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SĂNĂTATE

Clujul testează zilnic 340 de suspecţi de coronavirus
Începând de joi, 26 martie, la Cluj-Na-

poca sunt testate 340 de persoane pe zi du-
pă ce au sosit noi kit-uri care vor fi  utiliza-
te la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion 
Chiricuță” și la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase, a confi rmat prefectul județului 
Cluj, Mircea Abrudean.

„Au venit 1.000 de kituri la Oncologie 
ieri (n.red. miercuri), de azi (n.red. joi) lu-
crează 200 pe zi și ei. La Boli Infecțioase 
se lucrează la capacitate dublă, 140 de pro-
be pe zi. La începutul săptămânii viitoare 
mai așteptăm 1.000 kituri de testare și pe 
parcursul săptămânii viitoare vor funcționa 
și celelalte aparate”, a explicat prefectul si-
tuaţia testărilor.

Pe de altă parte, potrivit unei statistici a 
Institutului Național de Sănătate Publică 
(INSP), Clujul se afl ă, la ora actuală, în to-
pul județelor din țară la numărul de infec-
tări cu coronavirus. Potrivit informațiilor 
oferite pe platforma covid19ro.org și pro-

venite de la INSP, județul Cluj este pe lo-
cul cinci în ceea ce privește numărul de 
pacienți infectați cu coronavirus, după 
București, Suceava, Hunedoara și Vrancea 
și pe același loc cu județul Iași, cu 20 de 
cazuri confi rmate și un deces (n.red. până 
la închiderea ediției).
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CONVOCATOR

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27 / 28 aprilie 2020
In temeiul Hotararii din data 25.03.2020, Consiliul de Ad-

ministraţie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregis-
trata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu se-
diul social în Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 119, (denumită în ce-
le ce urmează “Societatea”), în conformitate cu prevederile Le-
gii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legii nr. 126 / 
2018 privind pietele de instrumente fi nanciare și ale reglemen-
tărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile 
actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ex-
traordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmea-
ză sub denumirea “AGEA”), conform prevederilor legale și ale 
actului constitutiv, pentru data de 27.04.2020, ora 11:00, la 
sediul societăţii, Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, jud. Cluj, pen-
tru toţi acționarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfâșitul 
zilei de 14.04.2020, stabilită ca dată de referinţă. În cazul ne-
îndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de 
validitate, AGEA se va ține în data de 28.04.2020, ora 11:00, 
în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea 

pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Modifi carea actului constitutiv dupa cum urmeaza:
1.1. Art.9 se completeaza cu punctele 8 si 9, dupa cum 

urmeaza:
'' 8. Distribuirea dividendelor BRK FINANCIAL GROUP S.A. 

se va face numai din profi tul net şi numai dacă se constată 
că este intact capitalul social.

9. Profi tul si pierderea, respectiv dividendele, se raparti-
zeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinu-
te la data de inregistrare a Adunarii Generale. ''

2.1. Art. 11, punctul 7 se modifi ca dupa cum urmeaza:
'' 7. Candidaţii vor fi înscrişi pe buletinele de vot în 

ordine alfabetică, iar în urma votului secret se declară 
aleşi primii 3 administratori în ordinea descrescătoare 
a numărului de voturi, care intrunesc jumatate plus unul 
din voturile valabil exprimate. În cazul egalităţii de vo-
turi pentru administratorul de pe locul 3, se va proceda 
la departajarea in conformitate reglementarile europe-
ne in legatura cu guvernanta corporativa, iar metoda de 
departajare va rezulta din evaluarile intocmite de catre 
comitetul de nominalizare si prezentate pentru fiecare 
candidat in parte.

2.2. Art. 11, punctul 8 se modifi ca dupa cum urmeaza:
8. Membrii consiliului de administraţie pot fi  aleşi si prin 

metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnifi -
cativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod o-
bligatoriu, societatea avand obligatia de a modifi ca in con-
secinta actul constitutiv, care sa prevada un numar de 5 mem-
bri in consiliul de administratie. ''

2.3. Art.13, punctul 1 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 1. Consiliul de administraţie este format dintr-un număr 
de 3 membri neexecutivi aleşi pentru un mandat de 4 ani. 
Membrii consiliului de administraţie sunt reeligibili. La data 
prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are ur-
mătoarea componenţă: [...]''

2. 4. Art. 13, punctul 6 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' În cazuri excepţionale, justifi cate prin urgenţa situaţiei şi 
pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul una-
nim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o se-
dinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiecti-
uni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris 
prin posta electronica, fără a mai fi  necesară o întrunire a lor. 
Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor 
consiliului de administraţie referitoare la situaţiile fi nanciare“

2.5. Art. 13, punctul 7 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 7. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, for-
ma si continutul contractului de administrare, se stabilesc şi se 
aprobă de catre adunarea generală ordinară a acţionarilor. ''

2.6. Art. 13, punctul 8 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 8. La şedinţele consiliului de administraţie pot fi  convo-
caţi să participe fără drept de vot directorii societăţii, directo-
rii de departamente, alţi salariaţi şi invitaţi."

2.7. Art. 15, punctul 3 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 3. Directorii executivi răspund de respectarea de către socie-
tate şi angajaţii săi a normelor în vigoare pe piaţă de capital. ''

2.8. Art. 17, punctul 1 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, es-
te infi intat Comitetul Investitional privind fondurile proprii ale 
societatii, compus din trei persoane numite de catre Consiliul 
de Admnistratie al societatii, care are rol decizional privitor la 
administrarea si investitia fondurilor proprii si a tuturor ope-
ratiunilor si activitatilor derulate in care sunt implicate fondu-
rile proprii sau activele imobiliare ale companiei, in limite le-
gale aprobate.

Plafonul de competenta al CIH, modul cum se iau decizii-
le respectiv cerintele de raportare si formalizare a deciziilor 
vor fi  stabilite de Consiliul de Administratie prin intermediul 
politicilor, procedurilor si a reglementarilor interne. ''

2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca dată de înregis-
trare ( ex-date 15.05.2020) a acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Genera-
lă Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 
24/2017.

3.  Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a 
domnului Nicolae Ghergus și a doamnei Monica-Adriana 
Ivan, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate pro-
cedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia ac-
te și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația 
cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități 
publice sau private.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
sunt îndreptățiti să participle și să voteze toți acționarii 
înregistrati la sfârșitul zilei de 14.04.2020 stabilită ca 
dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGEA”, 
este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută 
în cazul acționarilor persoane fi zice cu actul de identitate, 
iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor 
persoane fi zice reprezentate, cu procura specială sau gene-
rală, dată persoanei fi zice care-i reprezintă și actul de iden-
titate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi  
obținut de la sediul Societății începând cu data de 27.03.2020 
și de pe site-ul www.brk.ro, fi ind disponibil atât în limba 
română cât și în limba engleză.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei 
exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru 
mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a 
actului de identitate sau a certificatului de înregistrare 
și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului 
sau orice alt document emis de către o autoritate com-
petentă din statul în care acționarul este înmatriculat le-
gal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data pu-
blicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/
transmise în original la sediul Societății sau transmise 
prin e-mail până la data de 24.04.2020 ora 12, la adre-
sa de email office@brk.ro .

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar u-
nei instituții de credit care prestează servicii de custodie, a-
ceasta va fi  semnată de respectivul acționar și va fi  însoțită 
de o declarație pe proprie raspundere data de institutia de 
credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin pro-
cura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru 
respectivul acționar,

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu 
instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția 
de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,

- procura specială este semnată de acționar.
La data adunării, la intrarea în sala de ședința a adunării 

generale, reprezentantul desemnat va preda originalul pro-
curii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu 
semnatura electronica încorporata, și o copie a actelor sale 
de identifi care.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau 
împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordi-
nea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotă-
râri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, vor fi  însoțite de copiile 
actelor de identifi care ale inițiatorilor. Acestea se referă la 
actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul per-
soanelor fi zice și certifi catele de înmatriculare și constatatoa-
re sau orice alt document emis de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu 
o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării con-
vocatorului adunării generale) indicând deținatorii calității 
de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari 
ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezen-
tant legal întocmite într-o limbă straină alta decât limba en-
gleză vor fi  însoțite de o traducere realizată de un traduca-
tor autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar con-
statarea calității de reprezentant legal se va face în baza lis-
tei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Cen-
tral. Propunerile vor fi  depuse la sediul Societății, până cel 
târziu la data de 08.04.2020, ora 17.00, în plic închis, cu 
mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNA-
REA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR” sau trans-
mise și prin e-mail, cu semnatură electronică încorporată 
conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, 
în același termen la adresa: offi ce@brk.ro, menționand la 
subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR“.

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce priveste 
propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea 
de zi a adunării, este necesar ca pentru fi ecare punct propus 
de inițiatori să existe o justifi care sau un proiect de hotărâ-
re propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de 
vot prin corespondență va fi  disponibilă pe siteul societății 
începând cu data de 13.04.2020, ora 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de 
Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare 
a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, 
conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Ra-
spunsul se consideră dat dacă informația solicitată este pu-
blicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul 
acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, 
înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formula-
rului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin 
corespondență, impreuna cu copia actului de identitate și/
sau a certifi catului de înregistrare și a certifi catului consta-
tator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, 
emis de către o autoritate competentă din statul în care 
acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 
3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării 
generale) vor fi  transmise Societății, în original, la sediul 
acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, 
încorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email 
offi ce@brk.ro, până la data de 24.04.2020 ora 12.00. For-
mularele vor fi  redactate fi e în limba română fi e în limba 
engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau 
buletine de vot prin corespondență își pot modifi ca opțiunea 
inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fi ind con-
siderat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în 
data 24.04.2020, ora 12.00.

În situatia în care acționarul care și-a exprimat votul prin 
corespondență participă personal sau prin reprezentant la a-
dunarea generală, votul prin corespondență exprimat pen-
tru acea adunare generală va fi  anulat. În acest caz, va fi  lu-
at în considerare doar votul exprimat personal sau prin re-
prezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formu-
larele de procuri speciale (ambele disponibile în limba ro-
mână și în limba engleză), documentele și materialele infor-
mative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, in-
clusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor 
începând cu data de 27.03.2020, ora 17.00 pe website-ul 
societății la adresa www.brk.ro și la sediul societății din 
Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119.

Documentele prevazute intr-o limba straina, alta decat 
limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe 
teritoriul Romaniei), vor fi  insotite de traducerea realizata 
de catre un traducator autorizat in limba romana sau in lim-
ba engleza.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa con-
sulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul 
www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in 
Monitorul Ofi cial al Romaniei, partea a IV-a.

Nicolae Gherguş
Preşedintele Consiliului de Administraţie
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A fost înregistrat primul 

caz de deces al unei persoa-

ne infectate cu noul corona-

virus la Cluj-Napoca.

Este vorba despre o feme-

ie în vârstă de 76 ani, din ju-

deţul Cluj, internată în data 

de 20 martie 2020 la Spitalul 

Orăşenesc Huedin. Pacienta a 

fost transferată în data de 22 

martie 2020 în secţia ATI a 

Spitalului Clinic de Boli Infec-

ţioase, după ce a fost confi r-

mată cu COVID-19. De preci-

zat că pacienta avea afecţiuni 

preexistente: hipertensiune ar-

terială, diabet zaharat.

Reamintim că Monitorul 

de Cluj a semnalat cazul pa-

cientei încă de luni, arătând 

că, în noaptea de vineri spre 

sâmbătă, la Spitalul Orăşenesc 

Huedin s-a internat o pacien-

tă cu probleme respiratorii se-

vere, saturaţie foarte mică de 

oxigen, pe secţia ATI. A fost 

trimisă sâmbăta trecută la 

Cluj-Napoca şi a fost depista-

tă pozitiv cu COVID-19.

Anterior, cadrele UPU au 

trimis pacienta, în cursul zi-

lei de vineri, pentru inter-

nare la Spitalul din Huedin, 

cu scopul de a elibera locu-

rile din spital destinate ur-

genţelor. La o zi după inter-

nare, medicii de la Huedin 

au sesizat că starea femeii 

se înrăutăţeşte, aceştia sus-

pectând că ar putea fi infec-

tată cu coronavirus. Aşa a 

ajuns să fie retrimisă la UPU 

Cluj-Napoca pentru testare, 

fiind confirmată pozitiv cu 

noul coronavirus.

Luni, Direcţia de Sănătate 

Publică Cluj a constatat, în 

urma investigaţiilor de la Hu-

edin, că nouă persoane au 

avut contact direct cu pacien-

tul infectat – trei medici, trei 

infi rmiere şi trei asistenţi. Pa-

cienta a intrat în contact cu 

medicul de gardă pe ATI, în 

acea noapte un chirurg, dar 

şi cu asistentele de pe ATI.

Cadrele medicale au ră-

mas în carantină la spital să 

aştepte rezultatele testelor. 

După ce cadrele medicale 

de la Huedin au stat cu su-

fletul la gură, punându-şi 

problema dacă au fost in-

fectate, respectiv dacă îşi 

pot continua activitatea, în 

cursul zilei de joi, prefectul 

judeţului Cluj, Mircea Abru-

dean, a confirmat faptul că 

toţi cei testaţi de la spitalul 

din Huedin sunt negativi.

Pacienta plimbată de la Huedin la Cluj-Napoca, 
prima victimă a coronavirusului la Cluj

Directorul Centrului 

OncoGen din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Timişoara a 

declarat că centrul medical 

are vaccinul pentru coro-

navirus, echivalentul a 

1.000 de doze şi în prezent 

se afl ă în testare.

„O zi foarte importantă pen-

tru OncoGen: avem vaccinul, 

echivalentul a 1.000 de doze. 

Vaccinul e momentan pentru tes-

tare în laborator”, anunţă prof. 

univ. dr. Virgil Păunescu, direc-

torul Centrului OncoGen, citat 

de Timpolis. Păunescu mai spu-

ne că echipa de cercetători de la 

OncoGen, pe care o coordonea-

ză, a terminat sinteza vaccinu-

lui şi a început deja testele pen-

tru vaccinul împotriva COVID-19.

Cercetătorii de la Centrul de 

Terapii Genice şi Celulare în Tra-

tamentul Cancerului – OncoGen, 

din cadrul SCJU Timişoara au 

anunţat, la sfârşitul lunii ianua-

rie, că un vaccin personalizat ca-

re să protejeze contra noului co-

ronavirus poate fi  dezvoltat fo-

losind o tehnologie utilizată în 

vaccinarea personalizată în can-

cer şi au postat tehnologia pe si-

te-ul oncogen.ro. La începutul 

acestei săptămâni, OncoGen Ti-

mişoara a primit din Germania 

reactivii destinaţi primelor teste.

Centrul de Terapii Genice 

şi Celulare în Tratamentul Can-

cerului – OncoGen, din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Timişoara, este pri-

mul centru de cercetare în do-

meniul terapiilor genice cu do-

tări de ultimă generaţie din Ro-

mânia şi singurul de acest tip 

din Europa de Est care dispu-

ne de facilităţi de cercetare fun-

damentală şi aplicată pentru 

medicina translaţională.

S-a început testarea 
unui vaccin anti COVID-19

Autorităţile clujene sunt 

în stare de alertă după ce 

un cadru medical de la 

Unitatea de Primiri 

Urgenţe (UPU) 

Cluj-Napoca a fost depis-

tată pozitiv la COVID-19.

O asistentă de la UPU 

Cluj-Napoca a fost confi rma-

tă cu noul coronavirus în da-

ta de 24 martie, dar în ciu-

da insistenţei presei, totul a 

fost ţinut secret preţ de do-

uă zile! Redăm în cele ce ur-

mează întregul comunicat 

transmis de ofi cialii Unităţii 

de Primiri Urgenţe din 

Cluj-Napoca către mass-me-

dia, prin intermediul prefec-

tului Mircea Abdrudean:

„În data de 22 martie 2020, 

Unitatea de Primire Urgenţe 

a SCJU Cluj-Napoca a fost 

anunţată de către colegii de 

la Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase de pozitivarea cu 

COVID-19 a unei paciente ca-

re a fost asistată în UPU în 

data de 20 martie 2020, vi-

neri, fără să întrunească cri-

teriile defi niţiei de caz a in-

fecţiei cu COVID-19, aşa cum 

erau stabilite, la acea dată, de 

către CNSCBT. Din momentul 

comunicării confi rmării etio-

logiei COVID-19, împreună cu 

DSP Cluj, s-a procedat la iden-

tifi carea personalului medical 

care a asistat pacienta, iden-

tifi cată ca fi ind pozitivă”, se 

arată în comunicatul remis de 

ofi cialii UPU.

Astfel, potrivit mesajului 

ofi cial, nu mai puţin de 8 

persoane au avut contact di-

rect cu pacienta, însă au fo-

losit mască şi mănuşi. S-a 

cerut acceptul Direcţiei de 

Sănătate Publică pentru re-

coltarea probelor de la aceş-

tia. Acestor persoane s-au 

adăugat personalul medical 

şi auxiliar care a lucrat în 

acea zi cu colegii.

Un sfert de oră critic 
cu pacientul infectat

În total, s-au recoltat pro-

be de la 18 angajaţi UPU. 

Rezultatele acestei recoltări 

au fost comunicate telefo-

nic, în data de 24 martie 

2020, în jurul orei 18:00, de 

către dr. Mihai Moisescu-Go-

ia, director DSP Cluj, care a 

anunţat pozitivarea unui sin-

gur asistent medical.

„Menţionăm că alături de 

colegii UPU care au îngrijit 

pacienta, au fost testaţi 6 an-

gajaţi ai SAJ Cluj, care, la rân-

dul lor, au purtat mască şi mă-

nuşi, iar rezultatele acestora 

fi ind negative”, se mai arată 

în comunicatul remis de UPU, 

care precizează că alte trei 

probe sunt în lucru, însă nu 

din rândul personalului care 

a îngrijit direct pacienta.

Potrivit UPU Cluj-Napoca, 

asistenta medicală a avut doar 

sarcina de a monta cateter pe-

riferic (branulă), procedură ca-

re a durat mai puţin de 15 mi-

nute, cu echipament mască şi 

mănuşi. „Reiterăm faptul că 

pacienta nu era suspectă CO-

VID-19 la momentul respec-

tiv”, mai spun sursele ofi cia-

le, amintind ulterior că datele 

au evidenţiat un alt timp de 

posibilă expunere la infecţia 

cu COVID-19 pentru asistenta 

medicală, în jurul datei de 17 

martie, fără legătură cu UPU.

44 de contacţi 
ai asistentei,
expuşi primejdiei

Conform unui comunicat 

transmis de Spitalul Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj-Napo-

ca, joi, la ora 14:00, au fost iden-

tifi caţi 44 de contacţi ai asisten-

tei descoperită pozitiv la CO-

VID-19, posibil expuşi, prin des-

făşurarea activităţii în toate punc-

tele de lucru ale UPU-SMURD.

„DSP a cerut anunţarea me-

dicului epidemiolog al Spita-

lului Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj-Napoca, pentru evalu-

area situaţiei, a riscului de ex-

punere şi identifi carea contac-

ţilor expuşi asistentei medica-

le. La ora 18:30, 25 martie 2020, 

s-a demarat o anchetă epide-

miologică amplă”, se arată în 

comunicatul remis joi.

„S-au identifi cat 44 de 

contacţi, posibil expuşi, prin 

desfăşurarea activităţii în toa-

te punctele de lucru ale 

UPU-SMURD, posibil expu-

nere prin sursă secundară de 

contaminare. La acest mo-

ment (n.red. joi după-masă), 

testele sunt în lucru”, au 

transmis ofi cialii.

O asistentă de la UPU Cluj-Napoca a fost depistată pozitiv la testul pentru coronavirus și se afl ă internată 
la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. În urma ei au rămas multe emoții pentru cadrele medicale.

CLIPE DE CUMPĂNĂ LA UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE DIN CLUJ-NAPOCA

Anchetă epidemiologică la UPU, 
peste 40 de angajați, TESTAȚI!
O asistentă a fost infectată cu noul coronavirus. Prefectul știa, dar a refuzat să confirme!

Încă de miercuri seară, de-
putatul USR de Cluj 
Emanuel Ungureanu afi r-
ma că sursa contaminării 
de la UPU ar putea fi  o pa-
cientă care nu a fost testată 
la timp de DSP Cluj și a fost 
„plimbată” prin mai multe 
circuite ale spitalului.

„Pentru că nu se testează 
sufi cient de mult și se prelu-
crează greoi probele, paci-
enţii suspecţi sunt plimbaţi 
prin UPU pe circuite unde 
sunt și pacienţi cu alte diver-
se patologii. Pericolul de 
contaminare este major!”, a 
scris parlamentarul clujean, 
miercuri seară, pe pagina 
sa de Facebook.

„Am mai spus că nu co-
mentez afi rmaţiile nimă-
nui, mai ales cele panicar-
de și pline de dramatism 
indus cu un anume scop, 
care nu ar trebui să își ai-
bă rostul in aceasta peri-
oadă”, a transmis, tot 
miercuri seară, prefectul 
judeţului Cluj, Mircea 
Abrudean, responsabilul 
cu comunicarea în timpul 
crizei evitând să confi rme 
sau infi rme cele spuse.

Prefectul de Cluj 
știa, dar a tăcut!
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Cadrele medicale 

din Suceava, infectate cu 

noul coronavirus, acuză 

tratamentul 

preferenţial pentru 

preşedintele Consiliului 

Judeţean Suceava, 

Gheorghe Flutur.

Cadrele medicale din Suceava 

se luptă cu condiţiile din propriul 

spital. În jur de 30 dintre aceştia 

sunt internaţi la secţia dermatolo-

gie, iar alţii pe un singur palier un-

de există o singură unitate sanita-

ră, la secţia de Boli Infecţioase, 

afl ată într-un pavilion diferit.

Medicii internaţi sunt înghe-

suiţi, în timp ce şeful Consiliu-

lui Judeţean Suceava, Gheorghe 

Flutur, fost ministru al Agricul-

turii, are o rezervă „de lux”, la 

secţia Chirurgie, etajul 4. „Are 

duşul lui, noi suntem la grăma-

dă, are tratament preferenţial. 

Lui i s-a adus mâncare de la re-

staurant, noi nu am mâncat ju-

mătate de zi”, a declarat o asis-

tentă, potrivit Libertatea.

„Am vrut să mă testez fi ind-

că am avut atâtea acţiuni în zo-

nă şi am zis, ia să mă duc dumi-

nică, pe la 12 noaptea, că veneam 

de la o întrevedere, ia să intru să 

mă testez. Mi s-a părut o chestie 

corectă. Aşa am afl at”, a decla-

rat Flutur, recunoscând că „a să-

rit peste rând” pentru a se testa 

şi refuzând ulterior să le mai răs-

pundă ziariştilor de la Libertatea.

Ulterior, Flutur a declarat, 

pentru Digi24, că nu îşi repro-

şează nimic în privinţa mana-

gementului de la spitalul din 

subordinea sa. Nouă persoa-

ne care au murit din cauza no-

ului coronavirus au fost inter-

nate la Spitalul Judeţean Su-

ceava, iar 85 de cadre medi-

cale din acest spital au fost in-

fectate. În total, au fost 170 de 

persoane infectate, spitalul fi -

ind închis pentru dezinfecţie.

Medicii la grămadă, 
politicienii în condiţii de lux

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Victor Costache, ministrul 

Sănătăţii, şi-a dat demisia, 

joi dimineaţă, în plină pan-

demie de coronavirus.

Cu o seară înainte, Victor 

Costache anunţase la mai mul-

te posturi de televiziune pla-

nul testării tuturor bucureşte-

nilor pentru coronavirus. Pre-

mierul Ludovic Orban a anun-

ţat, joi dimineaţă, că îl propu-

ne pentru funcţie pe secreta-

rul de stat Nelu Tătaru, care 

se afl a la Suceava şi a fost che-

mat la Bucureşti de urgenţă.

Costache, forţat 
să demisioneze?

Potrivit Digi24, ministrul 

demisionar al Sănătăţii şi 

Ludovic Orban au avut, 

miercuri seară, o discuţie 

aprinsă pe tema lipsei de 

echipamente din spitale şi 

a haosului organizatoric, 

însă premierul a fost furi-

os mai ales din cauza anun-

ţului privind testarea bucu-

reştenilor, anunţată, se pa-

re, de ministrul Costache 

fără să aibă acoperire logis-

tică, conform unor surse 

din cadrul Partidului Naţi-

onal Liberal (PNL).

Sursele citate spun că lui 

Victor Costache i s-a cerut să 

iasă public ca să prezinte scu-

ze cu privire la acest anunţ. 

De asemenea, el ar fi  vrut să 

demisioneze încă de luni, de 

la izbucnirea scandalului pri-

vind situaţia dezastruoasă din 

spitale. Ulterior, Ludovic Or-

ban a anunţat într-o declara-

ţie de presă că a luat act de 

demisia lui Costache.

„Am luat act de această de-

misie, îi voi transmite preşe-

dintelui Klaus Iohannis aceas-

tă demisie. Aproape 5 luni de 

zile Victor Costache a făcut 

parte din Guvernul pe care îl 

conduc şi împreună am luat o 

serie de decizii importante (...) 

Regret demisia, pe de altă par-

te o înţeleg şi îi mulţumesc. 

Voi continua să întăresc echi-

pa de la Ministerul Sănătăţii. 

Avem prioritate zero achiziţia 

de echipamente pentru spita-

le, pentru a proteja angajaţii”, 

a precizat Orban, la „despăr-

ţirea” de Victor Costache.

Nelu Tătaru „cunoaşte 
foarte bine situaţia”

„Domnul secretar de stat 

Nelu Tătaru face parte din 

echipa de la Ministerul Să-

nătăţii, a fost, este şi va fi 

în prima linie a bătăliei con-

tra coronavirus. Deja stăpâ-

neşte foarte bine toate pro-

cedurile, tot planul de mă-

suri. Astăzi (n.red. joi) se 

găseşte la Suceava, l-am su-

nat şi l-am informat privi-

tor la intenţia mea de a-l 

propune ca ministru al Să-

nătăţii, urmând să revină în 

Bucureşti şi să discutăm toa-

te detaliile”, a mai punctat 

premierul României.

„Am luat act de demisia 

domnului Costache şi am 

semnat decretul de numire a 

noului ministru. Domnul Tă-

taru cunoaşte foarte bine ca-

re este situaţia în acest mo-

ment în sistemul sanitar, tre-

buie să ia urgent toate măsu-

rile necesare pentru comba-

terea răspândirii infectării cu 

noul coronavirus”, a precizat 

ulterior preşedintele Români-

ei, Klaus Iohannis, înainte ca 

Nelu Tătaru să depună jură-

mântul de investire.

Nelu Tătaru este vasluian, 

absolvent al Facultăţii de Me-

dicină Generală de la UMF Iaşi 

(1998), al unui curs de Mana-

gement al Instituţiilor Publice 

(2004) şi Chirurgie Generală 

(2006), ambele la UMF Iaşi. În 

2007, a absolvit Şcoala Naţio-

nală de Sănătate Publică şi Ma-

nagement Sanitar, iar în 2009 

o specializare în endoscopie di-

gestivă, la UMF Iaşi. Din 2011 

este doctor în ştiinţe (absolvent 

al Şcolii Doctorale la UMF Iaşi). 

Este medic chirurg.

Un nou ministru la Sănătate, 
aceleași probleme în spitale
Victor Costache a dat bir cu fugiții, secretarul de stat Nelu Tătaru asigură interimatul

Premierul Ludovic Orban a luat act de demisia lui Victor Costache şi a anunţat că secretarul de stat 
Nelu Tătaru (foto) va prelua interimar conducerea Ministerului Sănătăţii.

Demisia fostului ministru al 
Sănătăţii, Victor Costache, este „un 
act de iresponsabilitate”, susţine 
deputatul PSD de Cluj Horia Nasra. 
„Guvernul PNL se joacă cu sănăta-
tea românilor în plină criză”, afi rmă 
parlamentarul clujean.

„Guvernul liberal se joacă cu să-
nătatea românilor în plină criză, 
după jocul anticipatelor care a provocat fuga rușinoa-
să a ministrului Cîţu, avem parte de o demisie sau de-
mitere iresponsabilă a ministrului Costache. Astfel de 
jocuri politice sunt inadmisibile în această criză, ges-
turi inexplicabile care afectează grav funcţionarea sis-
temului medical, care scad total încrederea românilor 
în instituţiile statului și crează panică”, se arată într-o 
replică a lui Nasra.

„Solicit guvernului Orban să nu mai numească dezertori 
politici, miniștri care lasă ţara la greu! De asemenea, so-
licit premierului Orban ca cetăţenii României să nu mai 
fie discriminaţi! Și locuitorii din Cluj-Napoca, Făurei, 
Babadag, Craiova, Ruginoasa sau Gurahonţ trebuie tes-
taţi! Toţi românii trebuie testaţi fără discriminare locati-
vă!”, a mai cerut Horia Nasra.

Deputatul Horia Nasra: „Demisia lui 
Costache, un act de iresponsabilitate!”

Cuvânt de îmbărbătare către preoți și credincioși
† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

În aceste zile 

de încercare avem 

mare nevoie unii 

de alţii şi cu toţii laolaltă 

avem nevoie de ajutorul 

lui Dumnezeu. 

Cele trei virtuţi teologice – 

credinţa, nădejdea 

şi dragostea, 

să încercăm 

a le pune în practică.

Sfântul Pavel afi rmă că 

noi „ne lăudăm şi în sufe-

rinţe, bine ştiind că suferin-

ţa aduce răbdare, şi răbda-

rea încercare, şi încercarea 

nădejde” (Romani 5,3).

Atunci când corabia era 

pe punctul de a se scufun-

da, el i-a încurajat pe cei-

lalţi pasageri zicând: „Vă în-

demn să aveţi voie bună, 

căci niciun suflet dintre voi 

nu va pieri… şi luând pâi-

ne, a mulţumit lui Dumne-

zeu înaintea tuturor şi frân-

gând a început să mănânce. 

Şi devenind toţi voioşi, au 

luat şi ei şi au mâncat” (Fap-

te 27,22-36).

Îndemnul nostru este să fi ţi 

curajoşi şi să nu vă lăsaţi co-

pleşiţi de întristare căci Sfân-

tul Ioan Casian spune: „pre-

cum molia roade haina şi ca-

riul lemnul, aşa întristarea în-

tunecă sufl etul omului”.

Trebuie să fim curajoşi şi 

să credem că necazurile au 

un capăt, aşa ne spune Sfân-

tul Iacov: „Luaţi fraţilor, pil-

dă de suferinţă şi de înde-

lungă-răbdare pe proorocii 

care au grăit în numele Dom-

nului. Iată, noi fericim pe 

cei ce au răbdat: aţi auzit 

de răbdarea lui Iov şi aţi vă-

zut sfârşitul hărăzit lui de 

Domnul; că mult-milostiv 

este Domnul şi îndurător” 

(Iacov 5,10-11).

Gândindu-ne la toate acestea, 

Permanenţa Arhiepiscopiei noas-

tre vă transmite următoarele:

Toţi preoţii vor respecta 

întru totul recomandările con-

ţinute în documentul Noi mă-

suri privind slujbele şi acti-

vităţile sociale bisericeşti, 

transmis de către Cancelaria 

Sfântului Sinod.

Se va respecta acelaşi pro-

gram de lucru, între orele 9 şi 

15, la Centrul eparhial şi la 

protopopiate.

Toate slujbele religioase 

vor fi  săvârşite în biserici, 

cu uşile închise, de către pre-

ot şi cântăreţ şi îşi vor urma 

cursul fi resc din această pe-

rioadă a Postului Mare: Li-

turghia Darurilor înainte sfi n-

ţite, în zilele de peste săptă-

mână, seara Pavecerniţa, 

sâmbăta Liturghia Sfântului 

Ioan Gură de Aur şi pome-

nirea morţilor, iar duminica 

Liturghia Sfântului Vasile cel 

Mare şi Vecernia.

Având în vedere faptul că 

sunt interzise grupurile mai 

mari de trei persoane şi pen-

tru a evita eventualele îmbol-

năviri, Bisericile vor rămâne 

închise pe tot parcursul zilei.

Persoanele bolnave sau în 

vârstă pot fi  spovedite şi îm-

părtăşite la domiciliu, respec-

tând normele indicate de că-

tre Cancelaria Sf. Sinod.

Recomandăm preoţilor să 

ţină legătură cu credincio-

şii lor prin toate mijloacele 

de comunicare oferite de re-

ţelele sociale, prin care le 

vor trimite mesaje de încu-

rajare şi vor putea răspun-

de solicitărilor lor.

Transmisiunile în direct ale 

slujbelor se vor face exclusiv 

de la Catedrala Patriarhală, prin 

intermediul T.V. şi Radio Trini-

tas, şi de la Catedrala Mitropo-

litană din Cluj prin Radio Re-

naşterea şi de pe pagina de Fa-

cebook a Radio Renaşterea.

Reamintim părinţilor pro-

topopi ca preoţii, împreună cu 

membrii organismelor parohi-

ale să se implice în sprijinirea 

persoanelor afl ate în autoizo-

lare, de pe raza parohiilor lor, 

să le ofere hrană sau pachete 

cu alimente la domiciliu.

Centrul eparhial va întocmi 

adeverinţele de serviciu pentru 

deplasare pentru membrii per-

manenţei, pentru protopopi şi 

pentru angajaţii direcţi, iar pro-

topopiatele pentru preoţii parohi 

şi stareţi, iar preoţii parohi pen-

tru preoţii slujitori, cântăreţii bi-

sericeşti şi pentru îngrijitori.

Prevederile acestei note 

vor ţine cont de recoman-

dările autorităţilor şi de evo-

luţia la nivelul ţării noas-

tre a acestei epidemii şi pot 

suferi modificări.
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CAMPANIE SOCIALĂ

Digitap, o companie IT din 

Cluj-Napoca care se implică 

activ în combaterea efecte-

lor epidemiei de coronavi-

rus, a lansat o platformă 

online care ajută cetăţenii 

să realizeze declaraţii onli-

ne, în format PDF, fără să 

fi e nevoie de imprimantă.

Platforma online ajută oa-

menii să genereze declaraţii 

online pentru părăsirea domi-

ciliului după aplicarea Ordo-

nanţei militare nr. 3, în format 

PDF, fără să aibă nevoie de im-

primantă. De precizat că in-

formaţiile din formular sunt 

salvate doar în browser.

Astfel, aplicaţia nu colec-

tează niciun fel de date perso-

nale. Utilizând această aplica-

ţie, fi ecare utilizator îşi asumă 

responsabilitatea pentru corec-

titudinea, integralitatea şi ac-

tualitatea informaţiilor furni-

zate. Iată care sunt paşii:

Pasul 1: Accesăm platfor-

ma realizată de Digitap

Pasul 2: Completăm la Pa-

sul 1 de pe site cu informaţi-

ile din buletin

Pasul 3: Completăm cu da-

tele din buletin în ceea ce pri-

veşte domiciliul, dar şi domi-

ciliul actual

Pasul 4: Completăm scopul 

pentru care ne deplasăm, locul 

de unde plecăm şi unde vrem 

să ajungem, dar şi intervalul orar

Pasul 5: Apăsăm butonul 

„Finalizează” şi obţinem ce-

rerea în format digital

Declaraţia pentru a părăsi 
casa, disponibilă online

DE AICI POȚI GENERA DECLARAȚIA

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca lansează, 

în această perioadă difi cilă, 

un apel la solidaritate adre-

sat tuturor membrilor 

comunităţii care 

pot dona sânge.

Deplasarea la Centrul Regio-

nal de Transfuzie Sanguină, pen-

tru donare de sânge, este consi-

derată o urgenţă şi trebuie să fi e 

menţionată ca atare în declaraţia 

pe proprie răspundere, în care 

trebuie să fi e precizat şi traseul 

deplasării, respectiv adresa de 

domiciliu a donatorului şi adre-

sa Centrului Regional de Trans-

fuzie Sanguină Cluj (str. Nicolae 

Bălcescu nr. 18, Cluj-Napoca).

„Comunitatea noastră a re-

acţionat întotdeauna foarte bi-

ne în momentul în care a fost 

vorba despre solidaritate socia-

lă. Lansate în urmă cu mai bi-

ne de 5 ani, campaniile UBB de 

donare de sânge au devenit de-

ja o tradiţie prin care am încer-

cat, dincolo de evenimentul 

punctual, să generăm un com-

portament constant în sensul 

donării de sânge. Acum e nevo-

ie să dovedim că ne putem mo-

biliza şi în afara evenimentelor 

planifi cate din timp, că putem 

acţiona ca o comunitate respon-

sabilă în situaţii de urgenţă. Ape-

lul nostru nu e adresat doar ce-

lor care au domiciliul în Cluj, ci 

şi studenţilor noştri din alte lo-

calităţi, care pot dona la centre-

le de transfuzii din judeţele lor”, 

declară noul rector al Universi-

tăţii „Babeş-Bolyai”, prof. univ. 

dr. Daniel David.

Apelul lansat de UBB vine 

în contextul nevoii acute de 

sânge pe care spitalele o re-

simt în această perioadă, în 

condiţiile în care situaţia ge-

nerată de pericolul răspândi-

rii infectării cu noul coronavi-

rus a redus dramatic numărul 

persoanelor care se prezintă 

zilnic la Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Cluj.

Apel pentru sânge: 
„Numărul donatorilor 
a scăzut dramatic!”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 

(DGASPC) poate prelua 

copiii ai căror părinţi 

au fost confirmaţi 

cu noul coronavirus.

Daniel Tămaş, şeful 

DGASPC Cluj a confirmat că 

autorităţile naţionale au dis-

pus ca direcţiile din terito-

riu să preia cazurile de co-

pii ai căror părinţi sunt con-

firmaţi cu coronavirus.

„Vă pot spune, din ceea 

ce cunosc în momentul de 

faţă, din recomandările fă-

cute de autorităţile naţiona-

le, că există obligativitatea 

DGASPC să preia cazurile 

de copii ai căror părinţi sunt 

cu coronavirus. Din punc-

tul meu de vedere, la nive-

lul direcţiilor de asistenţă 

socială, ar fi obligatorie o 

anchetă epidemiologică. Di-

recţia ar avea obligaţia să 

anunţe Direcţia de Sănăta-

te Publică, în acelaşi timp 

ar trebui sesizat şi Comite-

tul pentru Situaţii de Urgen-

ţă de la nivelul judeţului, 

coordonat de prefect”, a de-

clarat Daniel Tămaş, pentru 

Monitorul de Cluj.

„Mai mult, ar trebui di-

recţiile să aibă o procedu-

ră prin care să fie sesizat şi 

Serviciul Public de Asisten-

ţă Socială de la nivelul fie-

cărei primării şi mai ales 

medicul de familie al copi-

lului, care să ne prezinte o 

adeverinţă medicală, după 

care noi, la nivelul Direcţi-

ei de Asistenţă Socială, ar 

trebui să facem plasamen-

tul în regim de urgenţă în 

centre. Noi avem centrul de 

primiri de urgenţă şi cred 

că aceasta ar fi soluţia, să 

îi plasăm acolo în regim de 

urgenţă, în izolatoarele pe 

care noi oricum le aveam 

pregătite”, a precizat Dani-

el Tămaş.

Întrebat dacă există po-

sibilitatea ca minorii să fie 

luaţi în grijă de alţi mem-

brii ai familiei, directorul 

DGASPC Cluj a spus: „Exis-

tă şi această variantă, dar 

cred că, venind dintr-un me-

diu cu coronavirus, şi ei te-

oretic ar putea fi infectaţi”.

Sistemul de asistenţă 
socială, „vulnerabil” 
la coronavirus

Daniel Tămaş a declarat 

că, până în prezent, nu exis-

tă niciun caz de infectare cu 

coronavirus confirmat în 

centrele DGASPC Cluj, tră-

gând totodată un semnal de 

alarmă cu privire la lipsa 

materialelor din aceste struc-

turi, fapt care ar putea con-

duce însă la o situaţie dra-

matică în centrele de adulţi 

şi de copii, în timp.

„În centrele de copii şi de 

bătrâni, în momentul de fa-

ţă, nu avem niciun caz de 

infectare cu coronavirus. Din 

păcate, ne confruntăm cu 

aceeaşi problemă, cu lipsa 

materialelor. În momentul 

de faţă, eu sunt înlocuit de 

o persoană desemnată de 

Consiliul Judeţean Cluj şi îmi 

parvin foarte multe informa-

ţii de la nivelul sediilor de 

centre din judeţ, care recla-

mă deja lipsa materialelor, 

probleme cu personalul, de-

legări a unor persoane din 

alte centre în centrele de co-

pii şi de adulţi, ceea ce, din 

punctul meu de vedere, es-

te un fapt îngrijorător, pen-

tru că este posibil să aduci 

virusul de afară. Fiind în con-

cediu medical, nu pot inter-

veni decât cu sfaturi către 

colegii mei, să se protejeze. 

Nu vreau să fi u pesimist, în-

să cred că va urma o situa-

ţie dramatică în centrele de 

adulţi şi de copii cu handi-

cap, care nu au posibilitatea 

să se apere de acest virus şi 

ţin pumnii colegilor din pri-

mul rând, pentru că ei vor 

duce greul”, a avertizat Da-

niel Tămaş.

Copiii cu coronavirus, 
internaţi alături 
de părinţi

Contactat de Monitorul de 

Cluj, dr. Mihai Moisescu-Go-

ia, directorul executiv al Di-

recţiei de Sănătate Publică 

Cluj a declarat că, în cazul 

copiilor infectaţi cu corona-

virus, internarea se poate fa-

ce alături de unul dintre pă-

rinţi, aşa cum se procedea-

ză şi în celelalte unităţi de 

medicină pediatrică.

Minorii cu părinții infectați, 
preluați de Protecția Copilului
Ce se întâmplă dacă ambii părinți se îmbolnăvesc de COVID-19?

Protecţia Copilului poate prelua copiii ai căror părinţi au fost confi rmaţi 
cu noul coronavirus. Există posibilitatea ca minorii să fi e luaţi în grijă 
de alţi membrii ai familiei?

Persoanele cu vârsta peste 

65 de ani pot benefi cia de 

sprijinul specialiştilor din 

cadrul Clinicii Universitare 

de Psihologie „Babeş-Bolyai 

PsyTech”, care le oferă gra-

tuit suport emoţional în 

această perioadă.

Vârstnicii care doresc să ape-

leze la specialiştii Clinicii Psy-

Tech pot suna zilnic, între ore-

le 10:00 şi 16:00, la numărul de 

telefon +0748.483.256, unde 

pot benefi cia gratuit de una sau 

mai multe şedinţe de consilie-

re/asistenţă psihologică prin te-

lefon, timp de aproximativ 30 

de minute/şedinţă.

Programul a fost lansat 

joi, 26 martie 2020, de Cli-

nica Universitară de Psiho-

logie „Babeş-Bolyai PsyTe-

ch”, în contextul măsurilor 

adoptate recent de UBB, ac-

centuând preocuparea pen-

tru bunăstarea psihologică a 

comunităţii clujene.

Serviciile psihologice ofe-

rite de Clinica PsyTech sunt 

realizate la cele mai ridicate 

standarde internaţionale, în 

condiţiile în care Clinica es-

te acreditată şi lucrează în 

colaborare cu cele mai im-

portante clinici internaţiona-

le în domeniu.

Sprijin psihologic gratuit 
pentru vârstnici
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Primăvara este un bun 

prilej să ne curăţăm orga-

nismul de toxine şi să ne 

încărcăm cu vitamine din 

bogăţia verde a naturii. 

Având în vedere că în 

această perioadă ne petre-

cem majoritatea timpului 

în casă, o cură de detoxi-

fi ere este bine-venită.

Organismul elimină impu-

rităţile cu ajutorul fi catului, 

rinichilor, prin intestine, plă-

mâni şi piele. Când acest sis-

tem este compromis, impuri-

tăţile nu mai sunt fi ltrate co-

rect şi fi ecare celulă din orga-

nism este afectată.

Procesul de detoxifi ere 

ajută la eliminarea acestor 

substanţe nocive din orga-

nism, iar rezultatul constă 

în îmbunătăţirea tonusului 

general, în pierderea kilogra-

melor nedorite şi în recupe-

rarea mai rapidă din eventu-

alele afecţiuni existente.

Cauzele acumulării toxi-

nelor sunt: stresul, seden-

tarismul, poluarea din me-

diu, aditivii alimentari, con-

sumul excesiv de medica-

mente, dependenţe nocive. 

Curele de detoxifiere îşi au 

rostul doar dacă sunt făcu-

te pe o perioadă de cel pu-

ţin 2-3 luni în fiecare an.

Detoxifi erea 
cu alimente crude

Conform dietologului şi te-

rapeutului nutriţionist Cristi-

na Cerevatenco, benefi cii ma-

xime vom avea atunci când 

consumăm alimentul crud.

Detoxifi erea organismului 

trebuie să înceapă cu înlocu-

irea sucurilor şi a băuturilor 

alcoolice cu apă. Apa hidra-

tează organismul şi ajută pro-

cesul de detoxifi ere.

„Dacă e să dau câteva re-

comandări pentru un program 

de detoxifi ere, atunci asta ar 

însemna renunţarea la pro-

dusele de origine animală, 

pentru o perioadă de 14 zi-

le. Vom opta pentru smo-

othie-uri din legume sau fruc-

te. Putem consuma pe par-

cursul zilei un suc. El se asi-

milează foarte bine”, a mai 

precizat Cerevatenco.

Evitaţi dietele stricte!

Dieta strictă nu compen-

sează excesele alimentare din 

perioada sărbătorilor. Mănân-

că fructe şi/sau legume zil-

nic, cereale integrale, alimen-

te bogate în proteine slabe.

„Ne vom orienta spre ali-

mentele de origine vegeta-

lă. Vom exclude din alimen-

taţia noastră zahărul rafinat 

şi făina albă. Se recomandă 

boboasele combinate cu ce-

reale, ca să luăm complexul 

de aminoacizi”, a mai punc-

tat nutriţionista Cristina Ce-

revatenco, care ne zice ca-

re sunt semnele ce indică 

că organismul are nevoie ur-

gent de o detoxifiere.

„Sunt anumite simptome 

care ne dau de ştire că corpul 

nostru are nevoie de ajutor: 

oboseala, lipsa de energie 

atunci când ne trezim de di-

mineaţă şi nu avem chef să 

ieşim din casă. Un alt simp-

tom ar fi  lipsa poftei de mân-

care, probleme cu pielea, ce-

va câteva kilograme în plus. 

Dorinţa de a face o detoxifi e-

re apare şi atunci când greu-

tatea este sub normă”, mai 

explică Cristina Cerevatenco, 

citată de tv8.md.

Detoxifiere 
de primăvară
Cum scăpăm de toxinele acumulate în organism?

Pentru o detoxifi ere corectă, mișcarea este esenţială. Cum 
dietele de detoxifere nu pot fi  transformate într-un stil de 
viaţă fi ind mult prea drastice, în post-detoxifi ere sportul va 
ajuta corpul să funcţioneze la fel de bine, impunând un fel 
de detoxifi ere naturală, treptată.

În această perioadă, când nu putem ieși să alergăm prin 
parc sau să ajungem într-o sală de sport, mișcările yoga 
sunt alegerea perfectă. Odată cu mișcările executate, corpul 
este împins, întors, întins, organele fi ind „stoarse”, stimu-
lându-se circulaţia sangvină, baza pentru o detoxifi ere co-
rectă și o sănătate mai bună.

În plus, tehnicile de respiraţie golesc plămânii de substanţe 
nocive cum ar fi  dioxidul de carbon, acidul lactic și elimină 
lichidul limfatic din ţesuturile profunde – benefi cii cu mult 
peste efectele exerciţiilor aerobice.

Mișcarea, esențială pentru 
o detoxifiere de primăvară!

Oana SPIRU
redactia@monitorulcj.ro

Tenul nostru are nevoie 

de multă atenţie. 

Pregătirea tenului pentru 

un nou anotimp este unul 

dintre cei mai importanţi 

paşi de făcut la începutu-

lui fi ecărui sezon.

Pentru prospeţimea şi lumi-

nozitatea tenului, ritualul de în-

grijire este absolut necesar. Chiar 

dacă uneori mai apelăm şi la 

specialişti, în fi nal, cea mai im-

portantă este îngrijirea tenului 

acasă. Iată câteva reguli esenţi-

ale care te vor ajuta să-ţi men-

ţii tenul frumos şi sănătos!

Nu sări niciodată peste de-

machiere! Acest pas trebuie să 

îl respectăm în fi ecare zi, atât 

dimineaţa, cât şi seara, în orice 

anotimp al anului. Specialiştii 

unui centru de înfrumuseţare 

din Cluj-Napoca au făcut publi-

ce câteva recomandări:

* Folosirea unui gel de cură-

ţare, urmată de o ştergere uşoa-

ră a feţei cu un prosop moale 

şi aplicarea unui demachiant, 

pentru a desfunda porii.

* Un masaj blând al tenu-

lui, cu ajutorul unui scrub fa-

cial, pentru a elimina celulele 

moarte şi a lăsa pielea lumi-

noasă. Vei obţine acelaşi re-

zultat şi cu un amestec de mie-

re şi zahăr, pe care-l poţi lăsa 

să acţioneze asupra tenului 

timp de 3 minute, înainte să 

clăteşti cu apă călduţă.

* Acordă atenţie zonelor 

mai sensibile ale tenului, cum 

ar fi  conturul ochilor, care es-

te de 10 ori mai sensibil decât 

restul feţei sau cel al buzelor. 

Alege un demachiant special 

pentru aceste zone.

* Hidratarea este unul din-

tre cei mai importanţi paşi. Pe 

lângă consumul de lichide, ca-

re hidratează pielea din interi-

or, trebuie să avem grijă şi la hi-

dratarea exterioară. O hidratare 

efi cientă se face în mai mulţi 

paşi. În primul rând, aplică un 

serum potrivit tipului tău de ten. 

Apoi, adaugă un antioxidant, 

după care se aplică crema, ca-

re va sigila serumul şi antioxi-

dantul în epidermă.

* Exfoliază-ţi pielea o da-

tă pe săptămână. Poţi alege 

fi e un exfoliant gata prepa-

rat (ai grijă însă să fi e unul 

blând, care respectă pH-ul 

pielii), fi e îţi poţi prepara 

unul acasă din ingrediente 

naturale, cum ar fi  zahărul, 

cafeaua, mălaiul sau sarea 

de mare. Exfolierea pielii în-

depărtează celulele moarte, 

ajută la curăţarea şi deblo-

carea porilor, care ar putea 

duce astfel la apariţia acne-

ei şi îmbunătăţeşte semnifi -

cativ aspectul pielii.

* Aplică o mască pentru 

hidratarea tenului de 2 ori pe 

săptămână. Fie că este una 

pe care o cumperi gata făcu-

tă, fi e că îţi prepari tu acasă 

una naturală, vei observa efec-

tele benefi ce imediat după ce 

o îndepărtezi de pe ten.

Cum ne putem îngriji tenul 
acasă în această perioadă?

Situaţia acutală ne pune 

multe semne de întreba-

re şi poate uneori deve-

nim chiar stresaţi. 

Chiar dacă muncim 

de acasă în această peri-

oadă, ori merge la birou, 

la sfârşitul zilei 

avem nevoie de câteva 

momente de relaxare.

Aşadar, îţi poţi programa 

câteva activităţi relaxante 

pentru mintea ta şi acasă. 

Din păcate, printre ele nu 

se numără şi televizorul: a-

re efecte negative asupra 

stării tale de spirit, potrivit 

unui studiu publicat în In-

ternational Journal of Beha-

vioral Medicine.

Te poţi relaxa mult mai 

bine după o zi încărcată, în 

locul televizorului, vei as-

culta muzică în surdină, pe 

balcon. Şi cititul are efecte 

benefice asupra psihicului, 

aşa că ia o carte şi bucu-

ră-te în linişte de ea. Alege 

un volum de povestiri scur-

te şi uşoare, sunt ideale pen-

tru o seară relaxantă, pe-

trecută acasă.

Orice formă de exercitiu 

fizic am alege efectele stre-

sului se pot elimina prin fap-

tul că ajutam creierul să eli-

mine chimicalele, iar stare 

de bine se va simți în cel 

mai scrurt timp.

La fi nalul zilei, oricât de 

activi ne-ar plăcea să fi m şi 

chiar dacă preferăm agitaţia, 

relaxarea este unul dintre lu-

crurile cele mai importante 

pentru sănătatea noastră.

Planifică activităţi relaxante la domiciliu
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Asociația CERT-

Transilvania din Cluj-

Napoca și împreună 

cu voluntarii au pornit 

la „război” împotriva pan-

demiei de coronavirus.

„Este un război cu lipsuri-

le din sistemul nostru sanitar, 

un război cu stocurile golite 

de echipamente de protecție 

pentru cei care luptă în pri-

ma linie, un război cu terme-

nele de livrare enunțate de 

furnizori, un război cu tim-

pul pe care vrem să-l câștigăm 

pentru părinții și bunicii 

noștri”, transmit reprezentanții 

CERT-Transilvania.

De două săptămâni, viețile 

lor se desfășoară într-un ritm 

infernal, într-o teribilă cursă 

contra cronometru, pentru că 

solicitările din partea unităților 

spitalicești din toată Transilva-

nia continuă să curgă în căsuța 

de e-mail și nu este timp de 

stat pe gânduri. Așa arată „jur-

nalul de război” al Commu-

nity Emergency Response Team 

(CERT) – Detașamentul de 

Intervenție la Dezastre:

* Producem în regim pro-

priu viziere pentru protecția 

cadrelor medicale – până acum 

am distribuit unităților 

spitalicești din Cluj-Napoca 

460 de bucăți;

* Am achiziționat și donat 

către ISU și unitățile care sunt 

dislocate la centrele de caran-

tină din Huedin și Băișoara 

300 litri de dezinfectant, 10.000 

perechi de mănuși, măști, să-

pun, saci de gunoi și alte con-

sumabile;

* Am donat către SAJ Cluj și 

Inspectoratul Județean de Poliție 

Cluj 200 măști, 2.000 mănuși și 

40 litri de dezinfectant.

„În baza unui protocol 

încheiat cu Direcția de 

Asistență Socială, oferim 

sprijin persoanelor în vâr-

stă prin achiziția și livrarea 

de alimente și medicamen-

te, pentru a-i proteja de pe-

ricolul contractării virusu-

lui prin părăsirea domiciliu-

lui. Donăm pachete de ali-

mente persoanelor fără 

posibilități financiare”, 

transmit voluntarii CERT-

Transilvania.

Voluntarii CERT-Transilvania sunt alături de eroii luptei împotriva COVID-19

„Am demarat procedurile de achiziție a 5 ventilatoare tip 
LyraX2 – non-invaziv/invaziv staționar care vor fi  donate 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. 
Continuăm producția de viziere în regie proprie”, spun 
reprezentanții CERT, al căror mesaj este simplu: „Împreună 
putem învinge, solidari până la capăt!”.

„Abia așteptăm să sosească cei 1.000 litri de dezinfectant, 
cele 10.000 de mănuși și 10.000 de măști comandate pentru 
a ne onora promisiunile față de eroii noștri: medici, asisten-
te, ambulanțieri, jandarmi și polițiști”, mai transmit volunta-
rii, care au inițiat și o campanie de strângere de fonduri dedi-
cată exclusiv achiziției de aparatură și echipamente medicale 
de protecție pe care le vor dona spitalelor clujene.

Lupta voluntarilor CERT continuă!

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca s-a golit 

(aproape) în totalitate 

în prima zi de aplicare 

a Ordonanţei militare nr. 3. 

Poliţiştii i-au luat la între-

bări pe clujenii care s-au 

încumetat să iasă pe străzi.

Încă de la intrarea în vi-

goare a Ordonanţei, cele mai 

aglomerate străzi din oraş au 

devenit pustii. Armata şi Po-

liţia Română au fost prezen-

te în mai multe puncte din 

municipiu şi le-au cerut clu-

jenilor declaraţia pe proprie 

răspundere sau adeverinţele 

de la angajator, pentru a jus-

tifi ca prezenţa acestora în spa-

ţiile publice.

690 de poliţişti, jandarmi, 

poliţişti locali şi militari au 

desfăşurat misiuni specifi ce 

în contextul prevenirii şi com-

baterii răspândirii COVID-19. 

Autorităţile au verifi cat mo-

dul de respectare a măsurii 

de izolare în cazul a peste 859 

de persoane, iar 139 de soci-

etăţi comerciale au fost con-

trolate din perspectiva respec-

tării interdicţiilor instituite.

De asemenea, au fost des-

făşurate activităţi pentru pu-

nerea în aplicare a restricţi-

ilor privind circulaţia per-

soanelor. Pentru nerespec-

tarea măsurilor privind re-

stricţionarea circulaţiei, for-

ţele de ordine au aplicat pes-

te 260 de sancţiuni contra-

venţionale în valoare de 

aproximativ 320.000 de lei 

clujenilor indisciplinaţi.

Cititorii Monitorul de Cluj au 

semnalat că, deşi în zonele cen-

trale şi punctele aglomerate ale 

municipiului într-adevăr, „nu 

mai mişcă nimeni”, în cartiere-

le clujene oamenii continuă să 

iasă din case. „Da, da... şi în 

cartiere se plimbă lumea în vo-

ie! Ce să mai zicem de alte ora-

şe mai mici, de exemplu, Tur-

da! Putem sta noi mult şi bine 

în casă cu anii, că nu comba-

tem nimic”, a scris Monica S.

Fodoca Anca Irina „Pe 

centru este aşa, dar în car-

tiere se plimbă nestinghe-

riţi”, a precizat Irina F., com-

pletată de Bianca M.: „Doar 

în Centru, în cartiere lumea 

se plimbă în voie şi nestin-

gheriţi, iar controale în car-

tiere, eu personal, nu am 

văzut”. „Aiurea, poate în 

Centru, în cartier nu, pe ma-

lul Someşului nu!”, ne-a 

scris şi Angela B.

Chiar nu mișcă nimeni 
pe străzile din Cluj?
Armata și Poliția, prezente pe străzile centrale în prima zi de carantină totală

Amenzi de 7,4 
milioane de lei 
la nivel național
Poliţiștii au depistat 5.621 
de persoane care nu au 
respectat măsura privind 
restricţionarea circulaţiei 
prevăzută de ordonanţa 
militară, a anunţat 
Inspectoratul General al 
Poliţiei Române. Celor care 
au încălcat restricţiile im-
puse de autorităţi le-au 
fost aplicate sancţiuni con-
travenţionale în valoare de 
7.404.297 de lei.

Acţiunea poliţiștilor a înce-
put miercuri, la ora 12:00, 
când au intrat în vigoare 
restricţiile de circulaţie. 
La nivel naţional, peste 
12.000 de poliţiști, jan-
darmi și militari au făcut 
fi ltre în toate orașele din 
România pentru a verifi ca 
dacă românii au declaraţii 
pe proprie răspundere sau 
adeverinţă de la angajator 
privind deplasarea.

A fost operaţionalizat call-

center-ul mişcării „Vă aju-

tăm din Cluj”, la numărul 

de telefon 0364.406.517, 

destinat persoanelor în 

vârstă și celor vulnerabile 

la COVID-19.

„Vă ajutăm din Cluj” este o 

mişcare civică înfi inţată în data 

de 16 martie 2020 de către aso-

ciaţiile Vedem Just, Civic Suport 

și Clujul Sustenabil, la care s-a 

alăturat CPVP – Center for Pea-

ce and Violence Prevention.

Scopul mişcării este de a aju-

ta persoanele vârstnice şi cele 

vulnerabile la COVID-19 procu-

rând contra cost produsele ali-

mentare şi medicamentele de 

strictă necesitate. De asemenea, 

voluntarii pot oferi informaţii 

sau consilierea necesară în a-

ceastă perioadă difi cilă.

Începând cu această săptă-

mână, este operaţional și call-

center-ul mişcării „Vă ajutăm 

din Cluj”, la numărul de tele-

fon 0364.406.517. De precizat 

că toţi voluntarii care participă 

la această mişcare civică sunt 

înregistraţi la ISU după ce au 

semnat declaraţia de confi den-

ţialitate şi asumarea riscului în 

activităţile de voluntariat des-

făşurate pe teritoriul judeţului.

„Vă ajutăm din Cluj” 
oferă sprijin 
persoanelor vârstnice

Mai multe solicitări au ve-
nit deja pe grupul de 
Facebook al mișcării „Vă 
ajutăm din Cluj” de la ca-
dre medicale din spitalele 
clujene care nu sunt pre-
gătite corespunzător să 
lupte cu pandemia de co-
ronavirus. Astfel, persona-
lul medical de la 
Oncologie, Institutul 
Inimii, Centrul de 
Hemodializă sau de la 
secția Ginecologie 1 au ce-
rut voluntarilor furnizarea 
cu diverse materiale de 
protecție – măști, ochelari, 
combinezoane – pe care 
conducerile spitalelor nu 
le pot asigura.

„Medicii și cadrele medica-
le de la Ginecologie 1 au 
mare nevoie de echipa-
mente de protecție. Toate 
gravidele cu COVID-19 
sunt duse acolo. E spitalul 
ofi cial pentru a le trata! 
Sunt în prima linie și nu 
au cu ce să se protejeze. 
Au nevoie de măști, com-
binezoane și ochelari de 
protecție. Ajutați-ne!”, a 
cerut un medic rezident pe 
grupul de implicare civică.

Cadrele medicale 
cer cu disperare 
echipament

Străzile au fost golite de oameni, polițiștii și militarii veghează. Cu toate acestea, sute de amenzi 
au fost aplicate, la Cluj-Napoca, în prima zi de carantină totală
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CONVOCATOR       

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27 / 28 aprilie 2020
In temeiul Hotararii din data 25.03.2020, Consiliul de Admi-

nistraţie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înre-
gistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu 
sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 119, (denumită în 
cele ce urmează “Societatea”), în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legii nr. 126 / 
2018 privind pietele de instrumente fi nanciare și ale reglemen-
tărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile 
actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ex-
traordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmea-
ză sub denumirea “AGEA”), conform prevederilor legale și ale 
actului constitutiv, pentru data de 27.04.2020, ora 11:00, la 
sediul societăţii, Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, jud. Cluj, pen-
tru toţi acționarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfâșitul 
zilei de 14.04.2020, stabilită ca dată de referinţă. În cazul ne-
îndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de 
validitate, AGEA se va ține în data de 28.04.2020, ora 11:00, 
în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea 
pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Modifi carea actului constitutiv dupa cum urmeaza:

1.1. Art.9 se completeaza cu punctele 8 si 9, dupa cum 
urmeaza:

„8. Distribuirea dividendelor BRK FINANCIAL GROUP S.A. 
se va face numai din profi tul net şi

numai dacă se constată că este intact capitalul social.
9. Profi tul si pierderea, respectiv dividendele, se raparti-

zeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinu-
te la data de inregistrare a Adunarii Generale.''

2.1. Art. 11, punctul 7 se modifi ca dupa cum urmeaza:

'' 7. Candidaţii vor fi  înscrişi pe buletinele de vot în ordine 
alfabetică, iar în urma votului secret se declară aleşi primii 3 
administratori în ordinea descrescătoare a numărului de vo-
turi, care intrunesc jumatate plus unul din voturile valabil ex-
primate. În cazul egalităţii de voturi pentru administratorul 
de pe locul 3, se va proceda la departajarea in conformitate 
reglementarile europene in legatura cu guvernanta corpora-
tiva, iar metoda de departajare va rezulta din evaluarile in-
tocmite de catre comitetul de nominalizare si prezentate pen-
tru fi ecare candidat in parte.

2.2. Art. 11, punctul 8 se modifi ca dupa cum urmeaza:

8. Membrii consiliului de administraţie pot fi  aleşi si prin 
metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnifi -
cativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod o-
bligatoriu, societatea avand obligatia de a modifi ca in con-
secinta actul constitutiv, care sa prevada un numar de 5 mem-
bri in consiliul de administratie. ''

2.3. Art.13, punctul 1 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 1. Consiliul de administraţie este format dintr-un număr 
de 3 membri neexecutivi aleşi pentru un mandat de 4 ani. 
Membrii consiliului de administraţie sunt reeligibili. La data 
prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie are ur-
mătoarea componenţă: [...]''

2. 4. Art. 13, punctul 6 se modifi ca si va avea urmatorul continut:

''În cazuri excepţionale, justifi cate prin urgenţa situaţiei şi 
pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu acordul una-
nim al membrilor obtinut in prealabil, se poate convoca o se-
dinta prin intermediul emailului. Votul si eventualele obiecti-
uni la punctele de pe ordinea de zi se vor transmite in scris 
prin posta electronica, fără a mai fi  necesară o întrunire a lor. 
Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul hotărârilor 
consiliului de administraţie referitoare la situaţiile fi nanciare“

2.5. Art. 13, punctul 7 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 7. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, for-
ma si continutul contractului de administrare, se stabilesc şi se 
aprobă de catre adunarea generală ordinară a acţionarilor. ''

2.6. Art. 13, punctul 8 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 8. La şedinţele consiliului de administraţie pot fi  convo-
caţi să participe fără drept de vot directorii societăţii, directo-
rii de departamente, alţi salariaţi şi invitaţi. ''

2.7. Art. 15, punctul 3 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 3. Directorii executivi răspund de respectarea de către socie-
tate şi angajaţii săi a normelor în vigoare pe piaţă de capital. ''

2.8. Art. 17, punctul 1 se modifi ca si va avea urmatorul 
continut:

'' 1. La nivelul subordonat Consiliului de Administratie, 
este infi intat Comitetul Investitional privind fondurile pro-
prii ale societatii, compus din trei persoane numite de catre 
Consiliul de Admnistratie al societatii, care are rol decizio-
nal privitor la administrarea si investitia fondurilor proprii 
si a tuturor operatiunilor si activitatilor derulate in care sunt 
implicate fondurile proprii sau activele imobiliare ale com-
paniei, in limite legale aprobate.

Plafonul de competenta al CIH, modul cum se iau decizii-
le respectiv cerintele de raportare si formalizare a deciziilor 
vor fi  stabilite de Consiliul de Administratie prin intermediul 
politicilor, procedurilor si a reglementarilor interne. ''

2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca dată de înregistra-
re ( ex-date 15.05.2020) a acționarilor asupra cărora se răs-
frâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 
24/2017.

3.  Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, 
a domnului Nicolae Ghergus și a doamnei Monica-Adriana 
Ivan, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate 
procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru duce-
rea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să pre-
ia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în 
relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte 
entități publice sau private.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiti să participle și să voteze toți acționarii înregistrati 
la sfârșitul zilei de 14.04.2020 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGEA”, es-
te permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în 
cazul acționarilor persoane fi zice cu actul de identitate, iar 
în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor per-
soane fi zice reprezentate, cu procura specială sau generală, 
dată persoanei fi zice care-i reprezintă și actul de identitate 
al reprezentantului. Formularul de procură poate fi  obâinut 
de la sediul Societății începând cu data de 27.03.2020 și de 
pe site-ul www.brk.ro, fi ind disponibil atât în limba română 
cât și în limba engleză.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exem-
plare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, 
unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de iden-
titate sau a certifi catului de înregistrare și a certifi catului con-
statator eliberat de registrul comerâului sau orice alt docu-
ment emis de către o autoritate competentă din statul în ca-
re acâionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel 
mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adună-
rii generale) vor fi  depuse/transmise în original la sediul 
Societății sau transmise prin e-mail până la data de 24.04.2020 
ora 12, la adresa de email offi ce@brk.ro .

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar u-
nei instituâii de credit care prestează servicii de custodie, a-
ceasta va fi  semnată de respectivul acționar și va fi  însoțită 
de o declaraâie pe proprie raspundere data de institutia de 
credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin pro-
cura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru 
respectivul acționar,

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu 
instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția 
de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,

- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședința a adunării 
generale, reprezentantul desemnat va preda originalul pro-
curii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu 
semnatura electronica încorporata, și o copie a actelor sale 
de identifi care.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau 
împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordi-
nea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotă-
râri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, vor fi  însoțite de copiile 
actelor de identifi care ale inițiatorilor. Acestea se referă la 
actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul per-

soanelor fi zice și certifi catele de înmatriculare și constatatoa-
re sau orice alt document emis de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu 
o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării con-
vocatorului adunării generale) indicând deținatorii calității 
de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari 
ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezen-
tant legal întocmite într-o limbă straină alta decât limba en-
gleză vor fi  însoțite de o traducere realizată de un traduca-
tor autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar con-
statarea calității de reprezentant legal se va face în baza lis-
tei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Cen-
tral. Propunerile vor fi  depuse la sediul Societății, până cel 
târziu la data de 08.04.2020, ora 17.00, în plic închis, cu 
mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNA-
REA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR” sau trans-
mise și prin e-mail, cu semnatură electronică încorporată 
conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, 
în același termen la adresa: offi ce@brk.ro, menționand la 
subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR”.

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce priveste 
propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea 
de zi a adunării, este necesar ca pentru fi ecare punct propus 
de inițiatori să existe o justifi care sau un proiect de hotărâ-
re propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de 
vot prin corespondență va fi  disponibilă pe siteul societății 
începând cu data de 13.04.2020, ora 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de 
Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare 
a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, 
conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Ra-
spunsul se consideră dat dacă informația solicitată este pu-
blicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul 
acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, 
înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularu-
lui de vot prin corespondență. Formularul de vot prin 
corespondență, impreuna cu copia actului de identitate și/sau 
a certifi catului de înregistrare și a certifi catului constatator 
emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de 
către o autoritate competentă din statul în care acționarul es-
te înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat 
la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi  trans-
mise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, 
cu semnatura electronică extinsă, încorporata conform Legii 
nr. 455/2001, la adresa de email offi ce@brk.ro, până la da-
ta de 24.04.2020 ora 12.00. Formularele vor fi  redactate fi e 
în limba română fi e în limba engleză. Acționarii care au votat 
prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență 
își pot modifi ca opțiunea inițială de vot sau mijlocul de expri-
mare a votului, fi ind considerat valabil ultimul vot exprimat 
și înregistrat până în data 24.04.2020, ora 12.00.

În situatia în care acționarul care și-a exprimat votul prin 
corespondență participă personal sau prin reprezentant la a-
dunarea generală, votul prin corespondență exprimat pen-
tru acea adunare generală va fi  anulat. În acest caz, va fi  lu-
at în considerare doar votul exprimat personal sau prin re-
prezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formu-
larele de procuri speciale (ambele disponibile în limba ro-
mână și în limba engleză), documentele și materialele infor-
mative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, in-
clusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor 
începând cu data de 27.03.2020, ora 17.00 pe website-ul 
societății la adresa www.brk.ro și la sediul societății din 
Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119.

Documentele prevazute intr-o limba straina, alta decat 
limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile 
pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea rea-
lizata de catre un traducator autorizat in limba romana 
sau in limba engleza.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa con-
sulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul 
www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in 
Monitorul Ofi cial al Romaniei, partea a IV-a.

Nicolae Gherguş
Preşedintele Consiliului de Administraţie
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CONVOCATOR

Administratorul unic al
Societăţii SPOT PROGRES S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 5 mai 2020, ora 14,00

Adunarea Generală ORDINARĂ se va desfășura la sediul 
societăţii SPOT PROGRES S.A. din Cluj-Napoca, str. Republi-
cii Nr. 107, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii în-
registraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 1 mai 2020 
care este și dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului unic și descărcarea de gestiu-
ne a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pentru exer-
ciţiul fi nanciar 2019.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor fi nan-
ciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și pierderi 
aferent exerciţiului fi nanciar 2019.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de ve-
nituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2020.

5. Diverse.
6. Împuternicirea persoanei pentru efectuarea formalită-

ţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR

pe data de 5 mai 2020, ora 14,30

Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ se va desfășura la se-
diul societăţii SPOT PROGRES S.A. din Cluj-Napoca, str. Repu-
blicii Nr. 107, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii în-
registraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 1 mai 2020 
care este și dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social cu pierderile în 
sumă de 1.259.036 lei, proporţional cu cota de capital de-
ţinută la data de referinţă și stabilirea tuturor detaliilor ope-
raţiunii reducere a capitalului social.

2. Aprobarea majorării capitalului social, ulterior reduce-
rii acestuia cu pierderile, cu suma de 160.728 lei prin emi-
siunea unui număr de 217.200 acţiuni nominative, cu va-
loare nominală de 0,74 lei/acţiune și valoare de emisiune 
de 0,74 lei/acţiune, în schimbul aporturilor în numerar sub-
scrise si vărsate de acţionari în valoare de 160.728 lei afe-
rent acţiunilor oferite spre subscriere acţionarilor, proporţi-
onal cu cota de capital deţinută la data de referinţă.

3. Discutarea și aprobarea următoarelor detalii privind 
majorarea capitalului social:

Majorarea capitalului social se va desfășura în 2 etape:
Etapa I – exercitarea dreptului de preferinţă pentru acţiona-

rii existenţi la data de referinţă. Deţinătorii dreptului de prefe-
rinţă sunt acţionarii persoane fi zice și juridice înregistrate în Re-
gistrul Acţionarilor ţinut de Societatea SPOT PROGRES S.A. la 
data de referinţă. Perioada de subscriere și vărsare a aporturi-
lor în numerar este de 31 zile calendaristice care începe să cur-
gă din ziua următoare datei de publicare în Monitorul Ofi cial 
al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţi-
onarilor de aprobare a majorării capitalului social. Aporturile 
în numerar vor fi  virate într-un cont bancar colector deschis pen-
tru prezenta majorare de capital social, care va fi  evidenţiat pe 
formularul de subscriere ce va fi  pus la dispoziţia acţionarilor 
începând cu prima zi a perioadei de subscriere și exercitare a 
dreptului de preferinţă. Se consideră subscriere și vărsare vala-
bilă a aporturilor în numerar la majorarea capitalului social nu-
mai sumele primite și înregistrate în contul bancar colector al 
societăţii în intervalul perioadei de subscriere până cel târziu în 
ultima zi de subscriere inclusiv. Pentru fi ecare acţiune deţinută 
la data de referinţă, ulterior diminuării capitalului social cu pier-
derile în sumă de 1.259.036 lei, proporţional cu cota de capi-
tal deţinută la data de referinţă, fi ecare acţionar va putea sub-
scrie 2 (două) acţiuni noi cu o valoare nominală de 0.74 lei fi -

ecare. Subscrierea se poate face la sediul societăţii în toată pe-
rioada de subscriere, de luni până vineri, între orele 09,00 – 
17,00, iar vărsarea contravalorii acţiunilor subscrise se va face 
în contul bancar colector al societăţii evidenţiat pe formularul 
de subscriere cu specifi caţia expresă “subscriere majorare ca-
pital social conform AGEA din zz.ll.2019 – nume titular”. Sub-
scrierea va fi  luată în considerare numai după ce suma subscri-
să și vărsată a intrat efectiv și a fost evidenţiată ca atare în con-
tul bancar colector. Subscrierea valabil efectuată este irevoca-
bilă. Nu se pot subscrie un număr de acţiuni mai mare decât 
cel care revine fi ecărui acţionar în baza drepturilor de preferin-
ţă deţinute la data de înregistrare. Plăţile primite pentru sub-
scrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite subscriitorilor în 
cazul în care au fost furnizate sufi ciente detalii pentru a permi-
te efectuarea unui transfer bancar în acest sens. În caz contrar, 
sumele disponibile vor fi  virate de societate în contul bancar 
indicat de titular în baza unei cereri scrise și înregistrate la so-
cietate. Acţiunile rămase nesubscrise și actiunile subscrise ne-
conform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre subscriere și 
vărsare în etapa a II-a.

Etapa a II-a – acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre 
subscriere și vărsare acţionarilor care și-au exercitat integral 
dreptul de preferinţă în etapa I. Perioada de subscriere și 
vărsare a aporturilor în numerar în etapa a II-a este de 10 
zile calendaristice începând cu prima zi lucrătoare ce urmea-
ză după încheierea etapei I de subscriere și vărsare. Subscri-
erea se va face prin aplicarea metodei “primul venit, primul 
servit” până la epuizarea acţiunilor rămase nesubscrise, iar 
vărsarea contravalorii acestora va fi  efectuată până cel mai 
tarziu în ultima zi a etapei a II-a. Modalitatea de subscriere 
și vărsare a contravalorii acţiunilor subscrise se va face simi-
lar cu procedura descrisă pentru etapa I. Acţiunile rămase 
nesubscrise la sfârșitul etapei a II-a și acţiunile subscrise ne-
conform procedurii de mai sus vor fi  anulate.

4. Aprobarea delegării de competenţă către administrato-
rul unic cu privire la constatarea rezultatelor subscrierii și a 
vărsămintelor efectuate, aprobarea defi nitivă a majorării ca-
pitalului social, ulterior perioadei de exercitare a dreptului de 
preferinţă și a fi nalizării celor două etape ale majorării.

5. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
administratorul unic cu privire la efectuarea modifi cărilor ac-
telor constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

6. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
administratorul unic cu privire la aprobarea și semnarea ac-
tului constitutiv astfel actualizat.

7. Aprobarea elementelor și detaliilor privind vânzarea 
unor imobile din proprietatea societăţii.

8. Diverse.
9. Împuternicirea administratorului unic pentru efectuarea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul 
de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi 
a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e în-
soţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Re-
publicii Nr. 107.

În cazul în care pe data de 5 mai 2020, ora 14,00 pentru 
AGOA, respectiv ora 14,30 pentru AGEA, nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de lege, adunările generale se vor des-
fășura pe data de 6 mai 2020, în același loc, la aceleași ore 
și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic
OMEGA EXPRES SRL

prin
Benche Narcis-Horaţiu

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. SORTILEMN S.A.

cu sediul în Gherla, str. Clujului, Nr. 7, Înregistrată la Re-
gistrul Comerţului Cluj sub nr. J12/145/1991, C.U.I. 199745 
convocă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 
28.04.2020, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la data de referinţă de 24.04.2020.

În cazul în care adunarea nu se va putea ţine în dată de 
28.04.2020 această va avea loc la data de 29.04.2020, în 
același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

I. Adunarea Generală Ordinară se va ţine la ora 10.00 
cu următoarea ordine de zi:

II.
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale la 31 decem-

brie 2019
2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Ad-

ministraţie
3. Aprobarea raportului auditorului fi nanciar
4. Repartizarea profi tului
5. Fixarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului 

de administraţie, pentru exerciţiul în curs.
6. Aprobarea întreruperii temporare a activităţii socie-

tăţii în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 privind institu-
irea stării de urgenţă pe teritoriul României.

7. Diverse
Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 

pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii sau de 
pe internet la adresa www.sortilemn.ro, începând cu data 
de 24.04.2020

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contac-
taţi la tel. 0264/241717.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
MICHAEL BRANDHUBER

CONVOCATOR

Administratorul S.C. SAMUS TEC S.A. - denumită 
în continuare „SOCIETATEA“., o societate pe acţiuni înfi in-
ţată și funcţionând conform legilor din România, Cod Unic 
de Înregistrare RO 35350378 înmatriculata la Registrul Co-
merţului sub Nr. J12/3845/2015, cu sediul social în Dej, 
str. Văii, nr.2, jud. Cluj, reprezentat prin domnul TECAR 
IOAN – Administrator Unic, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare și cu actul constitutiv al societăţii, convoacă Adu-
narea Generală Ordinară a Acţionarilor (”AGOA”) pentru 
data de 27.04.2020, începând cu ora 9,00, la sediul socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale Societăţii la da-
ta de 31 decembrie 2019.

2.  Fixarea remuneraţiei administratorului pentru exer-
ciţiul fi nanciar în curs.

3. Pronunţarea asupra gestiunii administratorului.
4.  Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe exer-

ciţiul fi nanciar 2020.
5. Diverse.

Acţionarii pot participa la lucrările AGOA personal sau 
prin reprezentant cu procura specială. Formularul de pro-
cura specială se poate obţine de la sediul S.C. Samus Tec 
S.A. Procură specială se întocmește și semnează de către 
acţionarul reprezentat în 3 exemplare originale. Un exem-
plar se trimite la S.C. Samus Tec S.A. până la data de 
24.04.2020, al doilea exemplar se înmânează reprezen-
tantului, iar al treilea exemplar se păstrează de acţionar.

Vor putea participa și vota la lucrările AGOA acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor S.C. Samus Tec S.A. la 
data de referinţă 22.04.2020.

Începând cu data de 27.03.2020, documentele și mate-
rialele informative referitoare la problemele înscrise pe or-
dinea de zi a AGOA vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor, la 
sediul societăţii din localitatea Dej str. Văii nr. 2, judeţul 
Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de le-
ge, a doua convocare se face pentru data de 28.04.2020 
ora 9,00 cu aceeași ordine de zi.

Administrator Unic
TECAR IOAN

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, 

S.C. ECO TEAM RECYCLING S.R.L. începerea demersu-
rilor în vederea obținerea Autorizaţiei de Mediu pentru 
obiectivul COLECTARE ŞI STOCARE TEMPORARĂ DEŞEURI PE-
RICULOASE ŞI NEPERICULOASE. TRATARE DEŞEURI NEPERI-
CULOASE (ANVELOPE SCOASE DIN UZ), din localitatea Dej, 
str. Pinticului, nr. 74D, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, du-
pă următorul program: luni-joi între orele 13:00 – 16:00 
și vineri între orele 12:00 – 14:00.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
POTIS CAPITAL S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, având C.I.F. RO 26195097, număr 
de ordine la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/2119/2009, capital 
social 103.000 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 cu 
modifi cările la zi și ale Actului constitutiv al societăţii,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, la sediul social, în data de 28.04.2020, re-
spectiv 29.04.2020, în cazul neîntrunirii cvoru-
mului de prezenţă la prima convocare, ora 10:00, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi la data de refe-
rinţă 16.04.2020 în Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii (ţinut de Depozitarul Central S.A.), care au 
dreptul de a participa și de a vota în cadrul adu-
nării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea si supunerea spre aprobare a 
raportului de gestiune al Consiliului de Admi-
nistratie pentru exercitiul fi nanciar 2019 si su-
punerea spre aprobare a descarcarii de gesti-
une a Consiliului de Administratie pentru exer-
citiul fi nanciar 2019.

2. Aprobarea raportului anual al Consiliu-
lui de Administratie la 31.12.2019, conform 
Regulamentului ASF nr. 5/2019.

3. Discutarea si prezentarea raportului au-
ditorului fi nanciar al societatii privind situatii-
le fi nanciare aferente exercitiului fi nanciar 2019.

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a 
situatiilor fi nanciare anuale aferente exercitiu-
lui fi nanciar 2019, a contului de profi t si pier-
deri, notele contabile aferente inchiderii exerci-
tiului fi nanciar 2019 si aprobarea repartizarii 
profi tului realizat în anul 2019 pentru acoperi-
rea pierderilor înregistrate în anii anteriori.

5. Aprobarea distribuirii sumei de 803.400 
lei reprezentand o parte din rezultatul reportat, 
sub forma de dividende, rezultând un dividend 
brut în valoare de 0,78 lei/actiune.

6. Discutarea si supunerea spre aprobare a 
bugetului de venituri si cheltuieli aferente exer-
citiului fi nanciar 2020.

7. Discutarea si supunerea spre aprobare a 
programului de activitate pentru anul 2020.

8. Discutarea si supunerea spre aprobare a 
nivelului remuneratiei membrilor Consiliului 
de Administratie si auditorului fi nanciar pen-
tru anul 2020.

9. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de 
înregistrare, care serveste la identifi carea acţio-
narilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele 
hotărârilor adoptate, a datei de 18.05.2020 ca 
ex date si a datei de 03.06.2020 ca data platii.

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului 
de Administraţie pentru ca, personal, în nume-
le și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze 
hotărârea AGOA adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea aceste-
ia la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj și publi-
carea hotărârii în Monitorul Ofi cial al Români-
ei, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau îm-
preună, cel puţin 5 % din capitalul social au 
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea 
convocatorului în Monitorul Ofi cial al Români-
ei să introducă puncte pe ordinea de zi și să 
prezinte proiectele de hotărâre pentru puncte-
le incluse sau propuse a fi  incluse pe ordinea 
de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi 

numai în scris, documentele fi ind transmise 
prin servicii de curierat la sediul societăţii sau 
prin mijloace electronice având atașată sem-
nătura electronică extinsă, la adresa de e-mail, 
offi cepotiscapital@gmail.com.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze so-
cietăţii întrebări privind punctele de pe ordi-
nea de zi a adunării cel târziu până la data de 
25.04.2020.

Documentele referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pen-
tru votul prin corespondenţă, împuternicirile 
speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consul-
tate și procurate de la sediul societăţii în tim-
pul zilelor lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, 
sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea In-
formari – Raportari Obligatorii – Adunari Ge-
nerale, începând cu data de 27.03.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la 
adunarea generală, își vor putea numi un re-
prezentant sau vor putea vota prin corespon-
denţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile și 
cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în con-
formitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2019. Re-
prezentarea acţionarilor se poate face și prin 
alte persoane decât acţionarii, în baza unei îm-
puterniciri speciale sau generale. Acţionarii pot 
să-si desemneze reprezentantul și prin mijloa-
ce electronice, notifi carea desemnării prin mij-
loace electronice putându-se face la adresa de 
e-mail offi cepotiscapital@gmail.com, având 
atașată semnătura electronică extinsă.

Împuternicirea specială poate fi  acordată o-
ricărei persoane pentru reprezentare în adu-
narea generală și conţine instrucţiuni specifi ce 
de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire va-
labilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 
ani, permiţând reprezentantului său a vota în 
toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai mul-
tor societăţi identifi cate în împuternicire, în 
mod individual sau printr-o formulare generi-
că referitoare la o anumită categorie de emi-
tenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispo-
ziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e acor-
dată de către acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform art. 2 alin. (1) pct. 
20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor de-
pune în original, la sediul societăţii sau prin mij-
loace electronice având atașată semnătura elec-
tronică extinsă, la adresa de e-mail: offi cepotisca-
pital@gmail.com, până la data de 25.04.2020. 
În același termen buletinele de vot prin corespon-
denţă completate și semnate de acţionar se vor 
depune la sediul societăţii personal sau prin poș-
tă recomandat cu confi rmare de primire pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului.

Preşedinte C.A.,
OCTAVIA ANAMARIA BUHOS

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii

NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ 

Adunarea Generală Ordinară şi Extraordina-
ră a Acţionarilor pentru 29.04.2020, respectiv 
30.04.2020 a doua convocare, în cazul neîntru-
nirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, 
la ora 12:00, respectiv ora 13, la sediul societă-
ţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 21.04.2020, ca-
re au dreptul de a participa și de a vota în cadrul 
adunărilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Con-
siliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nan-
ciar 2019.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Con-
siliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nan-
ciar 2019.

3. Aprobarea bilanţului contabil, a anexe-
lor la bilanţ și a contului de profi t și pierdere 
pe anul 2019, precum și aprobarea ca profi tul 
realizat in anul 2019 sa ramana nerepartizat.

4. Aprobarea raportului de audit fi nanciar 
pentru anul 2019.

5. Aprobarea raportului anual al Consiliu-
lui de Administraţie la 31.12.2019, conform 
Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli și a programului de activitate pe anul 2020.

7. Aprobarea prelungirii mandatului unui 
administrator în persoana dlui. Pitic Dan Mi-
hai, pentru o perioadă de 4 ani și aprobarea 
remuneraţiei acestuia.

8. Aprobarea încheierii actului adiţional afe-
rent la contractul de mandat incheiat intre so-
cietate și administrator și împuternicirea unei 
persoane pentru a semna actul adiţional în nu-
mele și pe seama societăţii.

9. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca dată de 
înregistrare și a datei de 19.05.2020 ca ex date.

10. Mandatarea unei persoane să semne-
ze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 
Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.

11. Mandatarea unei persoane să îndepli-
nească toate formalităţile privind înregistrarea 
Hotărârii AGOA ce va fi  adoptată la ORC Cluj, 
publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al Ro-
mâniei, partea a IV-a și să obţină documente-
le aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea schimbarii denumirii societa-
tii din “NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.” in “SCA-
LA DEVELOPMENT S.A.”

2. Aprobarea modifi carii art. 1 din Actul con-
stitutiv al societatii, care va avea urmatorul 
continut: “Denumirea societăţii este: "SCALA 
DEVELOPMENT S.A.". In toate înscrisurile re-
dactate de societate, precum și în corespon-
denţa societăţii, se va menţiona denumirea 
<<societatea "SCALA DEVELOPMENT" societa-
te pe acţiuni>> sau formula prescurtată "SCA-
LA DEVELOPMENT S.A.”, adresa, numărul de 
înregistrare în Registrul Comerţului.”

3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca dată de 

înregistrare și a datei de 19.05.2020 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze 

în numele și pentru toţi acţionarii societăţii Ho-
tărârea AGEA ce va fi  adoptată si Actul consti-
tutiv actualizat.

6. Mandatarea unei persoane să îndepli-
nească toate formalităţile privind înregistrarea 
Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată la ORC Cluj, 
publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al Ro-
mâniei, partea a IV-a și să obţină documente-
le aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau îm-
preună, cel puţin 5 % din capitalul social au drep-
tul în termen de 15 zile de la publicarea convo-
catorului în Monitorul Ofi cial al României să in-
troducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte 
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţio-
narii își pot exercita aceste drepturi numai în 
scris, documentele fi ind transmise prin servicii 
de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze socie-
tăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării cel târziu până la data de 26.04.2020.

Documentele referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv bu-
letinele pentru votul prin corespondenţă, îm-
puternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot 
fi  consultate și procurate de la sediul societă-
ţii, în fi ecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 
sau de pe site-ul www.napochim-imobiliare.
ro – Secţiunea Companie/Adunări Generale, 
începând cu data de 27.03.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la 
adunarea generală, își vor putea numi un re-
prezentant sau vor putea vota prin corespon-
denţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile și 
cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în con-
formitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Re-
prezentarea acţionarilor se poate face și prin 
alte persoane decât acţionarii, în baza unei îm-
puterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată o-
ricărei persoane pentru reprezentare în adu-
nările generale și conţine instrucţiuni specifi ce 
de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire vala-
bilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, 
permiţând reprezentantului său a vota în toate 
aspectele afl ate în dezbaterea adunării genera-
le a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identifi cate în împuternicire, în mod individual 
sau printr-o formulare generică referitoare la o 
anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea 
ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca îm-
puternicirea să fi e acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui intermediar defi nit con-
form prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Le-
gea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor 
depune în original la sediul societăţii sau prin mij-
loace electronice, având atașată semnătura elec-
tronică extinsă, la adresa de e-mail: offi ce@na-
pochim-imobiliare.ro până la data de 26.04.2020.

În același termen buletinele de vot prin cores-
pondenţă completate și semnate de acţionar se 
vor depune la sediul societăţii personal, prin poș-
tă recomandat cu confi rmare de primire pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului) 
sau prin mijloace electronice, având atașată sem-
nătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: 
offi ce@napochim-imobiliare.ro.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
NAPOCHIM S.A.

cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale 
Actului constitutiv, 

CONVOACĂ 

Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru 29.04.2020, respectiv 30.04.2020 
a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvoru-
mului de prezenţă la prima convocare, la ora 
11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţiona-
rii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data 
de referinţă 21.04.2020, care au dreptul de a 
participa și de a vota în cadrul adunării gene-
rale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Con-
siliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nan-
ciar 2019.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Con-
siliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nan-
ciar 2019.

3. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor 
la bilanţ și a contului de profi t și pierdere pe 
anul 2019, precum și aprobarea înregistrării în 
evidenţele contabile a pierderii înregistrate în 
exerciţiul fi nanciar 2019.

4. Aprobarea raportului de audit fi nanciar 
pentru anul 2019.

5. Aprobarea raportului anual al Consiliului 
de Administraţie la 31.12.2019, conform Re-
gulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli și a programului de activitate pe anul 2020.

7. Aprobarea prelungirii mandatului a doi ad-

ministratori, în persoana dlui. Pitic Dan Mihai si 
a dlui. Tiganetea Anton Ionita, pentru o perioa-
dă de 4 ani și aprobarea remuneraţiei acestora.

8. Aprobarea încheierii actelor adiţionale 
aferente la contractele de mandat incheiate in-
tre societate și administratori și împuternicirea 
unei persoane pentru a semna actele adiţiona-
le în numele și pe seama societăţii.

9. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca dată de 
înregistrare și a datei de 19.05.2020 ca ex date.

10. Mandatarea unei persoane să semneze 
în numele și pentru toţi acţionarii societăţii Ho-
tărârea AGOA ce va fi  adoptată.

11. Mandatarea unei persoane să îndepli-
nească toate formalităţile privind înregistrarea 
Hotărârii AGOA ce va fi  adoptată la ORC Cluj, 
publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al Ro-
mâniei, partea a IV-a și să obţină documente-
le aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau îm-
preună, cel puţin 5 % din capitalul social au 
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea 
convocatorului în Monitorul Oficial al Româ-
niei să introducă puncte pe ordinea de zi și 
să prezinte proiectele de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse a fi incluse pe ordi-
nea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste 
drepturi numai în scris, documentele fiind 

transmise prin servicii de curierat/prin mij-
loace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze socie-
tăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării cel târziu până la data de 26.04.2020.

Documentele referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pen-
tru votul prin corespondenţă, împuternicirile 
speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consulta-
te și procurate de la sediul societăţii, în fi ecare 
zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de 
pe site-ul societăţii www.napochim.ro – Secţi-
unea Despre noi/Adunări Generale, începând 
cu data de 27.03.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la 
adunarea generală, își vor putea numi un re-
prezentant sau vor putea vota prin corespon-
denţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile și 
cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în con-
formitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Re-
prezentarea acţionarilor se poate face și prin al-
te persoane decât acţionarii, în baza unei îm-
puterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată o-
ricărei persoane pentru reprezentare în aduna-
rea generală și conţine instrucţiuni specifi ce de 
vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire va-
labilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 
ani, permiţând reprezentantului său a vota în 
toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor 
societăţi identifi cate în împuternicire, în mod 
individual sau printr-o formulare generică refe-
ritoare la o anumită categorie de emitenţi, in-
clusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu 
condiţia ca împuternicirea să fi e acordată de că-
tre acţionar, în calitate de client, unui interme-
diar defi nit conform prevederilor art. 2 alin. (1) 
pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor 
depune în original la sediul societăţii sau prin 
mijloace electronice, având atașată semnătura 
electronică extinsă, la adresa de e-mail: offi -
ce@napochim.ro până la data de 26.04.2020.

În același termen buletinele de vot prin co-
respondenţă completate și semnate de acţio-
nar se vor depune la sediul societăţii personal, 
prin poștă recomandat cu confi rmare de primi-
re pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului) sau prin mijloace electronice, a-
vând atașată semnătura electronică extinsă, la 
adresa de e-mail: offi ce@napochim.ro.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN
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CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand codul de inregistrare fi scala 199044, 
capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura Turcului, 
nr 47, etaj 3, intrunit in data de 25.03.2020 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A 
ACTIONARILOR, in temeiul art 113 al Legii 31 
/1990 ,la sediul societatii, pentru data de 27 
aprilie 2020, ora 13, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de 
SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16 
aprilie 2020, stabilita ca data de referinta cu 
urmatoarea ordine de zi:

1.Mandatarea Consiliului de Administratie 
pentru contractarea de credite bancare pana 
la plafonul maxim de 30.000.000 EURO.
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru 
stabilirea garantiilor necesare contractatii acestor 
credite.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie 
pentru renegocierea si restructurarea 
portofoliului de credite deja contractat de 
societate, inclusiv pentru modifi carea sau 
suplimentarea garantiilor oferite de societate 
fi nantatorilor.

3.Aprobarea datei de 22 mai 2020 ca data 
de inregistrare.

4. Mandatarea unei persoane pentru 
publicarea hotararilor in Monitorul Ofi cial, 
semnarea documentelor si efectuarea 
inregistrarilor necesare la Ofi ciul Registrului 
Comertului si alte institutii competente

5. Aprobarea ca ex date a datei de 21 mai 
2020.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa 
voteze toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA,  
la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2020, considerata 
ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGEA 
individual sau prin reprezentanti, in conditiile 
legii, cu procura speciala in limba romana sau 
limba engleza.Reprezentarea actionarilor se 
poate face si prin alte persoane decat actionarii 
societatii .Procurile speciale, atat in limba 
romana, cat si in limba engleza, se pot obtine 
incepand din data de 27.03.2020 de la sediul 
societatii sau de pe site-ul societatii, www.
transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la 
sediul societatii in limba romana sau in limba 
engleza, sau prin e-mail, la adresa offi ce@
transilvaniaconstructii.ro pana in data de 24 
aprilie 2020, ora 13.

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 afl ate in dezbaterea Adunarilor 
Generale a Actionarilor Societatii, inclusiv asupra 
actelor de dispozitie, cu conditia ca procura 
(imputernicirea) generala sa fi e acordata de 
catre actionar , in calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform Articolului 2, 
alineatul (1), pct 20 din Legea nr 24/2017 , 
sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi  reprezentati in Adunarea 
Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri 
(imputerniciri) generale, de catre o persoana 
care se afl a intr-o situatie de confl ict de interese, 
in conformitate cu dispozitiile Art 92 alin (15) 
din Legea 24/2017 .

Procurile (imputernicirile) generale , înainte 
de prima lor utilizare, se depun la societate cu 
48 de ore înainte de Adunarea Generală , în 
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu 
originalul sub semnătura reprezentantului. 
Copii certifi cate ale împuternicirilor sunt reţinute 
de societate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand 
individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul 
social au dreptul :

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte 
pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 
15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 
pana in data de 13 aprilie 2020, cu conditia ca 
fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau 
de un proiect de hotarare propus spre adoptare 
de catre AGEA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  
incluse pe ordinea de zi a AGEA , pana cel tarziu 
in 13 aprilie 2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari in scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a AGEA pana la data desfasurarii adunarii, 
urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Incepand cu data de 27 martie 2020, 
convocatorul AGEA (atata in limba romana cat 
si in limba engleza), materialele informative 
aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a 
AGEA (atat in limba romana cat si in limba 
engleza), proiectul de hotarare (atat in limba 
romana cat si in limba engleza), formularul de 
vot prin corespondenta (atat in limba romana 
cat si in limba engleza), se vor putea consulta 
si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, 
de la sediul societatii sau pot fi  accesate pe site-ul 
societatii www.transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta isi pot exprima si transmite 
votul cu privire la punctele afl ate pe ordinea 
de zi a AGEA si prin corespondenta (conform 
procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat 
acesta sa fi e primit pana la data si ora inceperii 
AGEA, respectiv 27 aprilie 2020, ora 13.Buletinul 
de vot prin corespondenta poate fi  completat 
fi e in limba romana, fi e in limba engleza

Daca nu sunt indeplinite conditiile de 
validitate la prima convocare, a doua convocare 
a AGEA se stabileste pentru data de 28 aprilie 
2020 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora 
si la aceeasi adresa.

Presedintele Consiliului de Administratie
Timofte Mircea

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand codul de inregistrare fi scala 199044, 
capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura 

Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 25.03.2020 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A 
ACTIONARILOR, in temeiul art 111 al Legii 31 
/1990 ,la sediul societatii, pentru data de 27 
aprilie 2020, ora 12, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de 
SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16 
aprilie 2020, stabilita ca data de referinta cu 
urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea 
raportului de gestiune al Consiliului de 
Administratie pentru anul 2019;

2.Prezentarea si dezbaterea raportului 
auditorului fi nanciar pentru anul 2019;

3.Discutarea si aprobarea sau modifi carea 
situatiilor fi nanciare la 31.12.2019, in baza 
materialelor prezentate de administratori si 
auditor.

4.Aprobarea repartizarii profi tului net de 
9.798.335 lei , aferent anului 2019 astfel:

- rezerva legala: 553.663 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fiscale: 

1.829.642lei;
- dividende: 7.397.697 lei, in felul urmator:
• Suma de 3.998.755 lei (dividendul brut/

actiune fi ind de 5 lei) a fost repartizata la 
dividende partiale conform Hotararii AGOA din 
31.10.2019, dividendele fi ind achitate in 
10.12.2019;

• Suma de 3.398.942 lei, dividendul brut pe 
actiune fi ind de 4,25 lei se repartizeaza la 
dividende, data platii acestora fi ind 11.06.2020

 -profi t nerepartizat: 17.333 lei;
5.Pronuntarea asupra gestiunii 

administratorilor;
6.Aprobarea limitelor generale a remuneratiilor 

suplimentare acordate directorului general pentru 
exercitiul fi nanciar 2020.

7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2020 si a planului de investitii pentru 
anul 2020 si a surselor de fi nantare. Imputernicirea 
Consiliului de Administratie pentru modfi carea 
oricaror pozitii din planul de investitii pentru 
anul 2020.

8.Aprobarea datei de 22 mai 2020 ca data 
de inregistrare.

10. Mandatarea unei persoane pentru 
publicarea hotararilor in Monitorul Ofi cial, 
semnarea documentelor si efectuarea 
inregistrarilor necesare la Ofi ciul Registrului 
Comertului si alte institutii competente

11. Aprobarea ca ex date a datei de 21 mai 
2020.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa 
voteze toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA, 
la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2020, considerata 
ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGOA 
individual sau prin reprezentanti, in conditiile 
legii, cu procura speciala in limba romana sau 
limba engleza.Reprezentarea actionarilor se 
poate face si prin alte persoane decat actionarii 
societatii .Procurile speciale, atat in limba 
romana, cat si in limba engleza, se pot obtine 
incepand din data de 27.03.2020 de la sediul 
societatii sau de pe site-ul societatii, www.
transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la 
sediul societatii in limba romana sau in limba 
engleza, sau prin e-mail, la adresa offi ce@
transilvaniaconstructii.ro pana in data de 24 
aprilie 2020, ora 12.

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 afl ate in dezbaterea Adunarilor 
Generale a Actionarilor Societatii, inclusiv asupra 
actelor de dispozitie, cu conditia ca procura 
(imputernicirea) generala sa fi e acordata de 
catre actionar , in calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform Articolului 2, 
alineatul (1), pct 20 din Legea nr 24/2017 , 
sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi  reprezentati in Adunarea 
Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri 
(imputerniciri) generale, de catre o persoana 
care se afl a intr-o situatie de confl ict de interese, 
in conformitate cu dispozitiile Art 92 alin (15) 
din Legea 24/2017 .

Procurile (imputernicirile) generale , înainte 
de prima lor utilizare, se depun la societate cu 
48 de ore înainte de Adunarea Generală , în 
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu 
originalul sub semnătura reprezentantului. Copii 
certifi cate ale împuternicirilor sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune despre aceasta 
în procesul-verbal al AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand 
individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul 
social au dreptul :

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte 
pe ordinea de zi a AGOA in termen de cel mult 
15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 
pana in data de 13 aprilie 2020, cu conditia ca 
fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau 
de un proiect de hotarare propus spre adoptare 
de catre AGOA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  
incluse pe ordinea de zi a AGOA , pana cel tarziu 
in 13 aprilie 2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari in scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a AGOA pana la data desfasurarii adunarii, 
urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Incepand cu data de 27 martie 2020, 
convocatorul AGOA (atata in limba romana cat 
si in limba engleza), materialele informative 
aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a 
AGOA (atat in limba romana cat si in limba 
engleza), proiectul de hotarare (atat in limba 
romana cat si in limba engleza), formularul de 
vot prin corespondenta (atat in limba romana 
cat si in limba engleza), se vor putea consulta si 
procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, 
de la sediul societatii sau pot fi  accesate pe site-ul 
societatii www.transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta isi pot exprima si transmite votul 
cu privire la punctele afl ate pe ordinea de zi a 
AGOA si prin corespondenta (conform procedurii) 
, prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fi e primit 
pana la data si ora inceperii AGOA, respectiv 27 
aprilie 2020, ora 12.Buletinul de vot prin 
corespondenta poate fi  completat fi e in limba 
romana, fi e in limba engleza

Daca nu sunt indeplinite conditiile de 
validitate la prima convocare, a doua convocare 
a AGOA se stabileste pentru data de 28 aprilie 
2020 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora 
si la aceeasi adresa.

Presedintele Consiliului de Administratie
Timofte Mircea

AVIZ DE MEDIU

Comuna Fizeşu-Gherlii, in calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
,,Reactualizare plan urbanistic general şi regulamentul local 
de urbanism, comuna Fizeşu-Gherlii, judeţul Cluj“.

Prima versiune a derogării poate fi  consultată la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99 și la 
Sediul Primăriei începând cu data de 24.03.2020-între orele 
9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii până în data de 13.04.2020, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, cod 400609, tel.0264412914 email offi ce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

COMUNICAT DE PRESĂ

Teatrul Național din Cluj-Napoca vă dă întâlnire în 
mediul virtual pentru a sărbători împreună avanpremiera 
Zilei Porților Deschise, vineri 27 martie, de Ziua Mondială 
a Teatrului.

În acest an, bucuria începe în 27 martie la ora 10:00, pe 
pagina noastră de Facebook unde vă pregătim momente 
inedite pentru toate vârstele.

Actrița Diana Buluga și Paul Sebastian Popa vă vor 
întâmpina de dimineață cu exerciții de teatru pentru copii 
într-un video special conceput.

Cei mici îl pot asculta pe scriitorul Florin Bican citindu-le 
din poveștile sale pe care le-a ales special pentru această zi.

Actorii noștri Diana Buluga, Ionuț Caras, Miriam Cuibus, 
Adrian Cucu, Irina Wintze, Cătălin Herlo, Ioan Isaiu, Cătălin 
Codreanu, Sânziana Tarța, Ruslan Bârlea, Elena Ivanca, 
Dan Chiorean, Radu Lărgeanu, Alexandra Tarce, Adriana 
Băilescu, Angelica Nicoară, Sorin Misirianțu abia așteaptă 
să vă citească mesaje de Ziua Mondială a Teatrului, arătând 

că distanța nu există atunci când e vorba despre dragostea 
de teatru.

Avem pregătite colaje cu fotografi i din edițiile trecute ale 
Zilei Porților Deschise și fi lmulețe de la Cabina de fi lm în care 
vă veți putea identifi ca retrăind momentul interviului din 
foaierul teatrului.

Dintre surprize fac parte și cărțile pe care ni le recomandă 
specialiștii librari și care ne vor purta departe atunci când 
cheia imaginației deschide toate ușile.

Aveți, deci, toate motivele să vă alăturați celor care iubesc 
teatrul și care doresc să îl sărbătorească așa cum se cuvine, 
indiferent de loc.

Pentru a participa la această avanpremieră a Zilei Porților 
Deschise nu trebuie decât să fi ți alături de noi pe pagina de 
Facebook a Teatrului Național unde, la fi ecare 30 de minute 
vom posta materialele pregătite exclusiv pentru această 
sărbătoare.

Abia aşteptăm să ne cyber-întâlnim vineri!

#SeparatDarÎmpreună
#ZPD2020
#cuteatrulîncasă
#sărbătorimacasă
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Miracolul Şuşovitina 
visează la Olimpiada 
din 2021
Gimnasta uzbecă Oksana 
Șușovitina, care spera să dispute 
în această vară cea de-a opta 
Olimpiadă din cariera sa, va tre-
bui să aștepte până în 2021 
pentru a îmbunătăţi recordul pe 
care l-a stabilit în urmă patru 
ani, cândVa devenit cea mai 
vârstnică gimnastă participantă 
la Jocuri, informează EFE.
La scurt timp după ce a afl at de 
amânarea Jocurilor Olimpice 
de la Tokyo până în 2021, din 
cauza pandemiei de coronavi-
rus, gimnasta a confi rmat că își 
va mai prelungi cariera până în 
vara viitoare, pentru putea con-
cura la marele eveniment spor-
tiv din capitala Japoniei.
„Aveam de gând să-mi închei 
cariera la Jocurile de la Tokyo, 
iar acum nu îmi voi schimba 
planurile. Un alt sezon în sală", 
a declarat Șușovitina pentru 
agenţia TASS.
Oksana Șușovitina, care va îm-
plini 45 de ani în luna iunie, 
și-a făcut debutul în competiţii-
le olimpice la Barcelona, în 
1992, și este un miracol per-
manent într-o disciplină domi-
nată de adolescente-minune.

Dramă în rugby-ul 
românesc
Fostul rugbyst Antonio Melinte, 
component al naţionalei 
Under-20 a României, a decedat, 
miercuri, la vârsta de 22 de ani, 
în urma unui stop cardio-respira-
tor, potrivit paginii de Facebook 
a Federaţiei Române de Rugby.
FRR și-a exprimat regretul faţă de 
dispariţia fulgerătoare a lui Melinte, 
care a evoluat pe postul de pilier la 
CS Dinamo până în 2018.

Primul caz 
de COVID-19 
la FC Barcelona
Cotidianul La Vanguardia a 
anunţat apariţia primului caz de 
coronavirus în cadrul clubului de 
fotbal. Nu este vorba de unul 
dintre jucători, ci de șeful staffu-
lui medical, Ramon Canal.
El a fost găsit pozitiv la scurt 
timp după ce un alt șef al servi-
ciilor medicale, Josep Antoni 
Gutierrez, de la secţia de hand-
bal, fusese deja dus la spital.
Doctor Ramon Canal este la 
Barcelona din anul 2006, după 
ce a activat ca secretar de stat în 
Ministerul Sănătăţii și în câteva 
mari spitale.

Bayern Munchen 
vrea să reia 
antrenamentele
Clubul Bayern Munchen vrea să 
obţină o derogare pentru ca 
echipa să își reia antrenamentele 
săptămâna viitoare, la baza de 
pregătire, în grupuri mici de jucă-
tori, relatează publicaţia Kicker. 
Derogarea va fi  solicitată auto-
rităţilor bavareze.
În prezent, jucătorii echipei 
Bayern se antrenează acasă, 
sub îndrumarea online a unui 
preparator fi zic.
Dacă Bayern Munchen va obţine 
derogarea, fotbaliștii se vor an-
trena în grupuri de câte patru, 
pe trei terenuri diferite.
Campionatul german este sus-
pendat cel puţin până la sfârșitul 
lunii viitoare, din cauza pandemi-
ei de coronavirus.

Pe scurt

Operaţia chirurgicală 

la care a fost supus joi 

Cristian Gaţu, la Spitalul 

Militar din Bucureşti, în 

urma unui accident vas-

cular cerebral suferit luni, 

a fost un succes, fostul 

campion mondial la hand-

bal simţindu-se bine, 

a declarat fostul 

handbalist Vasile Stângă.

Cristian Gaţu a fost su-

pus în spital şi unui test pen-

tru COVID-19 iar rezultatul 

a ieşit negativ.

„A ieşit din operaţie, este 

foarte bine, operaţia a ieşit 

foarte bine, e o reuşită. Acum 

am înţeles că va mai sta câte-

va zile în spital şi după aceea 

va face o recuperare medica-

lă. I-au făcut şi testul pentru 

COVID-19, dar a ieşit bine, es-

te negativ”, a declarat Stângă.

Fostul campion mondial 

la handbal masculin Cristi-

an Gaţu a suferit luni un ac-

cident vascular cerebral 

(AVC), fi ind internat la Spi-

talul Militar din Bucureşti, 

unde joi a fost supus unei 

intervenţii chirugicale.

În vârstă de 75 de ani, Cris-

tian Gaţu este dublu câştigă-

tor al Campion Mondial de 

handbal cu naţionala Români-

ei, la ediţiile din 1970 şi 1974. 

La Jocurile Olimpice, Gaţu a 

câştigat o medalie de bronz în 

1972, la Munchen, şi una de 

argint, la Montreal, în 1976.

Ulterior Cristian Gaţu a 

ocupat funcţia de comandant 

al clubului CSA Steaua şi de 

preşedinte al Federaţiei Româ-

ne de Handbal.

Gaţu a trecut cu bine peste operaţie. 
Fostul handbalist rămâne internat.

Gigi Becali a anunţat în 

urmă cu câteva zile că a 

decis să înjumătăţească 

salariile la FCSB. Decizia 

patronului, provocată de 

criza indusă de coronavi-

rus, părea mai mult la sta-

diul de intenţie, dar lucru-

rile s-au precipitat.

Prosport dezvăluie că şe-

ful roş-albaştrilor i-a anunţat 

pe jucători să se prezinte joi, 

26 martie, în cantonamentul 

echipei de la Berceni pentru 

a semna actele adiţionale. 

Cinci dintre jucători şi-au dat 

acordul pentru înjumătăţirea 

contractelor, dar majoritatea 

fotbaliştilor nu sunt de acord 

cu cerinţa patronatului.

Doar cinci jucători şi-au 

dat acordul să semneze ac-

tele adiţionale. Ei sunt Flo-

rinel Coman, căpitanul Flo-

rin Tănase, Vali Creţu, Ionuţ 

Vână şi Ovidiu Popescu.

„La ora asta fotbalul, la 

revedere cu el! Federaţia ar 

trebui să hotărască ca 50% 

din salariile jucătorilor să 

fie tăiate şi să poţi să des-

faci unilateral contractele la 

trei jucători, dar să deschi-

dă perioada de transferuri, 

ca să poată pleca jucătorii 

în altă parte” , a spus Gigi 

Becali, patron FCSB.

Ce salarii lunare vor avea 
cei cinci după înjumătăţire:

- Florin Tănase 8.750 euro

- Florinel Coman 7.750 euro

- Ovidiu Popescu 6.000 euro

- Ionuţ Vână 5.000 euro

- Vali Creţu 5.000 euro

FCSB a început 
diminuarea salariilor

Secretarul general al Ligii 

Profesioniste de Fotbal, 

Justin Ştefan, a declarat, 

joi, pentru AGERPRES, că 

Liga I s-ar putea disputa 

inclusiv în luna iulie, pre-

cizând că există discuţii 

la nivelul UEFA pentru 

disputarea tuturor meciu-

rilor rămase de disputat 

în campionatele interne.

„Sunt nişte discuţii la ni-

vel internaţional pentru ex-

tinderea termenului fi naliză-

rii campionatelor dincolo de 

30 iunie. Adică să se poată 

juca şi în luna iulie. Asta ar 

însemna că dacă am avea li-

ber să jucăm în iunie şi iu-

lie am putea să terminăm 

campionatul Ligii I, chiar da-

că nu reluăm competiţia în 

mai. Cam asta este discuţia 

în momentul de faţă şi în di-

recţia asta trag toate ligile 

profesioniste. Pentru că la 

nivelul campionatelor din al-

te ţări sunt pierderi mari de 

tot dacă nu se vor juca me-

ciurile rămase. Deci ideea e 

să se joace toate meciurile 

rămase şi să se comprime 

calendarul internaţional, adi-

că tot ce înseamnă cupe eu-

ropene şi aşa mai departe”, 

a spus Ştefan.

Ofi cialul LPF a menţionat 

că noul scenariu se discută la 

nivelul UEFA şi al Asociaţiei 

Ligilor Profesioniste (Euro-

pean Leagues). „Nu se discu-

tă despre disputarea într-o sin-

gură manşă, acum obiectivul 

tuturor ligilor este să se joa-

ce toate meciurile tocmai pen-

tru a nu avea pierderi, în zo-

na de drepturi de televizare 

mai ales. Pentru că e foarte 

posibil ca şi dacă se reiau cam-

pionatele în luna iunie să se 

joace tot cu porţile închise sau 

cel mult cu număr limitat de 

spectatori. Acum se discută 

acest scenariu cu meciuri şi 

în iulie într-un grup de lucru 

la nivelul UEFA şi într-un alt 

grup la nivelul European Lea-

gues. Oricum, cei de la Euro-

pean Leagues au un membru 

în Comitetul Executiv al UE-

FA şi e clar că punctul de ve-

dere la nivelul ligilor profesi-

oniste europene va fi  unul u-

nitar. Deci nu se pune proble-

ma să o ia fi ecare ligă în ce 

direcţie vrea", a explicat se-

cretarul general al LPF.

În opinia lui Justin Ştefan, 

şansele ca Liga I să se reia în 

luna mai sunt foarte mici. "E 

clar că şi cluburile din Româ-

nia au acelaşi obiectiv asumat 

ca şi celelalte cluburi europe-

ne, respectiv încheierea sezo-

nului prin disputarea tuturor 

jocurilor rămase. Sunt riscuri 

mari să nu se reia campiona-

tul în luna mai având în ve-

dere că este nevoie şi de o zo-

nă tampon de câteva săptă-

mâni pentru pregătirea jucă-

torilor. Deci e clar că singura 

soluţie este să ne ducem şi 

noi cu meciurile în luna iu-

lie”, a precizat Justin Ştefan.

Competiţiile fotbalistice din 

România, întrerupte iniţial pâ-

nă la 31 martie, au fost sus-

pendate printr-o decizie a Co-

mitetului de Urgenţă al Fede-

raţiei Române de Fotbal cel 

puţin până la momentul ridi-

cării stării de urgenţă. Aceas-

ta a fost decretată la 16 mar-

tie de preşedintele Klaus Io-

hannis pentru o perioadă de 

30 de zile ca urmare a pande-

miei de coronavirus.

Grupul de lucru înfi inţat 

de Federaţia Română de Fot-

bal a luat în calcul până acum 

două scenarii privind Liga I: 

reluarea la 16 mai şi disputa-

rea tuturor partidelor şi relu-

area din 13 iunie cu disputa-

rea partidelor rămase într-o 

singură manşă.

Ca urmare a pandemiei de 

coronavirus, UEFA a prelun-

git termenul pentru fi naliza-

rea competiţiilor naţionale 

pentru 28 iunie.

Fotbal la 35 grade Celsius! LPF vrea 
să termine neapărat sezonul
Justin Ştefan a anunţat că Liga 1 de fotbal s-ar putea juca până în iulie, deşi temperaturile 
în perioada respectivă sunt extrem de ridicate şi incomode fotbaliştilor.

Duel între George Ţucudean şi un apărător de la Universitatea Craiova într-o partidă disputată în Liga 1
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