/8
-3 4/8
-3 0/8
-4 0/8

Afganistan
Africa de Sud
Albania
Algeria
Angola
Arabia Sauditã
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belize
Bermude
Bhutan
Bolivia
Botswana
Brazilia
Brunei
Bulgaria
Burundi
Cambogia
Canada
Cape Verde
Caraibele de Est
Cehia
Chile
China
Columbia
Coreea de Nord
Coreea de Sud
Costa Rica

afghani
rand
leka
dinar
kwanza
riyal
peso
dram
florin
dolar
dolar
dinar
taka
dolar
dolar
dolar
ngultrum
boliviano
pula
real
dolar
leva
franc
riel
dolar
escudo
dolar
coroana
peso
yuan
peso
won
won
colon

1072 2/8
1062 2/8
1037 0/8
1003 4/8

Porumb CBOT (CENÞI/BUªEL)
mai 2022
iulie 2022
septembrie 2022
decembrie 2022

748 4/8
728 4/8
682 4/8
667 0/8

749 6/8
729 6/8
683 4/8
667 6/8

742 4/8
723 4/8
678 0/8
662 2/8

744 2/8
725 0/8
679 4/8
663 4/8

Deschidere

aprilie 2022

1957,8

aprilie 2022

25,830

mai 2022

710 6/8

715 0/8

708 0/8

708 0/8

03:50

-

4 6/8

1702 0/8
1683 2/8
1637 4/8
1547 6/8

mai 2022
iulie 2022
august 2022
septembrie 2022

487,0
477,7
463,6
446,7

1710 0/8
1691 6/8
1643 6/8
1553 6/8

1684 6/8
1666 6/8
1625 4/8
1541 4/8

1688 4/8
1670 4/8
1627 0/8
1546 6/8

-

-12 2/8
-11 6/8
-8 6/8
-2 2/8

484,5
475,5
460,2
443,4

485,0
475,9
460,3
443,4

-

-0,9
-1,3
-2,0
-2,7

04:11
04:11
04:11
04:11

Ulei de soia CBOT (CENÞI/LIVRÃ)
mai 2022
iulie 2022
august 2022
septembrie 2022

74,35
71,95
69,77
67,94

74,79
72,53
70,01
68,22

73,06
71,01
68,87
67,44

73,68
71,46
69,31
67,58

Deschidere

mai 2022
iulie 2022
septembrie 2022
decembrie 2022

222,95
222,35
222,15
219,55

Preþ
max.
222,95
222,65
222,15
219,75

Preþ
min.
222
222
221,25
219,1

Preþ
închidere
222,1
222,15
221,25
219,1

Preþ
max.

Preþ
min.
Aur CMX
1965,1
1955,8
Argint CMX
25,960
25,850

3.67253

birr
dolar
peso
dalasi
lari
cedi
lira
quetzal
franc
dolar
gourde
lempira
dolar
rupia
rupiah
lira
dolar
franc
lira
rufiyaa
rupie
dolar
dinar
dinar
rial
coroana

50.9584
2.07541
52.2946
53.4887
3.20677
7.46743
0.75821
7.50746
8823.7
199.942
104.4
24.0978
7.82376
76.1478
14358.8
0.75821
0.83333
447.559
0.75821
15.1588
13.5777
8.01748
0.709
1441.66
42029.5
128,604

Preþ
închidere

04:12
04:12
04:12
04:12

-

-0,61
-0,65
-0,4
-0,36

Ora
04:16
04:16
04:16
04:16

Preþ
mediu
-

Israel
Jamaica
Japonia
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Macao
Madagascar
Malaiezia
Malawi
Marea Britanie
Maroc
Mauritania
Mauritius
Mexic
Mongolia
Mozambic
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Norvegia
Noua Zeelandã
Oman
Pakistan
Panama
Papua Noua Guinee
Paraguay

-6,4

04:56

-0,049

Preþ
Preþ
max.
min.
Þiþei light NYM ($/BARIL)
111,75
112,79
109,14
Þiþei brent ($/BARIL)
118,28
119,75
115,66
Pãcurã NYM ($/GALON)
4,155
4,2
4,0553
Gaze naturale NYM ($/MMBTU)
5,401
5,449
5,35

mai 2022
aprilie 2022

Luna

Deschidere

mai 2022
iulie 2022
octombrie 2022
decembrie 2022

130,9
127,7
109,25
104,88

Preþ
max.
131,81
128,17
109,75
105

Preþ min.
130,9
127,31
109,09
104,8

Preþ
închidere
131
127,32
109,24
104,8

Variaþie

109,45

-2,89

116,16

-2,87

04:00
04:00
04:00
04:00

3.21928
151.108
121.77
497.572
113.681
0.30343
11393.1
14,6555
1507.5
152.096
4.62561
8.05847
3988.51
4.22474
805.573
0.75821
9,58869
36.0407
43.336
20.1665
2620
63.2
1756.49
14.6555
120.375
35.3673
414.015
8.66246
1.43734
0.38385
180.978
1
3.43897
6843.58

Peru
Polonia
Qatar
Republica
Dominicanã
Republica Moldova
România
Rusia
Serbia
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suedia
Surinam
Swaziland
Taiwan
Tanzania
Thailanda
Tonga
Trinidad
Tunisia
Turcia
Ucraina
Uganda
Ungaria
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
Zona Euro

noul sol
zlot
rial

3.72166
4.30981
3.62067

peso

54.3765

leu
leu
rubla
dinar
leone
dolar
lira
siling
rupie
lira
coroana
dolar
lilangeni
dolar
siling
baht
pa'anga
dolar
dinar
lira
hryvnia
siling
forint
peso
vatu
bolivar
dong
dolar
euro

18.1623
4.49699
99.2326
106.916
11677.8
1.35765
1.35765
562.136
283.702
444.716
9.42352
20.6611
14.6555
28.6454
2309.68
33.5401
2.20284
6.65005
2.95959
14.8242
29.1503
3583.98
340.588
41.8626
112.14
4.30017
22866.8
361.9
0.90973

Aluminiu
aliaj
Cumparare cash
2866
Vinzare/pret mediu cash
2876
Cumparare/3 luni
2890
Vinzare/3 luni
2900
Cumparare/15 luni
Vinzare/15 luni

Aluminiu Cupru
primar
3582
10278
3583
10280
3590
10305
3590
10310

Plumb
standard
2345
2346
2341
2342

Nichel Cositor

Zinc

35500
35550
35950
36000

4072
4073
4054
4055

42550
42650
42250
42350
41745
41795

BALTIC DRY INDEX (BDIY: IND) - 25.03.2022

Preþ
închidere

Ora

sekel
dolar
yen
tenge
siling
dinar
kip
loti
lira
dolar
dinar
pataca
ariary
ringgit
kwacha
lira
dirham
ouguiya
rupee
peso
tugrik
metical
kyat
dolar
rupie
cordoba oro
naira
coroana
dolar
rial
rupie
balboa
kina
guarani

METALE DE BAZÃ LME - 25.03.2022 (DOLARI/TONÃ)

Variaþie

04:15

Deschidere

mai 2022

4,0726

-0,0808

5,39

-0,016

Preþ
mediu
-

Valoare puncte
2544.00

Variaþie %
-0,90

* BDI reflectã evoluþia costurilor de transport maritim al materiilor prime

CARNE CME - 25.03.2022 (CENÞI/LIVRÃ)
Deschidere

Preþ max.

martie 2022
aprilie 2022
mai 2022
august 2022

156,775
162,825
166,575
179,275

156,95
163,25
167,1
179,95

156,55
162,45
166,075
179,2

aprilie 2022
iunie 2022
august 2022
octombrie 2022

139,85
136,95
137,7
144,025

140,5
137,7
138,2
144,7

139,825
136,775
137,55
144,025

aprilie 2022
mai 2022
iunie 2022
iulie 2022

103,675
114,825
123,075
122,5

104,675
117,125
125,05
124,575

Luna

Preþ
închidere

Ora

Preþ
mediu

Variaþie

156,6
162,5
166,9
179,65

09:57
09:57
09:57
09:57

-

-0,175
-0,225
0,4
0,05

140,175
137,4
137,975
144,325

09:57
09:57
09:57
09:57

-

0,5
0,45
0,275
0,125

104,525
116,8
124,775
124,375

09:57
09:57
09:57
09:57

-

1,75
2,675
2,7
2,5

Vitã pentru îngrãºare

Vitã viu

Variaþie
0,1
-0,03
-0,01
-0,08

Preþ min.

Porc viu

ZAHÃR 11 ICE (NYBOT) - 25.03.2022 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna

Deschidere

Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere

Ora

Preþ
mediu

Variaþie

mai 2022

19,31

19,32

19,21

19,27

04:01

-

0,01

iulie 2022

19,25

19,25

19,15

19,19

04:01

-

-

octombrie 2022

19,31

19,31

19,22

19,26

04:01

-

0,01

martie 2023

19,43

19,43

19,38

19,39

04:01

-

-0,01

CAFEA ICE (NYBOT) - 25.03.2022 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna

dirham

BUMBAC ICE (NYBOT) - 25.03.2022 (CENÞI/LIVRÃ)

04:11
04:11
04:11
04:11

Fãinã de soia CBOT (DOLARI/TONÃ SHORT)
489,4
480,0
463,6
447,6

6.87897
25
6.76768
177.71
18.3123
0.93138

PRODUSE PETROLIERE - 25.03.2022
Luna

Soia boabe CBOT (CENÞI/BUªEL)
mai 2022
iulie 2022
august 2022
septembrie 2022

kuna
peso
coroana
franc
lira
franc

1 uncie = 31 grame

aprilie 2022

Ovãz CBOT (CENÞI/BUªEL)

Croaþia
Cuba
Danemarca
Djibouti
Egipt
Elveþia
Emiratele Arabe
Unite
Etiopia
Fiji
Filipine
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Guatemala
Guineea
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonezia
Insula Sf, Elena
Insulele Cayman
Insulele Comore
Insulele Falkland
Insulele Maldive
Insulele Seychelles
Insulele Solomon
Iordania
Irak
Iran
Islanda

METALE PREÞIOASE - 25.03.2022 ($/UNCIE TROY)
Luna

Grâu CBOT (CENÞI/BUªEL)
1064 6/8
1055 4/8
1030 0/8
1003 0/8

86.8196
14.6555
110.302
142.28
449.194
3.67253
110.169
466.201
1.79531
1.33399
1
0.37473
84.5074
2
1.96436
1
76.1478
6.69181
11.3735
4.82285
1.35765
1.77928
2016.89
3990.01
1.25541
100.312
2,7
22.4695
790.302
6.36737
3770.88
135.000
3770.88
635.82

CACAO ICE NYBOT - 25.03.2022 (DOLARI/TONÃ)
Variaþie

Luna

Deschidere

0,25
0,45
0,35
0,3

mai 2022
iulie 2022
septembrie 2022
decembrie 2022

2562
2595
2607
2600

Preþ
max.
2565
2597
2607
2609

Preþ
min.
2536
2574
2586
2592

Preþ
închidere
2548
2583
2595
2592

Ora
04:51
04:51
04:51
04:51

Preþ
mediu
-

Variaþie
-35
-33
-29
-34

103,35
114,775
122,45
122,175

CHERESTEA CME - 25.03.2022 (DOLAR/MBF)
1016,2

Preþ
max.
1022

Preþ
min.
974,8

Pret
închidere
990

875

875

845,1

857

Luna

Deschidere

mai 2022
iulie 2022

Variaþie

09:58

Preþ
mediu
-

09:45

-

-18

Ora

-30

SUC DE PORTOCALE ICE (NYBOT) - 25.03.2022 (CENÞI/LIVRÃ)
149

Preþ
max.
153,45

Preþ
min.
148,25

Preþ
închidere
151,95

148,5

150

147,95

149

Luna

Deschidere

mai 2022
iulie 2022

Variaþie

09:54

Preþ
mediu
-

09:54

-

0,4

Ora

2,75
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Comerþul mondial a stagnat,
pe fondul declinului de la nivelul
economiilor emergente
Volumul comerþului global ºi-a temperat creºterea anualã în ianuarie 2022,
pânã la 5,5%, de la 7,4% în luna precedentã, pe fondul unei stagnãri lunare,
dupã un avans de 1,2% în luna anterioarã, conform ultimului raport World
Trade Monitor al institutului olandez
CPB (www.cpb.nl) (vezi graficul).
Creºterea importurilor de la nivelul
economiilor avansate a avut o influenþã semnificativã asupra acestei dinamici, în condiþiile unei scãderi la nivelul economiilor emergente, mai ales a
celor din Asia, dupã cum aratã datele
de la CPB.
Importurile globale ºi-au temperat
creºterea anualã pânã la 8,5%, de la
8,6%, pe fondul unei creºteri lunare de
0,5%, iar exporturile ºi-au temperat
creºterea anualã pânã la 2,6%, de la
6,1%, în condiþiile unei scãderi lunare
de 0,5%.
Volumul schimburilor comerciale
de la nivelul economiilor emergente
ºi-a temperat creºterea anualã pânã la
1,1%, de la 9,5% în luna anterioarã, pe
fondul unei scãderi lunare de 2,1%, iar
volumul schimburilor comerciale de
la nivelul economiilor avansate ºi-a
accelerat creºterea anualã pânã la
7,7%, de la 6,3% în luna anterioarã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 1%.
Importurile economiilor avansate
au crescut cu o ratã anualã de 11,2%,

pe fondul unei creºteri lunare de 1,9%,
iar exporturile ºi-au menþinut creºterea
anualã la 4,2%, în condiþiile unei scãderi lunare de 0,1%.
La nivelul economiilor emergente,
importurile au crescut cu o ratã anualã
de 2,5%, pe fondul unei scãderi lunare
de 2,7%, in timp ce exporturile au scãzut cu o ratã anualã de 0,2%, dupã o
creºtere de 10% în luna precedentã, în
condiþiile unei scãderi lunare de 1,5%.
Schimburile comerciale ale Chinei
au scãzut cu o ratã anualã de 11,4% în
prima lunã a anului, dupã o creºtere de
4,7% în luna precedentã, în condiþiile
unei scãderi lunare de 1,9%. Importurile au scãzut cu o ratã anualã de
10,6%, dupã un avans de 1,9% în luna
anterioarã, în condiþiile unei scãderi
lunare de 3,3%, iar exporturile au scãzut cu o ratã anualã de 12,2%,, dupã o
creºtere de 7,4%, pe fondul unei
scãderi lunare de 0,6%.
La nivelul economiilor emergente
din Asia, exclusiv China, s-a înregistrat o scãdere lunarã de 4,4% a schimburilor comerciale, iar creºterea anualã s-a temperat pânã la 11,2%, de la
16,4%. Volumul exporturilor ºi-a temperat creºterea anualã pânã la 8,3%, de
la 14%, în condiþiile unei scãderi lunare de 5,1%, iar volumul importurilor
ºi-a temperat creºterea anualã pânã la
14%, de la 18,7%, pe fondul unui

Încrederea mediului de
afaceri german s-a
prãbuºit, în luna martie
l Indicele Ifo, cel mai urmãrit indicator economic
din Germania, a ajuns la cea mai scãzutã valoare
din ianuarie 2021 încoace l Stagflaþia, scenariul
de bazã pentru economia germanã

Indicele Ifo al climatului de afaceri din economia germanã, cel mai urmãrit indicator din Germania, a scãzut puternic în luna martie, indicând
o viitoare încetinire severã a economiei germane pe fondul creºterii preþurilor la energie ºi ca urmare a incertitudinii provocate de rãzboiul din
Ucraina.
Componenta de aºteptãri a indicelui
Ifo a înregistrat o scãdere mare în martie, iar per total indicele agregat al
“sentimentului” din mediul de afaceri
german a atins cel mai scãzut nivel din
ianuarie 2021 încoace, respectiv o
valoare de 90,8 puncte.
Scãderea faþã de valoarea din februarie a indicelui Ifo este de 7,7 puncte, de la 98,5 puncte. Economia germanã a înregistrat deja douã trimestre
consecutive de stagnare, respectiv trimestrul trei ºi patru din 2021, dupã ce
economia a atins viteza maximã de
creºtere în prima jumãtate a anului trecut pe fondul ridicãrii restricþiilor
anti-Covid-19. În iunie 2021, indicele
Ifo a înregistrat o valoare de 101,7
puncte.
“Încrederea din economia germanã
s-a prãbuºit. (…) Companiile din Germania se aºteaptã la vremuri grele”,
aratã Clemens Fuest, preºedintele
institutului Ifo.
Sondajul Ifo aratã cã firmele din toate cele 4 sectoare intervievate - manufacturier, servicii, construcþii ºi comerþ retail - sunt mai pesimiste în ceea
ce priveºte perspectiva de afaceri.
Estimarea dintr-un sondaj Reuters
era de 94,2 puncte pentru indicele
agregat Ifo aferent lunii martie.
Declinul a venit în mare parte pe
fondul rãzboiului din Ucraina ºi implicit realizãrii companiilor cã acest conflict armat va schimba într-o proporþie
importantã economia germanã, mai
mult chiar decât pandemia de
Covid-19.
Economiºtii ING Bank aratã într-un

raport de analizã cã indicii PMI (Purchasing Managers Index) publicaþi joi
au prezentat o imagine relativ optimistã cu privire la activitãtea economicã
din luna martie, însã indicele Ifo publicat vineri pare sã reflecte ceva mai
bine implicaþiile economice ale rãzboiului din Ucraina. Sub-indicele Ifo ce
urmãreºte situaþia curentã a fost practic în linie cu datele PMI, indicând o
activitate economicã stabilã în martie cu o valoare de 97,0 puncte de la 98,6
puncte în februarie -, însã declinul din
martie de pe componenta aºteptãrilor a
fost mai puternic decât declinul înregistrat în debutul pandemiei. Astfel,
sub-indicele aºteptãrilor a scãzut la
85,1 puncte, de la 99,2 puncte în februarie.
Analiºtii ING spun cã perspectiva
economicã pentru economia germanã
s-a schimbat dramatic în urma rãzboiului, iar scenariul de bazã este ca stagflaþia sã devinã principala problemã a
Europei. Preþurile la energie sunt
aºteptate de analiºtii ING sã rãmânã la
niveluri ridicate pentru o perioadã de
cel puþin câteva luni, la aceste probleme adãugându-se cel mai probabil noi
probleme cu aprovizionarea ºi
inclusiv reþinere din partea
consumatorilor.
“Riscul unei noi contracþii în primul
trimestru ºi implicit a unei recesiuni
tehnice este ridicat. Pentru întreg anul,
ne-am revizuit negativ prognoza de
creºtere la 1,6%, ceea ce ar amâna
pentru finalul anului revenirea economiei la nivelul pre-pandemic”, mai
spun economiºtii ING.
ªi institutul Ifo ºi-a redus estimarea
de creºtere pentru acest an pentru economia germanã, estimând acum un
plus de 2,2% faþã de 3,1% cât era prognozat în finalul lui 2021.
Sondajul Ifo chestioneazã lunar circa 9.000 de firme din sectorul manufacturier, de servicii, de export, de comerþ retail ºi din construcþii. (M.G.)

declin lunar de 3,7%.
Dinamica schimburilor comerciale
din Europa Centralã ºi de Est ºi-a accentuat tendinþa anualã pozitivã în ianuarie 2022. Creºterea anualã a fost de
15,5%, dupã un avans de 9,7% în luna
precedentã, pe fondul unei creºteri lunare de 4,2%. Exporturile ºi-au accelerat creºterea anualã pânã la 15,7%,
de la 11,3%, în condiþiile unei creºteri

lunare de 3,3%, iar importurile ºi-au
accelerat creºterea anualã pânã la
15,2%, de la 8% în luna precedentã, pe
fondul unei creºteri lunare de 5,2%.
Indicele volumului schimburilor
comerciale din zona euro ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la 10,2%, de
la 8%, pe fondul unei creºteri lunare de
1%, dupã o creºtere de 1,4% în luna
precedentã. Importurile ºi-au accelerat

creºterea anualã pânã la 14,1%, de la
11,8%, pe fondul unei creºteri lunare
de 0,9%, iar creºterea anualã a exporturilor s-a accelerat pânã la 6,5%, de la
4,4%, în condiþiile unei creºteri lunare
de 1,2%.
Schimburile comerciale ale Statelor
Unite au înregistrat o scãdere lunarã de
1,9%, dupã o creºtere de 2,7% în luna
anterioarã, pe fondul scãderii exporturilor cu 4,1% ºi a scãderi importurilor
cu 0,1%. Creºterea anualã s-a temperat pânã la 4,7%, de la 6,9% în luna
precedentã, pe fondul unei creºteri
anuale de 0,5% a exporturilor ºi de
8,3% a importurilor.
Volumul schimburilor comerciale
ale Japoniei a înregistrat o creºtere
anualã de 1,3% în ianuarie 2022, dupã
un avans de 2,5%, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,9%. Exporturile au
scãzut cu o ratã anualã de 1,2%, dupã o
creºtere de 2,6%, pe fondul unei scãderi lunare de 1,7%, iar importurile
ºi-au accelerat creºterea anualã pânã la
3,8%, de la 2,3% în luna anterioarã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 3,4%.
Dinamica schimburilor comerciale
din America Latinã a fost influenþatã
mai ales de importuri. Acestea au înregistrat o scãdere lunarã de 4,8%, dupã
o creºtere de 4,4% în luna precedentã,
iar creºterea anualã a fost de 10,3%,
dupã un avans de 13,7%. Volumul to-

tal al schimburilor comerciale ºi-a
temperat creºterea anualã pânã la 7%,
de la 11,6%, pe fondul unei scãderi lunare de 4,6%, în condiþiile în care exporturile ºi-au temperat creºterea
anualã pânã la 3,9%, de la 9,7%, în
urma unui declin lunar de 4,4%.
Datele institutului olandez CPB mai
aratã o creºtere anualã de 4,8% a producþiei industriale globale în luna ianuarie 2022, dupã un avans de 4,4% în
luna anterioarã, pe fondul unei creºteri
lunare de 1,8%.
La nivelul economiilor avansate
avansul anual al producþiei industriale
s-a temperat pânã la 2,6%, de la 3,6%,
pe fondul unui nou avans lunar de
0,4%.
Creºterea anualã de la nivelul economiilor emergente s-a accelerat pânã la
6,9%, de la 5,1%, în condiþiile unei noi
creºteri lunare de 3,1%, pe fondul unui
declin lunar de 0,6% al producþiei industriale din Europa Centralã ºi de Est.
În timp ce producþia industrialã din
zona euro ºi-a temperat creºterea
anualã pânã la 0,2%, de la 2,1% în luna
precedentã, în condiþiile unei creºteri
lunare de 0,1%, producþia industrialã
din SUA ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la 3,6%, de la 3,4%, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,4%.
CÃLIN RECHEA

Costurile de finanþare pe termen lung
revin pe creºtere, în ciuda achiziþiilor
BNR de pe piaþa secundarã
l BTAM: “Banca Naþionalã a Ungariei a urcat dobânda de referinþã cu 1%, indicând cã va fi nevoie de
o politicã monetarã ºi mai restrictivã decât anticipa anterior” l BCR estimeazã un vârf al inflaþiei de
bazã de 7%, în trimestrul al treilea din acest an
Costurile de finanþare ale României
au revenit pe creºtere sãptãmâna trecutã, în ciuda intervenþiei ºi reluãrii
achiziþiilor de titluri de stat de pe piaþa
secundarã de cãtre Banca Naþionalã a
României (BNR). Rata de dobândã la
obligaþiunile de stat pe scadenþa 10
ani, barometrul pentru costul de finanþare în economie, a urcat cu peste 4%
sãptãmâna trecutã la 6,345%, cel mai
ridicat nivel din ultimii 11 ani, dupã ce
a scãzut în zona de 5,7% în ºedinþa din
19 martie pe fondul revenirii apetitului
de risc pe plan global, a achiziþiilor
BNR de titluri de stat de pe piaþa secundarã ºi a unei scadenþe de
obligaþiuni de 10,5 miliarde de lei a
Ministerului Finanþelor.
Investitorii ºi-au redus practic cererea de titluri româneºti pe finalul sãptãmânii trecute, iar achiziþiile BNR au
dus, pentru scurt timp, la o inversare a
curbei yield-urilor suverane pe 7 ani ºi
10 ani (7y-10y) ºi la aplatizarea pânã
spre inversare a curbei pentru perechile 3y-10y, 5y-10y ºi 7y-10y. Costul pe
10 ani a atins un nivel record în perioada 7-8 martie, de 6,76%, în condiþiile
unor eºecuri de finanþare pe piaþa primarã ale Ministerului de Finanþe, licitaþii eºuate care au dus la reluarea
achiziþiilor de titluri de stat de cãtre
BNR.
De la începutul anului, rata de
dobândã la obligaþiunile de stat pe 10
ani a crescut cu peste 23%.
Cu toate acestea, sãptãmâna trecutã,
Ministerul de Finanþe a împrumutat de
pe piaþa internã puþin peste 2 miliarde
de lei: 1,03 miliarde de lei prin obligaþiuni scadente în octombrie 2027 (la un
cost mediu anual de 5,98%), 537 milioane de lei prin titluri scadente în octombrie 2024 (la un cost mediu annual
de 6,21%), 282 milioane de lei prin titluri cu scadenþa iunie 2026 (la 5,92%)
ºi 205 milioane de lei prin titluri
scadente în decembrie 2022 (la
4,24%).
Analiºtii BT Asset Management
aratã cã creºterea pe randamentele în
lei de sãptãmâna trecutã a fost în medie de 27 de puncte de bazã pe scadenþele de peste 5 ani, evoluþia venind în
special dupã “licitaþia slabã de joi”
prin care s-au atras cele 282 milioane
de lei la o cerere din partea investitorilor de doar 310 milioane de lei.
“ROBOR la 3 luni (a urcat) la
4,56%, cel mai ridicat nivel din 2013 ºi
+300 puncte de bazã faþã de minimul

din 2021 - înãsprire semnificativã a
condiþiilor din piaþã într-un interval relativ scurt”, comenteazã analiºtii
BTAM.
Aceºtia mai subliniazã cã Banca Naþionalã a Ungariei a urcat dobânda de
referinþã cu 1% marþea trecutã, indicând faptul cã va fi nevoie de o politicã monetarã ºi mai restrictivã decât anticipa anterior. Banca centralã din

Ungaria are deja în implementare cea
mai agresivã politicã monetarã din Europa în efortul sãu de a combate inflaþia, comenteazã specialiºtii BTAM.
“Dacã înainte de rãzboiul din Ucraina randamentele pe termen lung crescuserã mai mult, dupã izbucnirea
conflictului au crescut ºi randamentele
mai scurte din cauza presiunii pe lichiditatea în lei”, comenteazã ºi analiºtii

În luna februarie, Ministerul Finanþelor a împrumutat 3,76 miliarde de lei de
pe piaþa internã, dupã
împrumuturi de 28,87 miliarde de lei în luna ianuarie de pe piaþa internã ºi
cea externã. De pe piaþa
externã Guvernul a împrumutat în ianuarie circa 22
miliarde de lei prin douã
emisiuni externe, una în
dolari ºi una în euro. Totodatã, în ianuarie, România
a accesat 10 miliarde de
lei (1,94 miliarde de euro)
din componenta de împrumuturi a PNRR. În total, în
primele douã luni ale anului, guvernul a împrumutat
de pe piaþa internã ºi externã 32,6 miliarde de lei,
echivalentul a 6,6 miliarde de euro.
Per total, în 2022, guvernul are un necesar de finanþare de 145,4 miliarde de lei. Din aceastã sumã,
77 miliarde de lei reprezintã deficitul bugetar (lipsa
de venituri din buget acoperitã din împrumuturi), iar
sumele pentru refinanþarea datoriei sunt în creºtere
puternicã ºi ajung la 68,4 miliarde de lei. Anul 2021

BCR Cercetare.
BCR ºi-a redus recent prognoza
pentru inflaþia estimatã la finalul anului curent pe fondul extinderii pânã în
martie 2023 a mãsurilor de plafonare
ºi compensare a preþurilor din sfera
energiei pentru consumatorii casnici.
BCR ºi-a redus astfel estimarea pentru
creºterea anualã a indicelui preþurilor
de consum din acest an la +9,8% în decembrie faþã de 12,5% cât estima anterior.
Totodatã, estimarea pentru finalul
lui 2023 a fost revizuitã în sus la
+4,9% de la +4,1% anterior.
“Profilul inflaþiei pe termen scurt va
fi cel mai probabil conturat de cãtre
volatilitatea preþurilor la mãrfuri ºi implementarea mãsurilor guvernamentale anti-inflaþie. Supoziþiile principale
ce vizeazã termenul mediu incorporeazã un impact redus asupra creºterii
economice ca urmare a tensiunilor geopolitice. (…) În orice caz, presiunile
inflaþioniste rãmân surprinzãtor de puternice ºi destul de persistente. Vedem
inflaþia CORE cu un vârf de circa 7%
în trimestrul al treilea din 2022", potrivit analiºtilor.
M.G.

s-a încheiat per total cu împrumuturi de 104 miliarde de lei, sub necesarul brut de finanþare de aproape 137 miliarde de lei, dar asta în condiþiile în care,
în finalul lui 2020, s-a realizat o prefinanþare destul
de mare ºi având în vedere cã deficitul la final de an
a fost sub þintã. Amintim cã România a agreat cu
partenerii europeni ºi agenþiile de rating, sub procedura de deficit excesiv, revenirea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB la finalul lui 2024. n
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C

reditul acordat rezidenþilor din zona euro ºi-a menþinut creºterea anualã
la 6,2% în februarie 2022, pe fondul unei creºteri anuale de 10,7% a creditului guvernamental, dupã un avans de 10,8% în luna anterioarã, ºi a
unui avans de 4,3% a creditului neguvernamental. Creditul acordat gospodãriilor populaþiei ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la 4,4%, de la 4,3%, în condiþiile unei creºteri anuale de 1,4% a creditului de consum. Creditul ipotecar rezidenþial ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la 5,5%, de la 5,4%, iar creditul
acordat companiilor nefinanciare ºi-a temperat creºterea anualã pânã la 3,7% de
la 3,8%. (Sursa: BCE)

C

reditul acordat gospodãriilor din Suedia ºi-a accelerat creºterea anualã
în februarie 2022, pânã la 6,9%, de la 6,7%, pe fondul unei creºteri lunare de 0,5%. Creditul ipotecar ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la
7,1%, de la 6,8% în luna precedentã, pe fondul unei creºteri lunare de 0,7%, iar
creditul de consum ºi-a temperat creºterea anualã pânã la 6%, de la 6,4%, în
condiþiile unei scãderi lunare de 0,2%. Creditul acordat companiilor nefinanciare ºi-a accelerat creºterea anualã pânã la 8,8%, de la 7,2%, pe fondul unei
creºteri lunare de 1,7%. (Sursa: SCB)

Ministerul Culturii a achiziþionat
mai multe manuscrise valoroase

P

P

reþurile producãtorilor industriali din Spania ºi-au accelerat creºterea
anualã ºi în februarie 2022, pânã la 40,7%, de la 35,7% în luna precedentã, pe fondul unei creºteri lunare de 1,9%, dupã un avans de 3,8% în luna
anterioarã. Preþurile din industria prelucrãtoare ºi-au accelerat creºterea anualã
pânã la 16,5%, de la 16,1%, în condiþiile unei noi creºteri lunare de 2,2%, iar
preþurile energiei ºi-au accelerat creºterea anualã pânã la 143,4%, de la 108,3%,
pe fondul unei creºteri lunare de 1,2%. (Sursa: INE Spain)

atrimoniul cultural este foarte
important, iar statul trebuie sã
se îngrijeascã ºi de pãstrarea
acestuia. Dupã 14 ani, ministerul de resort a fãcut primele achiziþii
de bunuri culturale mobile. Ministerul
Culturii ºi-a exercitat dreptul de preemþiune ºi negociere pentru cinci bunuri culturale mobile, manuscrise, clasate în patrimoniul cultural naþional,
categoria juridicã ”Tezaur”, scoase la
vânzare prin Casa de Licitaþii Historic.
Astfel, Ministrul Culturii, Lucian
Romaºcanu, a semnat contractul de
achiziþie a manuscriselor ce aparþin
autorilor Emil Cioran ºi Mircea Eliade: Manuscrisul original - 154 pagini,
intitulat „Aveux et anathemes”, autor
Emil Cioran, datare 1986, exemplar
unic; Manuscrisul original - 25 file, in-

titulat ”Note pentru 1935-1936”, Mircea Eliade, datare 1935-1936, exemplar unic ce cuprinde schiþele autorului
în creion pentru cursul ”Problema rãului în filosofia indianã”; ”Manuscrisul
original al unui curs de istorie a filosofiei medievale - 15 file redactate recto”, intitulat ”Despre filosofia medievalã”, autor Mircea Eliade, datare cca
1925, exemplar unic;
Manuscrisul original - 20 file, intitulat ”Schiþe ºi note asupra filosofiei
yoga”, autor Mircea Eliade, datare cca
1930, exemplar unic;
Manuscrisul original - 10 pagini, redactate cu cernealã neagrã, intitulat
”Povestea unui om nenorocit”, autor
Mircea Eliade, exemplar unic, scriere
din tinereþea autorului - lucrare publicatã în ”Cum am gãsit piatra filosofa-

lã”. Comisia constituitã la nivelul Ministerului Culturii a analizat ofertele
de vânzare, precum ºi documentaþiile
aferente ºi a constatat cã documentaþia
este completã în toate cele cinci cazuri. Experþii au stabilit cã bunurile culturale mobile menþionate au certã valoare ºtiinþificã ºi au propus Ministrului Culturii achiziþionarea acestora,
prin exercitarea dreptului de preemþiune al statului român prin Ministerul
Culturii. Ministrul Culturii, Lucian
Romaºcanu, a declarat: ”Scriitorul ºi
istoricul religiilor Mircea Eliade a lãsat în urmã o moºtenire culturalã impresionantã, care cuprinde ºi o colecþie
de manuscrise, încã o amprentã incontestabilã a geniului sãu. În manuscrisele pe care statul român avea datoria
moralã de le a pãstra în patrimoniul

sãu, se poate vedea profunzimea cunoaºterii altor civilizaþii ale cãror taine
erau atât de frumos prinse în cuvinte
de Universalul Eliade, dar ºi fineþea filosofului ºi eseistului Emil Cioran. Nu
traversãm un moment economic deloc
mulþumitor, însã cu puþin efort ºi negocieri pe mãsurã am reuºit sã pãstrãm
acasã averea culturalã a unor români
care au schimbat lumea. Totodatã,
vreau sã îi mulþumesc Secretarului de
Stat Diana Baciuna, preºedintele
Comisiei, care s-a implicat în procesul
de negociere!”
Cele cinci manuscrise vor fi
date dupã cumpãrare în custodia
Bibliotecii Naþionale a României.
Achiziþia celor cinci bunuri culturale mobile este prima realizatã
dupã 2008. (O.D.)

“Medicul” din telefon, noi specializãri

P

reþurile producãtorilor industriali din Suedia ºi-au temperat creºterea
anualã ºi în februarie 2022, pânã la 19,3%, de la 19,7% în luna precedentã, pe fondul unei creºteri lunare de 1,2%, dupã un avans de 0,7% în luna
anterioarã. Preþurile din industria prelucrãtoare ºi-au accelerat creºterea anualã
la 19,2%, de la 18,5%, în condiþiile unei creºteri lunare de 2,1%, iar preþurile
energiei ºi-au temperat creºterea anualã pânã la 19,9%, de la 32,8% în luna anterioarã, pe fondul unei scãderi lunare de 8%. (Sursa: SCB)

Î

ncrederea mediului de afaceri din Germania a scãzut peste aºteptãri în martie 2022, pânã la 90,8 puncte, de la 98,5 puncte în luna anterioarã, în condiþiile în care indicele aºteptãrilor pentru urmãtoarele 6 luni a scãzut pânã la
85,1 puncte, de la 98,4 puncte în luna precedentã, iar indicele condiþiilor curente a scãzut pânã la 97 de puncte, de la 98,6 puncte. (Sursa: IFO)

Telefonaele inteligente pot îmbunãtãþi viaþa celor care le folosesc...inteligent. Mai nou, aceste aparate pot
contribui ºi la starea de sãnãtate. Google a anunþat ultimele sale planuri de
utilizare a smartphone-urilor pentru a
monitoriza sãnãtatea, spunând cã va
testa dacã captarea bãtãilor inimii ºi a
imaginilor globului ocular ar putea
ajuta oamenii sã îºi identifice problemele de acasã. Compania, divizie a
grupului Alphabet, investigheazã
dacã microfonul încorporat al
smartphone-ului poate detecta bãtãile
inimii ºi murmurele atunci când este
plasat peste piept, a declarat ºeful AI
pentru sãnãtate, Greg Corrado. Citirile ar putea permite detectarea precoce
a tulburãrilor valvulare cardiace, a
spus el. ”Nu este la nivel de diagnostic, ci este la nivelul de a ºti dacã existã un risc crescut”, a spus Corrado.
Cercetarea ochilor se concentreazã pe

detectarea bolilor, precum cele legate
de diabet, din fotografii. Google a
spus cã a obþinut ”rezultate timpurii
promiþãtoare” folosind camere de
masã în clinici ºi cã va examina acum

dacã ºi fotografiile de pe smartphone
ar putea funcþiona. Corrado a spus cã
echipa sa vede ”un viitor în care oamenii, cu ajutorul medicilor lor, pot
înþelege mai bine ºi pot lua decizii cu

privire la starea lor de sãnãtate din
propria locuinþã”. De asemenea, Google intenþioneazã sã testeze dacã
software-ul sãu de inteligenþã artificialã poate analiza screening-urile cu
ultrasunete efectuate de tehnicieni
mai puþin calificaþi, atâta timp cât
acestea urmeazã un model stabilit.
Tehnologia ar putea rãspunde penuriei de lucrãtori cu calificare superioarã ºi ar permite femeilorcare nasc sã
fie evaluate acasã. Proiectele urmeazã anunþurilor de anul trecut despre
mãsurarea frecvenþei cardiace ºi respiratorii cu ajutorul camerelor
smartphone - funcþii disponibile
acum pe multe dispozitive prin aplicaþia Google Fit.
Deºi Google a cãutat de mult sã-ºi
aducã expertiza tehnicã în domeniul
sãnãtãþii, a spus puþin despre faptul
dacã eforturile genereazã venituri sau
utilizãri semnificative. (O.D.)

PREMIERÃ AUTOHTONÃ

Curs postuniversitar “Foto & Video
de Eveniment”
Orice domeniu de activitate are nevoie de profesioniºti. Nici industria
media nu face excepþie. Universitatea
de Vest Timiºoara, prin Facultatea de
Arte ºi Design, lanseazã cursul postuniversitar “Foto & Video de Eveniment”, o premierã pentru spaþiul universitar românesc. Cursul se adreseazã exclusiv profesioniºtilor care deruleazã deja activitãþi în domeniul foto
ºi video, iar componentele sale teoretice ºi practice sunt concentrate pe integrarea în standardele artistice din
domeniu, fiind actualizate cu cele mai
recente evoluþii tehnologice aplicabile ºi, de asemenea, cu cerinþele actuale de pe piaþa muncii. Potrivit UVT: ”
Îi invitãm pe toþi cei care sunt pasionaþi de arta foto ºi video ºi sunt motivaþi pentru a-ºi dezvoltare cariera
profesionalã din acest domeniu ºi sã
se înscriere la acest curs postuniversitar. Sunt aºteptaþi sã participe la admitere absolvenþi cu diplomã de licenþã
ai programelor de studii universitare
cu specializarea foto - video sau persoane care deþin deja o calificare universitarã ºi lucreazã în domeniu, în
urma unei reorientãri profesionale,
astfel cã au acumulat o experienþã
practicã demonstrabilã printr-un portofoliu prezentat comisiei de admitere. Cursul postuniversitar «Foto &

Video de Eveniment» are un caracter
intensiv ºi se deruleazã pe o duratã de
9 sãptãmâni, cu activitãþi doar în zilele de vineri, sâmbãtã ºi duminicã,
începând din data de 6 mai 2022”.
Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat: “Arta fotografiei ºi a
producþiilor video pare astãzi foarte
uºor de realizat, poate mai uºor ca
oricând, pentru cã sunt tot mai multe
telefoane inteligente, dotate cu instrumente de prelucrare a imaginii ºi
sunetului de înaltã performanþã. Dincolo de tehnologie, însã, fotografia ºi
producþia video sunt domenii cu foarte mare încãrcãturã artisticã ºi culturalã, iar profesionalizarea unui specialist în acest domeniu de niºã implicã un set amplu de cunoºtinþe ºi abilitãþi de cel mai înalt nivel, absolut
aparte faþã de simpla utilizare a unui
telefon inteligent, dotat cu o camerã
de mare rezoluþie ºi cu microfon bun.
ªi în acest domeniu, e bine sã avem
încredere în profesioniºti, pentru ca
doar cu ajutorul lor evenimentele cele
mai importante vor beneficia de cele
mai bune producþii foto ºi video, pentru pãstrarea într-un mod cu adevãrat
artistic a clipelor memorabile.” Conducerea Facultãþii de Arte ºi Design a
precizat: “Iniþiativa a pornit de la constatarea cã piaþa media este într-o

continuã expansiune ºi diversificare,
iar comunicarea prin imagine staticã
ºi în miºcare începe sã devinã dominantã pe toate canalele ºi suporturile.
Într-adevãr, evenimentele publice sau
personale se succed constant, dar trec
repede ºi se dizolvã în uitare inevitabil dacã nu le ajutãm sã rãmânã în memorie prin intermediul imaginilor.
Tot mai multe organizaþii ºi beneficiari privaþi depãºesc entuziasmul indus de tehnologia foarte accesibilã ºi
înþeleg cã au nevoie în continuare de
serviciile specialiºtilor în «Foto & Vi-

deo de Eveniment». Cererea în domeniu este în creºtere acceleratã pentru
cã, atunci când îºi fac bine treaba,
aceºti profesioniºti devin inamici ai
uitãrii, prin produsele foto ºi video
specializate pe care le creeazã. Noi ne
propunem chiar acest obiectiv: sã îi
pregãtim pe pasionaþii domeniului
pentru demersul creativ prin care se
realizeazã transferul spre viitor a
moºtenirii prezentului, prin arta foto
ºi video”. Absolvenþii beneficiazã de
o diplomã de absolvire emisã de Ministerul Ministerul Educaþiei. (O.D.)
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PLASAMENTE ALTERNATIVE

ThisistheMan,VictorMan!
uaþi cu rãzboiul ºi cu tarifele
la energie, am ºi uitat sã
anunþãm cã s-a mai dat un
Ghenie, la un milion ºi 50 de
mii de lire sterline. Peste estimarea maximã, care se oprea
la 800 de mii. Este ”Self-Portrait with
Animal Mask”, autoportret în care
artistul este imposibil de recunoscut
deoarece poartã o mascã. De fapt, în
toate portretele ºi chiar picturile lui
Adrian Ghenie,
portretul este imposibil de recunoscut, suferind
acea modificare
cu
care
ne
obiºnuise Bacon,
cu multe zeci de
MARIUS
ani în urmã. PicTIÞA
tura milionarã în
lire sterline, ºi deci ºi mai mult în euro
ºi dolari, ca sã nu mai vorbim de ruble, are dimensiuni ce trec de metru,
150 pe 100, de centimetri, mai exact.
ªi vine din 2018, fiind un ulei pe
pânzã. A pornit în lume de la celebra
Plan B iar cel care a cumpãrat-o de
acolo, a scos-o acum la vânzare. La
aceste dimensiuni ºi la cum aratã, lucrarea merita mai multe milioane.
Probabil cã vârsta destul de micã ºi
lipsa unei galerii strãine din scurta sa
existenþã au oprit preþul la un milion
ºi ceva, foarte puþin peste. Lucrãrile
lui Adrian Ghenie nu dau buzna în licitaþii dar când apar, fac scor bun.
Anul trecut nu a fost unul rãu pentru
cota artistului, iar ca observaþie de
context ar fi faptul cã se vinde bine de
tot la Hong Kong.
Anul trecut, în mai, la New York, la
licitaþiile care stabilesc recordurile, o
picturã care descrie destul de realist,
fãrã prea multã imaginaþie, un moment
de ardere a cãrþilor, a primit 2,7 milioane de dolari. Luãm, desigur, în calcul
raportul dolar american-lirã sterlinã ºi
observãm cã estimare maximã era de
4,5 milioane, iar preþul de adjudecare
se apropie, mai degrabã, de estimarea
minimã, stabilitã la 2,5 milioane de
dolari. Diferenþa de dimensiuni, acei

L

Apple Tree.Victor Man la Artmark, în 2015

40 de cm în plus pe înãlþime ºi 30 pe lãþime, nu explicã diferenþa de preþ. Poate, un pic, momentul vânzãrii, care ar
vorbi despre starea pieþei de artã.
Adicã, acum, preþurile sunt mai mici.
La licitaþia ”20th/21st Century:
London Evening Sale”, unde Ghenie a
luat milionul, multe piese cu semnãturi de aur au rãmas nevândute: Banksy,
de la care se aºteptau între trei ºi cinci
milioane, un Picasso evaluat la 1,2-1,8
milioane, un Egon Schiele de 1,5-2,5
milioane, un Jean Dubuffet de 1,2-1,5
milioane, un Chagall de 2,2-3,2 milioane, un Chaim Soutine de
800.000-1.200.000 ºi chiar un Moholy-Nagy, pe care Orban V ar fi trebuit sã se batã, dacã nu ar fi atât de
ocupat sã îl repare ºi apere pe Putin.

Dar, atenþie, la aceeaºi licitaþie
Christie’s, din 1 martie, a fost vândutã
ºi o lucrare de Victor Man! Se
numeºte ”D with Raven” ºi este, de
fapt, portretul cu mâini ºi rochie cu
boboci mari de magnolie al unei fete
zâmbitoare. De la aceastã picturã se
aºteptau 20-30 de mii de lire sterline,
ºi s-a obþinut 214 mii, de vreo ºapte
ori mai mult decât cea mai optimistã
estimare. Unde mai pui cã lucrarea,
ulei pe lemn, este cam miniaturã, are
21.5 x 16 cm. În comparaþie cu pictura lui Adrian Ghenie, este un fel de
etichetã. Am zis Ghenie, am dezvãluit secretul. Pe care mulþi îl ºtiu. Da,
omul, Victor Man, este român. Nu
m-am putut abþine de la aceastã observaþie referitoare la numele pictoru-

lui, mai ales cã îmi place sã îl traduc în
totalitate ca Omul Victoriei sau Bãrbatul Victorios.
Mai mult, Victor Man este coleg de
fenomen clujean cu Adrian Ghenie. Îl
întâlnim, de multe ori, în fraze precum
”Îþi spun eu, Victor Man e mai bun ca
Ghenie!” Dãm deoparte astfel de comparaþii ºi reþinem faptul cã este un foarte bun artist ºi, desigur, un strop de nedumerire cã nu a adunat ºi el atâta succes precum mai tânãrul Adrian Ghenie. Se spune cã nu a ieºit cu prea multã hotãrâre spre formulele vestice, cã
are lucrãri mici, foarte mici ºi miniaturale, cã preferã tonuri întunecate, cã
lucrãrile sale sunt abia lizibile, uneori.
Spre deosebire de mult mai celebrul
sãu coleg, Victor Man s-a nãscut chiar

la Cluj, în 1974, cu trei ani înaintea lui
Adrian Ghenie, nãscut la Baia Mare,
în 1977. Cu toate acestea, nu se dã lovit de comunism, precum este formula
comercialã pentru recordmanul de la
Cluj. Sau, mã rog, nu aºa de lovit.
Într-o cronicã din 2008, de undeva, de
pe la Birmigham, autorul, cu nume
britanic, adicã ori irlandez, ori scoþian,
ne vorbeºte iar de ”trecutul istoric rãnit
al Transylvaniei sale native” ºi de
”nou gãsita libertate de care se bucurã
poporul sãu în era post-Ceauºescu”.
Este, repet, o situaþie singularã, când
autorul a luat probabil, notiþele din
prezentãrile de viitor ale lui Adrian
Ghenie. Tot mai bine ca site-ul care se
dã Wiki ºi nu ne spune unde se nãscu
artistul dar ºtie sigur cã are strãmoºi
unguri. Este primul lucru pe care îl
aflã, ca o scuzã, cã este Romanian-born, ºi artist, ºi painter, dar are
Hungarian ancestry. ªi ne mai zice
Wiki despre Victor cã s-a înscris la facultatea Andreescu, dar dupã doi ani a
plecat în Israel, ca sã studieze cu Israel
Hershberg la a sa Jerusalem Studio
School, ºi a stat la o mãnãstire, ºi a pictat prin curte.
În 2004 s-a întors în România ºi a
terminat ºi facultatea. Are o listã impresionantã de expoziþii ºi evenimente
de artã, majoritatea în strãinãtate, ºi lucreazã cu formula de succes a clujenilor, galeria Plan B, cu sedii la Berlin ºi
la Cluj-Napoca. De aceea, te cam
întrebi de ce nu îl gãsim pe Victor
Man, un artist care îºi aratã valoarea în
arta sa, alãturi de Adrian Ghenie în topul încasãrilor internaþionale. Hai, o
jumãtate de pas, cel mult un pas mai în
spate! Mai ales cã Deustche Bank l-a
proclamat, deja în 2014, artistul anului! Iar Deutsche Bank este mai mult
decât un muzeu de artã, este o deþinãtoare de bani care se intereseazã de
artã. Un astfel de titlu de la ea înseamnã o etichetã cu „aici se fac bani”,
semnatã ºi lipitã pe spatele pictorului.
Nu am simþit vreun efect pe piaþã.
ªi la Veneþia, Man a ajuns înaintea
lui Ghenie. În 2007, dar în grup, cu alþi
trei colegi, comisarul expoziþiei fiind
directorul Plan B, Mihai Pop. Era ediþia 52 ºi vorbim de reprezentarea ofi-

cialã a României, în monumentalul
sãu pavilion. Dupã opt ani, acelaºi pavilion al lui Iorga, dupã transformãri
realizate de Attila Kim, a gãzduit personala lui Adrian Ghenie, curatoriatã
tot de directorul Plan B. Vorbim de
2015, un an dupã ce Victor Man era
”artistul anului” la Deutsche Bank.
Proiectul ”Darwin’s Room”, cu pictura lui Ghenie, desfãºurat la ediþia a
56-a, este, probabil, cea mai bunã
participare a României la Bienala de la
Veneþia.
Licitaþia de mãrþiºor, de la sediul
istoric al Christie’s nu este singura în
care apar ºi Victor Man ºi Adrian Ghenie, dar nu sunt multe situaþii de acest
fel. Îi gãsim pe amândoi la o licitaþie
Sotheby’s din 2014, prin februarie.
Ghenie a obþinut 25 de mii de euro pe
un colaj foto ºi acril, o schiþã din 2011
pentru un autoportret, în picioare, de
aceastã datã. Victor Man a obþinut ºi el
acelaºi preþ, 25 de mii de lire sterline,
pentru ”Under the Pure White Snow”,
o pânzã pe înãlþime, cu degradeuri de
iarnã gri, în ulei.
În 2012, la o licitaþie Sotheby’s de la
New York, de artã contemporanã, pe
un set de trei lucrãri de Victor Man, reunite sub un titlul cuprinzãtor, cât pentru trei piese ”under the protection and
the feeling of yesterday... and so becomes what is called an evangelist”, s-au
licitat 52.500 de dolari americani. Coleg de licitaþie, dintre conaþionali, nu
i-a mai fost Adrian Ghenie ci... Natalia
Dumitresco, cunoscutã ca moºtenitoare a lui Brâncuºi, alãturi de soþul sãu,
Alexandru Istrati. O picturã a sa, care a
stat mai mult în State, s-a dat cu 6.250
de dolari.
În alte licitaþii Christie’s, Sotheby’s
sau Phillips îl gãsim pe Ghenie singur,
sau, rar de tot, ºi pe Victor Man fãrã
Adrian Ghenie. În licitaþia Christie’s
de la Londra, din 1 mãrþiºor, s-a vândut
o pânzã mare de Adrian Ghenie, cu
1,050 milioane de lire sterline, ºi un
lemn miniatural, de Victor Man, cu
214 mii. Este acesta începutul unei noi
ºi frumoase poveºti de succes a unui
artist român, fie el ºi clujean, pe scena
internaþionalã? Ar fi bine ºi frumos sã
fie aºa! n
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Cum au performat activele în timpul
ciclurilor de creºtere a dobânzii
(urmare din pagina 1)
Aceste domenii tind sã aibã rezultate bune atunci când economia este în
creºtere ºi ratele urcã.
În ceea ce priveºte investiþiile alternative, mãrfurile globale au avut,
în medie, cele mai bune randamente.
Totuºi, media este trasã în sus de rentabilitãþile extraordinare din perioada
1999-2000. Atunci, Brazilia, Rusia,
India ºi China erau într-un proces de
industrializare rapidã, care necesita o
cantitate enormã de materii prime,
alimente ºi produse energetice.
Boom-ul a durat mai bine de zece ani,
fiind cunoscut ca ”superciclul mãrfurilor”.

Cealaltã faþetã a monedei
– Riscul
Randamentul este doar o parte a
poveºtii, dar pentru o evaluarea
adecvatã trebuie avut în vedere ºi riscul, pe care echipa de la New York
Life Investments îl mãsoarã prin
abaterea standard, ce cuantificã variaþiile rentabilitãþii faþã de medie.
(vezi Tabel 2)
Obligaþiunile pe termen scurt au
avut cel mai scãzut risc, fiind în medie
de 25 de ori mai puþin riscante decât
obligaþiunile pe termen lung. Obligaþiunile cu scadenþe mai scurte au o duratã (indicator ce mãsoarã sensibilita-

tea preþului unei obligaþiuni faþã de
modificãrile ratei dobânzii) mai redusã decât obligaþiunile pe termen lung.
Or, asta înseamnã cã preþurile nu scad
atât de mult atunci când ratele
dobânzii cresc.
În zona acþiunilor, cele de tipul ”large-cap” ºi ”value” au avut cel mai scãzut risc mediu. Acþiunile de tip ”value” sunt emise de companii stabile,
care pot creºte preþurile produselor ºi
serviciilor pentru a-ºi pãstra sau chiar
îmbunãtãþi marjele de profitabilitate în
perioade de creºtere a dobânzilor ºi inflaþie ridicatã.
Pe tãrâmul investiþiilor alternative,
REIT-urile au avut cel mai scãzut risc.

Ratele dobânzii cresc, în general,
într-o economie în expansiune, ceea ce
înseamnã o cerere mai ridicatã pentru
imobiliare ºi posibilitatea de a percepe
chirii mai mari. Conform unei analize
realizatã de Nareit (National Association of Real Estate Investment Trusts)
pe un interval de 40 de ani, REIT-urile
au avut rezultate bune atât în perioade
cu inflaþie ridicatã, cât ºi în cele cu inflaþie scãzutã. Asta înseamnã cã este
mai puþin important ca investitorii sã
reuºeascã sã anticipeze corect perioadele cu inflaþie ridicatã. Spre deosebi-

re, mãrfurile au avut performanþe bune
în perioadele cu inflaþie mare, dar performanþe slabe în perioade cu inflaþie
scãzutã.
Per ansamblu, din punct de vedere
istoric, în perioade cu ridicãri ale ratei
dobânzii de politicã monetarã ale
Fed-ului, împrumuturile bancare cu
ratã variabilã, acþiunile din þãrile dezvoltate - cu excepþia celor din Statele
Unite ºi mãrfurile globale au avut cele
mai mari randamente medii. Pe de
altã parte, obligaþiunile pe termen
scurt, acþiunile din categoria ”lar-

ge-cap” ºi REIT-urile au avut cel mai
redus risc.
Rezerva Federalã a început sã creascã dobânda de politicã monetarã,
într-un mediu puternic inflaþionist, dar
în peisajul macroeconomic actual un
factor important este rãzboiul din
Ucraina. În acest context, se va repeta
istoria, sau alte clase de active vor performa în perioada acestui ciclu de
creºtere a ratelor de cãtre Fed, spun cei
de la New York Life Investments, în
materialul publicat pe site-ul Advisor
Channel - Visual Capitalist. n

Tabel 1. Randamentele anualizate ale diferitelor clase de active,
în perioadele de creºtere a ratelor dobânzii de cãtre Fed
Clasa de active

Iun. 1999 - Iun. 2000 Iun. 2004 - Iul. 2006 Dec. 2015 - Ian. 2019

Media

Obligaþiuni municipale
1,6%
4,9%
2,7%
3,1%
Obligaþiuni pe termen scurt
5,4%
2,9%
1,1%
3,1%
Obligaþiuni pe termen lung
5,1%
5,6%
2,7%
4,5%
Obligaþiuni cu randament ridicat
-1,1%
8,4%
7,5%
4,9%
Împrumuturi bancare
4,2%
5,9%
5,2%
5,1%
Acþiuni ”large-cap” de tip ”value”
-1,4%
12,6%
9,1%
6,8%
Acþiuni ”large-cap”
12,1%
8,1%
10,9%
10,4%
REIT-uri
-0,6%
24,4%
8,4%
10,8%
Aur
6,7%
24,5%
7,2%
12,8%
Acþiuni ”large-cap” de creºtere
24,7%
3,8%
12,3%
13,6%
Acþiuni din þãri dezvoltate fãrã SUA
21,6%
21,5%
5,5%
16,2%
Mãrfuri globale
63,1%
14,3%
0,3%
25,9%
Notã: Perioadele se întind de la prima creºtere a dobânzii de cãtre Fed pânã la o lunã dupã ultima operaþiune de acest tip, momentul în
care rata fondurilor federale tinde sã se stabilizeze.
Sursa: Advisor Channel - Visual Capitalist

Tabel 2. Abaterea standard faþã de media randamentelor anualizate, pentru
diferite clase de active, în perioadele de creºtere a ratei dobânzii de cãtre Fed
Clasa de active

Iun. 1999 - Iun. 2000 Iun. 2004 - Iul. 2006 Dec. 2015 - Ian. 2019

Obligaþiuni pe termen scurt
Împrumuturi bancare
Obligaþiuni municipale
Obligaþiuni cu randament ridicat
Obligaþiuni pe termen lung
Acþiuni ”large-cap”
Acþiuni ”large-cap” de tip ”value”
Acþiuni din þãri dezvoltate fãrã SUA
REIT-uri
Acþiuni ”large-cap” de creºtere
Aur
Mãrfuri
Sursa: Advisor Channel - Visual Capitalist

0,2%
1,9%
4,4%
3,9%
5,5%
16,0%
16,3%
14,4%
10,9%
19,4%
20,0%
15,1%

0,4%
0,7%
2,7%
4,0%
7,2%
7,4%
7,2%
10,6%
13,6%
8,0%
15,6%
23,9%

0,2%
3,0%
3,3%
5,4%
9,4%
11,5%
11,8%
11,8%
13,8%
12,2%
12,9%
16,7%

Media
0,3%
1,9%
3,5%
4,4%
7,4%
11,6%
11,8%
12,2%
12,7%
13,2%
16,2%
18,6%
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Acord SUA-UE pentru
reducerea dependenþei
Europei de gazele ruseºti
l Lavrov: “Occidentul cautã sã distrugã Rusia” l Preþul gazelor scade în Europa

S

UA ºi Uniunea
Europeanã (UE)
au anunþat, la finele sãptãmânii
trecute, un acord menit sã
ajute Europa sã renunþe,
în timp, la importurile de
combustibil rusesc, conform Bloomerg.
Statele Unite ºi UE au
decis sã creeze un grup
de lucru care va avea ca
obiectiv reducerea dependenþei Europei de resursele energetice fosile
din Rusia, din cauza rãzboiului dus de Moscova
în Ucraina. În baza înþelegerii dintre
cele douã pãrþi, SUA vor gãsi modalitãþi prin care sã îi furnizeze Uniunii
Europene 15 miliarde de metri cubi
suplimentari de gaz natural lichefiat
(GPL) în acest an. Iniþiativa a fost
anunþatã de preºedintele american
Joe Biden ºi de preºedintele
Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen,.
Cele douã pãrþi urmãresc ca în
timp sã creascã livrãrile pânã la 50 de
miliarde de metri cubi pe an.
În contextul dat, ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, a declarat
cã Occidentul cautã sã distrugã Rusia prin sancþiuni.
Liderul de la Casa Albã, aflat în vizitã în Europa, în a doua parte a sãptãmânii trecute, a precizat cã SUA
vor furniza mai mult gaz natural lichefiat Uniunii Europene pentru a o
ajuta sã îºi reducã dependenþa de

resursele de gaz din Rusia.
“Am convenit asupra unei strategii
comune cu acest obiectiv, accelerându-ne în acelaºi timp progresele
spre un viitor energetic curat ºi sigur”,
a subliniat Biden, citat de Reuters,
adãugând: “Iniþiativa se concentreazã
pe douã aspecte centrale: unul este sã
ajutãm Europa sã îºi reducã dependenþa de gazul rusesc, cât mai repede
posibil; al doilea este reducerea cererii generale de gaz a Europei”.
La rândul sãu, Ursula Von der Leyen a afirmat cã angajamentul SUA
privind livrarea mai multor gaze naturale lichefiate reprezintã un pas important spre reducerea dependenþei UE de
gazul rusesc. Domnia sa a explicat:
“Vrem sã reducem ºi apoi sã scãpãm
de aceastã dependenþã de combustibilii fosili din Rusia, ceea ce poate fi obþinut numai prin livrãri suplimentare
de gaz, inclusiv livrãri de GPL. Noi,

europenii, vrem sã ne îndepãrtãm de
Rusia ºi sã ne îndreptãm spre furnizori
în care avem încredere, care ne sunt
prieteni ºi pe care ne putem baza. Prin
urmare, angajamentul SUA de a oferi
UE cel puþin 15 miliarde de metri cubi
suplimentari de GPL, în 2022, este un
mare pas în aceastã direcþie, pentru cã
va înlocui gazul natural lichefiat pe
care îl primim în prezent din Rusia.
Ulterior, SUA ºi UE vor garanta o cerere ºi o ofertã stabile pentru încã cel
puþin 50 de miliarde de metri cubi de
GPL american pânã în 2030. Astfel
vom înlocui o treime din livrãrile actuale de gaz rusesc spre UE”.

Cotaþia gazului: circa 104
euro/Megawatt-orã, faþã
de 345 de euro la începutul
lunii
Preþul de referinþã al gazului natu-

ral în Europa a scãzut vineri, dupã anunþul referitor la acordul dintre SUA
ºi UE, care presupune
majorarea livrãrilor de
GPL din SUA spre
continentul european.
La Bursa din Amsterdam, cotaþia futures a gazelor cu livrare în aprilie
scãzuse cu 7% în prima
parte a zilei, dupã un declin de 4,6% în ziua anterioarã. Ulterior, spre ora
localã 15.15, preþul era
de 104,75 euro (-6,1%)
pentru un Megawatt-orã,
faþã de un maxim istoric de 345 de
euro înregistrat la începutul acestei
luni.

Germania ºi-a redus
importurile de energie din
Rusia
Germania a fãcut progrese semnificative, în ultima lunã, în procesul
de reducere a dependenþei sale de
importurile de gaze naturale, petrol
ºi cãrbune din Rusia, conform ministrului Economiei de la Berlin,
Robert Habeck.
Domnia sa a declarat vineri, potrivit Reuters, cã importurile de þiþei
din Rusia reprezintã 25% din totalul
importurilor Germaniei, în scãdere
faþã de 35% înaintea invaziei ruse în
Ucraina. Totodatã, ponderea importurilor de gaze naturale din Rusia a
fost redusã de la 55%, la 40%, iar cea

Preþul futures al barilului de petrol Brent cu livrare în luna mai a urcat cu
1,4% vineri, la ICE Futures Europe, atingând 120,65 dolari.
La Nymex SUA, preþul petrolului West Texas Intermediate (WTI) cu livrare
în mai a crescut tot cu 1,4%, la 113,90 dolari barilul. n

Acþiunile companiei petroliere Lukoil PJSC au scãzut cu 5,8% vineri, pe
piaþa din Moscova, ajungând la 5.206 ruble, cele ale Rosneft au crescut cu
1,4%, la 365,10 ruble.
Titlurile gigantului Gazprom PJSC au pierdut 12,2%, atingând 227 ruble. n

Grupul petrolier chinez Sinopec, deþinut de stat, a suspendat discuþiile din
Rusia privind o investiþie majorã în petrochimie ºi o societate de comercializare a gazelor, spun surse citate de Reuters. Decizia vine în contextul sancþiunilor impuse de Occident Moscovei.
Conform planului, Sinopec urma sã se alieze cu Sibur, cea mai mare companie ruseascã de petrochimie, iar proiectul comun urma sã fie dezvoltat pânã
în 2024. Sinopec a renunþat la proiect deoarece unul dintre acþionarii Sibur,
Ghenadi Timcenko, este vizat de sancþiunile occidentale. Totodatã, Sinopec a suspendat discuþiile cu producãtorul rus de gaze Novatek privind o
societate care sã comercializeze gaze ruseºti în China, deoarece Sberbank,
cea mai mare bancã din Rusia, acþionar al Novatek, este vizatã de sancþiuni.
Conform surselor, dupã izbucnirea rãzboiului ruso-ucrainean, giganþi de
stat Sinopec , China National Petroleum Corp. ºi China National Offshore
Oil Corp. au evaluat impactul sancþiunilor asupra investiþiilor lor de miliarde
de dolari din Rusia. n
Cotaþia futures a aurului cu livrare în iunie a coborât cu 0,4% vineri, la
1.959,80 dolari uncia la Comex New York, cea spot a urcat cu 0,03%, la
1.958,29 dolari/uncie. n

Preþul grâului cu livrare în luna mai a urcat cu 1,6% vineri, la Bursa din Chicago (CBOT), la 11,02 dolari/buºel. Cotaþia porumbului cu livrare în mai era
în creºtere cu 0,8%, la aproape 7,54 dolari/ buºel. n

Larry Fink, preºedintele celui mai mare fond de administrare de active din
lume, BlackRock, este de pãrere cã invadarea Ucrainei de cãtre Rusia a
schimbat ordinea mondialã care exista de la sfârºitul Rãzboiului Rece,
punând capãt globalizãrii din ultimele decenii, transmite CNBC.
“Invazia rusã în Ucraina a pus capãt globalizãrii pe care am experimentat-o
în ultimele trei decenii”, a spus Fink în scrisoarea sa din 2022 adresatã acþionarilor, potrivit news.ro, menþionând: “A lãsat multe comunitãþi ºi oameni sã se simtã izolaþi ºi sã priveascã în interior. Cred cã acest lucru a exacerbat polarizarea ºi comportamentul extremist pe care îl vedem în societatea
de astãzi”. n

Criza ruso-ucraineanã majoreazã preþurile materiilor prime ºi va reduce,
probabil, perspectivele de creºtere a economiei mondiale în urmãtorul an, a
avertizat vineri Janet Yellen, secretarul Trezoreriei SUA, transmite Reuters,
conform Agerpres. “Vedem presiuni asupra preþurilor materiilor prime din
cauza crizei ruso-ucrainene, în special pe segmentul de petrol ºi gaze, dar ºi
alte materii prime”, a declarat Yellen într-un interviu acordat CNBC, menþionând: “Sunt îngrijoratã de efectele negative cu care se confruntã þãrile,
în special cele puternic dependente de grâu. Preþul grâului este în creºtere ºi
cred cã aceste evoluþii reduce, probabil, perspectivele de expansiune a economiei mondiale în 2023”. n

a importurilor de cãrbune - de la
50%, la 25%.
Robert Habeck a menþionat cã,
pânã la varã, ponderea importurilor
de gaze din Rusia ar urma sã scadã la

24%, iar în vara anului 2024 Germania va fi aproape complet independentã de gazele naturale ruseºti.
A.V.

Rãzboi al declaraþiilor SUA-Rusia
l Afirmaþiile preºedintelui american Joe Biden, potrivit cãrora ”criminalul de rãzboi” Vladimir Putin ”nu poate rãmâne la putere” în Rusia, au generat
reacþii furioase la Moscova l Macron se distanþeazã de spusele lui Biden l Casa Albã avertizeazã Rusia sã nu înainteze ”un centimetru pe teritoriul
NATO” l Volodimir Zelenski: ”Ce face NATO? Este condusã de Rusia? Ce aºteaptã?”
Declaraþiile recente ale preºedintelui american Joe Biden, conform
cãrora ”criminalul de rãzboi” Vladimir Putin ”nu poate rãmâne la putere” în Rusia, au generat, zilele trecute, reacþii furioase la Moscova.
Senatorul rus Konstantin Kosaciov, preºedintele Comitetului pentru afaceri externe din camera superioarã a Parlamentului Rusiei, a declarat, potrivit dpa, cã Biden a fãcut
cu o ”regularitate înspãimântãtoare”
afirmaþii care sunt mai grave decât
crimele.
În timpul discursului sãu, susþinut
sâmbãtã seara în faþa unei mulþimi de
oameni la Varºovia, Biden a spus,
conform Agerpres: ”Pentru numele
lui Dumnezeu, acest om nu poate
rãmâne la putere”.
Declaraþia a fost interpretatã ca o
schimbare majorã în politica externã
a SUA, prin care Biden pare sã fi sugerat cã ar fi necesarã o schimbare de
regim în Rusia.
Purtãtorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a ripostat rapid,
afirmând cã ”nu este treaba lui Biden
sã decidã aceasta. Preºedintele Rusiei este ales de ruºi”.
În condiþiile în care afirmaþia lui
Biden a fãcut înconjurul lumii, Casa
Albã a þinut sã precizeze ulterior cã
preºedintele SUA ”nu a cerut o
schimbare de regim în Rusia”. Un
oficial al Casei Albe a menþionat:
”Ceea ce a vrut sã spunã preºedintele
este cã Putin nu poate fi autorizat sã
exercite o putere asupra vecinilor sãi
sau asupra regiunii. Nu vorbea despre puterea lui Putin în Rusia, nici
despre o schimbare de regim”.
Acest lucru a fost reiterat ieri de
ºeful diplomaþiei americane Antony
Blinken, care a spus, în timpul vizitei
sale de lucru în Israel, cã SUA ”nu au

Teritoriul separatist ucrainean Lugansk, cãruia Rusia i-a recunoscut ”independenþa”, ar putea sã orgnizeze în curând un referendum prin care sã intre
în Rusia, anunþã liderul acestuia, Leonid Pasecinik, relateazã AFP, conform
news.ro.
”Cred cã, într-un viitor apropiat, un referendum va avea loc pe teritoriul republicii (autoproclamate la Lugansk), în cursul cãruia poporul îºi va exercita
dreptul constituþional absolut ºi îºi va exprima opinia cu privire la aderarea
la Federaþia rusã”, declarã Pasecinik, menþionând: ”Nu ºtiu de ce, dar sunt
sigur cã aºa se va întâmpla”. n

Oligarhii ruºi pot continua sã meargã ºi sã facã afaceri în Turcia atât timp
cât respectã legea localã ºi dreptul internaþional, conform ministrul turc de
Externe, Mevlut Cavusoglu, citat de AFP, informeazã Agerpres. Domnia sa
a spus recent: ”Nu participãm la sancþiuni. Le aplicãm doar pe cele decise
de Naþiunile Unite. Cu siguranþã, cetãþenii ruºi pot vizita þara noastrã”.
Turcia a calificat invazia Ucrainei drept ”inacceptabilã” ºi s-a poziþionat ca
un mediator pentru a pune capãt rãzboiului. n

Joe Biden: ”Poporul rus nu este inamicul nostru. Refuz sã cred cã primiþi favorabil uciderea unor copii ºi bunici
nevinovaþi sau cã acceptaþi cã spitale, ºcoli, maternitãþi sunt lovite de rachete ºi bombe ruseºti”.
o strategie de schimbare a regimului
în Rusia sau în orice altã parte”.
De menþionat cã, în acelaºi discurs, Biden l-a calificat pe Putin
drept ”mãcelar”, ”criminal de rãzboi” ºi ”dictator sângeros”.
Ieri, preºedintele francez Emmanuel Macron a anunþat cã nu va folosi
”epitetele” utilizate de omologul sãu
american Joe Biden împotriva lui
Vladimir Putin, respingând o escaladare atât ”în vorbe”, cât ºi ”în fapte”
a rãzboiul rus din Ucraina.
Macron a informat cã urmeazã sã
discute în curând cu omologul sãu
rus, în vederea organizãrii unei operaþiuni de evacuare a oraºului
ucrainean Mariupol.

ªeful camerei inferioare a
Parlamentului rus,
Viaceslav Volodin:
”Cetãþenilor americani ar
trebui sã le fie ruºine cu
preºedintele lor”
Ca rãspuns la cele afirmate de Biden, preºedintele camerei inferioare
a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, l-a acuzat pe liderul american de
”declaraþii nediplomatice” ºi de
”isterie”.
”Biden este slab, bolnav ºi nefericit”, a comentat Volodin pe Telegram, adãugând: ”Cetãþenilor americani ar trebui sã le fie ruºine cu
preºedintele lor. Este posibil ca el sã

fie bolnav. Ar fi bine dacã Biden ºi-ar
face un control medical”.
Pe de altã parte, potrivit lui Volodin, Vladimir Putin meritã respect
pentru atitudinea sa ”reþinutã”.
Moscova a atenþionat recent cã relaþiile diplomatice cu SUA sunt pe
punctul de a fi complet compromise
din cauza escaladãrii tensiunilor asupra invaziei ruse în Ucraina.

Joe Biden: ”Acest rãzboi
este deja un eºec strategic
pentru Rusia”
Preºedintele SUA, Joe Biden, a reafirmat sâmbãtã cã Statele Unite nu
doresc sã intre în conflict cu forþele
ruse care au invadat Ucraina, dar a

lansat, din Varºovia, un avertisment
puternic spre Moscova, conform
AFP: ”Sã nu vã gândiþi sã avansaþi un
centimetru pe teritoriul NATO.
Acest rãzboi este deja un eºec
strategic pentru Rusia”.
Joe Biden s-a adresat direct ruºilor,
spunând: ”Poporul rus nu este inamicul nostru. Refuz sã cred cã primiþi favorabil uciderea unor copii ºi bunici
nevinovaþi sau cã acceptaþi cã spitale,
ºcoli, maternitãþi sunt lovite de rachete ºi bombe ruseºti”.

Volodimir Zelenski:
”Avem nevoie de
armament suplimentar”
Preºedintele ucrainean Volodimir
Zelenski, care le cere statelor membre
NATO sã trimitã armament Ucrainei,
cu care sã înfrunte invazia rusã ºi pe
care-l aºteaptã de ”31 de zile”, de la
începutul rãzboiului rus, criticã dur
Organizaþia Atlanticului de Nord,
întrebându-se dacã nu cumva este
condusã de Rusia, relateazã AFP.
Zelenski a declarat sâmbãtã seara,

într-o înregistrare video, conform
news.ro: ”Avem nevoie de armament
suplimentar. Noi trebuie sã protejãm
nu doar Ucraina, ci ºi alte þãri din Europa de Est, ameninþate de o invazie
rusã. Am spus clar acest lucru, în discuþiile noastre cu omologii noºtri
americani în Polonia. Ce face
NATO? Este condusã de Rusia? Ce
aºteaptã?. Care este preþul acestei securitãþi? Este foarte specific. Sunt
avioane pentru Ucraina. Sunt tancuri
pentru statul nostru. Este apãrare antirachetã. Este armament antinavã.
Este ceea ce au partenerii noºtri. Este
ceea ce este acoperit de praf în
hangarele lor de stocare”.
ªeful statului ucrainean le-a cerut
din nou occidentalilor 1% din avioanele ºi tancurile NATO.
”Noi nu am cerut mai mult. ªi nu
cerem mai mult. Dar au trecut 31 de
zile de când aºteptãm!”, a subliniat
Zelenski, atrãgând atenþia: ”Trupele
ruse distrug tot ceea ce face din noi o
naþiune, însã ele vor da socotealã”.
V.R.

