Proiect al Actului Constitutiv
al Societăţii TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia
Capitolul I - Denumirea, forma, sediul şi durata societăţii
Art. 1 - (1) Denumirea societăţii este: Societatea TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. În continuarea prezentului act constitutiv,
Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. va fi denumită
prescurtat “Societatea”.
(2) Emblema Societăţii este înscrisă în Registrul Comerţului.
(3) Societatea este persoană juridică română şi continuă personalitatea juridică dobândită
în condiţiile Legii nr. 15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1041/1990.
(4) Societatea este organizată sub formă de societatea pe acţiuni şi îşi desfăşoară
activitatea potrivit legii române şi prevederilor acestui act constitutiv.
(5) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate,
denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de
capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, codul
fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist.
(6) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Constanta sub nr. J 13/696/1991, având Codul unic de înregistrare nr. RO 2980547 şi cod de
identificare fiscală nr. RO 2980547.
Art. 2 – Sediul societăţii este în Mangalia. Str. Lavrion nr. 29, jud. Constanta,
România. Sediul social al societăţii se va putea schimba în orice loc din România, prin
modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a efectuării
formelor legale aferente.
(2) În funcţie de necesităţi şi oportunităţi directoratul poate înfiinţa sau desfiinţa
sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, precum şi puncte de lucru, atât în ţară cât şi în
străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere şi cu respectarea cerinţelor legale privind
autorizarea şi publicitatea.
(3) In vederea realizarii obiectului de activitate , societatea are deschise urmatoarele
puncte de lucru:
Eforie Nord
Denumire: COMPLEX BRAD-BRAN-BEGA
Sediu:B-dulT.Vladimirescu,Hotel/RestaurantBrad,Hotel/PiscinaBran, Hotel/Restaurant/Bar Bega Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire:HOTEL VENUS
Sediu:B-dul T.Vladimirescu,Hotel Venus,Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire:HOTEL DIANA
Sediu: Hotel Diana ,B-dul T.Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: HOTEL MINERVA
Sediu:B-dul T.Vladimirescu,Hotel Minerva Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: HOTEL VRAJA MARII
Sediu:Plaja Vraja Marii, Hotel/Restaurant/Bar, Nord, judetul Constanta
Denumire: RESTAURANT VENUS
Sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: HOTEL JUPITER
Sediu:Aleea Perla, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: HOTEL METEOR
Sediu: Str. Traian, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: COMPLEX TURISTIC SINCAI
Sediu : STR. SPORTULUI, CAMPING+BUFET,EFORIE NORD, JUDETUL CONSTANTA
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Denumire: RESTAURANT RAPSODIA
Sediu: Bd. Republicii, Restaurant/Gradina, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: LABORATOR CARMANGERIE
Sediu: Str.Decebal, Laborator Carmangerie Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire:DEPOZIT ALIMENTE
Sediu: Str.Decebal,Depozit Alimente Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: DEPOZIT LEGUME FRUCTE
Sediu: Str.Decebal,Depozit Legume Fructe Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: DEPOZIT MATERIALE I
Sediu: Str. Decebal,Depozit Materiale I, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: DEPOZIT VALUTA II
Sediu: Str. Decebal,Depozit Valuta II, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: GRUP ATELIERE
Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: CAMPING MEDUZA
Sediu: Str. Sportului, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: TEREN TENIS VENUS
Sediu: Teren Tenis Venus, Eforie Nord, judetul Constanta
Denumire: TEREN TENIS APOLLO
Sediu:Str.Scolii,Teren Tenis Apollo, Eforie Nord, judetul Constanta
Eforie Sud
Denumire: HOTEL MAGURA
Sediu:Str.Doctor Cantacuzino nr.76,Eforie Sud,judetul Constanta
Denumire: HOTEL GLORIA
Sediu:Str.Faleza nr.2,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: HOTEL CAPITOL
Sediu:Str.Faleza nr.6,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: RESTAURANT CAPITOL
Sediu:Str.Faleza nr.6,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: HOTEL RIVIERA
Sediu:Str.Faleza nr.8,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: HOTEL ANCORA
Sediu:Str.Faleza nr.10,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: RESTAURANT MERCUR
Sediu:Str.Mercur nr.7,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: RESTAURANT MAGURA
Sediu:Str.M.Eminescu nr.7,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul C-ta
Denumire: BUFET BAI RECI
Sediu:Str.Republicii nr.32,Eforie Sud,Oras Eforie,judetul Constanta
Denumire: ATELIER DDD
Sediu: Str. Cantacuzino, Eforie Sud, judetul Constanta
Neptun
Denumire: HOTEL MIORITA
Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Miorita, Neptun, Municipiul Mangalia, jud. Constanta
Venus
Denumire: HOTEL CLAUDIA
Sediu:Hotel/Restaurant/Bar de zi Claudia,Venus,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL LIDIA
Sediu:Hotel/ Restaurant Lidia,Venus,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL RALUCA
Sediu: Hotel/Disco- bar/Piscina /Gradinita Raluca,Venus,Municipiul Mangalia
Denumire: RESTAURANT ORION
Sediu:Restaurant Orion,Venus, Municipiul Mangalia
Denumire: AGENTIA C.F.R.
Sediu: Agentia C.F.R., Venus, Municipiul Mangalia
Saturn
Denumire: HOTEL AIDA
Sediu:Hotel/Restaurant/Bar de zi Aida, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL ATENA
Sediu:Hotel /Restaurant Atena, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL BALADA
Sediu:Hotel/Restaurant/Bar de zi Balada,Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL CERNA
Sediu:Hotel/Restaurant Cerna,Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL CLEOPATRA
Sediu:Hotel/Bar de zi Cleopatra,Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: RESTAURANT CLEOPATRA
Sediu: Restaurant Cleopatra, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: AQUA PARK CLEOPATRA
Sediu: Piscina/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park Cleopatra,
Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL HORA
Sediu:Hotel/Restaurant/Bar de zi Hora, Saturn,Municipiul Mangalia
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Denumire: HOTEL MURES
Sediu:Hotel Mures, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL NARCIS
Sediu:Hotel/Restaurant Narcis, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL SIRENA
Sediu:Hotel/Restaurant/Bar de zi Sirena, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL SEMIRAMIS
Sediu:Hotel/Restaurant Semiramis, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL SIRET
Sediu:Hotel/Restaurant/Bar de zi Siret, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL PRAHOVA
Sediu:Hotel/Bar de zi Prahova, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: HOTEL TOSCA
Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: RESTAURANT SULINA
Sediu: Restaurant Sulina, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: RESTAURANT DUNAREA
Sediu: Restaurant Dunarea, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumirea: RESTAURANT MINERVA
Sediu: Restaurant Minerva, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: RESTAURANT PELICAN
Sediu: Restaurant Pelican, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: RESTAURANT PRAHOVA
Sediu: Restaurant Prahova, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: AQUA PARK BALADA
Sediu: Piscina /Bar de zi/Snack Bar Aqua Park Balada, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: BUFET BAR NARCIS
Sediu: Bufet Bar Narcis, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: POPAS SATURN
Sediu: Popas /Bufet Popas Saturn, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: COFETARIA SATURN
Sediu: Cofetaria Saturn, Saturn,Municipiul Mangalia
Denumire: LABORATOR COFETARIE SATURN
Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia
Denumire: TREI BARACI DEPOZITE GRUP GOSPODARESC SATURN
Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia
Denumire: MAGAZII GRUP GOSPODARESC SATURN
Sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia
DENUMIRE: SPALATORIA MANGALIA
SEDIU:COMPLEX SATURN, MANGALIA, JUDETUL CONSTANTA
Denumire: IMOBIL LABORATOR CARMANGERIE JUPITER
Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia
Denumire: IMOBIL DEPOZIT ALIMENTAR JUPITER
Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia
Denumire: IMOBIL DEPOZIT AMBALAJE JUPITER
Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia
Denumire: ATELIER METROLOGIE
Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia
Denumire: CENTRALA DE FRIG JUPITER
Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia
Denumire: STATIE POMPARE APA CALDA CLEOPATRA
Sediu:, Saturn, Municipiul Mangalia

Art. 3 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.
Capitolul II – Scopul şi obiectul de activitate al societăţii
Art. 4 - Scopul societăţii este acela de a desfăşura activităţi lucrative specifice obiectului
său de activitate şi de a obţine profit în vederea repartizării lui între actionari.
Art. 5 – (1) Domeniul principal de activitate al societăţii este Cod CAEN 55- Hoteluri si
alte facilitati de cazare.
(2) Activitatea principală este Cod CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare
similare
(3) Activităţile secundare ale societăţii, conform CAEN:
0111
0113
0119
0892
0899
0990

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor.
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.
Extractia turbei.
Alte activitati extractive n.c.a.
Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor.
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1011
Prelucrarea si conservarea carnii.
1012
Prelucrarea si conservarea carnii de pasare.
1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare).
1020
Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor.
1052
Fabricarea înghetatei.
1071
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.
1072
Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie.
1085
Fabricarea de mancarururi preparate.
1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
3513
Distributia energiei electrice.
3514
Comercializarea energiei electrice.
3530
Furnizarea de abur si aer conditionat.
3600
Captarea, tratarea si distributia apei.
4120
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4311
Lucrari de demolare a constructiilor.
4312
Lucrari de pregatire a terenului.
4321
Lucrari de instalatii electrice.
4322
Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire si de aer conditionat.
4329
Alte lucrari de instalatii pentru ..constructii.
4331
Lucrari de ipsoserie.
4332
Lucrari de tamplarie si dulgherie.
4333
Lucrari de pardosire si placare a peretilor.
4334
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri.
4339
Alte lucrari de finisare.
4391
Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii.
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a..
4520
Intretinerea si repararea autovehiculelor.
4531
Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule.
4532
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.
4611
Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate.
4616
Intermedieri în comertul cu textile, confectii din blana, încaltaminte si articole din piele.
4617
Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun.
4619
Intermedieri în comertul cu produse diverse.
4622
Comert cu ridicata al florilor si al plantelor.
4631
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor.
4632
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne.
4633
Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile.
4634
Comert cu ridicata al bauturilor.
4635
Comert cu ridicata al produselor din tutun.
4636
Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase.
4637
Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente.
4638
Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste.
4639
Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun.
4641
Comert cu ridicata al produselor textile.
4642
Comert cu ridicata al îmbracamintei si încaltamintei.
4643
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor.
4644
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de întretinere.
4645
Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie.
4646
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice.
4647
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat.
4648
Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor.
4649
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc.
4652
Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii.
4671
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate.
4673
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare.
4690
Comert cu ridicata nespecializat.
4711
Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
4719
Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare.
4721
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate.
4722
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, în magazine specializate.
4723
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate.
4724
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate.
4725
Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate.
4726
Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.
4729
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.
4741
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui în magazine specializate.
4742
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate.
4743
Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate.
4751
Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate.
4752
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, în magazine
specializate.
4753
Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.
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4754
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate.
4759
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.
4761
Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate.
4762
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate.
4763
Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate.
4764
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate.
4765
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate.
4771
Comert cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine specializate.
4772
Comert cu amanuntul al încaltamintei si articolelor din piele, în magazine specializate.
4775
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate.
4776
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei
pentru acestea, în magazine specializate.
4777
Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate.
4778
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate.
4779
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine.
4781
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si
piete.
4782
Comert cu amanuntul al textilelor, îmbracamintei si încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete.
4789
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse.
4791
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.
4799
Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.
4931
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.
4939
Alte transporturi terestre de calatori n.c.a..
4941
Transporturi rutiere de marfuri.
4942
Servicii de mutare.
5520
Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata.
5530
Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere.
5590
Alte servicii de cazare.
5610
Restaurante.
5621
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente.
5629
Alte servicii de alimentatie n.c.a..
5630
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.
5811
Activitati de editare a cartilor.
6810
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.
6820
Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
6832
Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
7911
Activitati ale agentiilor turistice.
7912
Activitati ale tur-operatorilor.
7990
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica.
8110
Activitati de servicii suport combinate.
8121
Activitati generale de curatenie a cladirilor.
8122
Activitati specializate de curatenie.
8129
Alte activitati de curatenie.
8219
Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat.
8230
Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.
8690
Alte activitati referitoare la sanatatea umana.
8710
Activitati ale centrelor de îngrijire medicala.
8790
Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a..
9001
Activitati de interpretare artistica (spectacole).
9002
Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole).
9003
Activitati de creatie artistica.
9004
Activitati de gestionare a salilor de spectacole.
9311
Activitati ale bazelor sportive.
9312
Activitati ale cluburilor sportive.
9313
Activitati ale centrelor de fitness.
9319
Alte activitati sportive.
9321
Balciuri si parcuri de distractii.
9329
Alte activitati recreative si distractive n.c.a..
9601
Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana.
9602
Coafura si alte activitati de înfrumusetare.
9604
Activitati de întretinere corporala.
9609
Alte activitati de servicii n.c.a.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin
decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepţia domeniului şi activităţii
principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a
acţionarilor.
Art. 6 – (1) Cu titlu ocazional şi cu condiţia accesorialităţii faţă de activitatea principală,
societatea poate săvârşi operaţiuni care nu sunt prevăzute în obiectul de activitate: fidejusiuni,
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garanţii reale ale unor terţi, participarea la constituirea altor societăţi comerciale, asociaţii în
participaţii, plasamentul fondurilor proprii în valori mobiliare sau efecte de comerţ şi altele
asemenea, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
(2) Societatea poate efectua şi acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte
făcute în favoarea sa de alte persoane, dacă aceste acte sunt în legătură cu obiectul său de
activitate şi servesc realizării acestuia.
Capitolul III – Capitalul social, acţiunile şi acţionarii societăţii
Art. 7 – (1) Capitalul social subscris şi vărsat este de 57.894.993,9 lei şi este divizat în
578.949.939 acţiuni nominative.
(2) Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecaruia la capitalul social,
numărul de acţiuni aflate în proprietate şi cota de participare a acţionarului în totalul capitalului
social, sunt cele cuprinse în registrul acţionarilor ţinut de societatea de registru independent
desemnată contractual într-un astfel de scop.
Art. 8 – (1) Din profitul brut al Societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru
formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge 20% din capitalul social.
(2) Această rezervă poate fi folosită pentru acoperirea unor pierderi, cu obligaţia
reîntregirii sale, dacă a coborât sub limita prevăzută la alineatul precedent, dar nu poate fi
folosită pentru distribuirea de dividende.
(3) În afara rezervei legale, Adunarea generală ordinară a acţionarilor poate decide anual
constituirea şi destinaţia altor fonduri de rezervă.
Art. 9 - (1) Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența
directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. şi numai pentru o durată maximă de
1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.
(2) Reducerea capitalului social se face în cazurile şi conform procedurilor stabilite de
lege.
(3) În condiţiile legii, Societatea poate dobândi propriile acţiuni, fie direct, fie prin
intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama Societăţii.
(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor
rezerve statutare şi a altor rezerve, constitutite în condiţiile actelor constitutive, ale dispoziţiilor
legale şi ale hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, în măsura în care apreciază ca
necesară şi oportună o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.
Art. 10 - (1) Acţiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale,
dematerializate şi vor fi numerotate prin grija societăţii de registru independent al acţionarilor
desemnată contractual a ţine evidenţa registrului acţionarilor.
(2) Calitatea de acţionar al societăţii şi numărul de acţiuni deţinute se atestă printr-un
extras de cont emis şi certificat prin semnare şi ştampilare de către depozitarul central sau, după
caz, de către participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care
furnizează servicii de custodie.
(3) Orice schimbare va interveni în situaţia juridică a acţionarilor societăţii, din diverse
cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care
Societatea are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile Societăţii nici una dintre
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schimbările intervenite în situatia acţionarilor care nu sunt comunicate şi înregistrate în registrul
acţionarilor ţinut de societatea desemnată prin contract.
(4) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,10 lei. Acţiunile acordă acţionarilor
drepturi egale, cu excepţia situaţiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul
de vot în adunarea generală a acţionarilor. În cazul în care una sau mai multe acţiuni vor fi
dobândite de mai multe persoane în cote părţi, societatea va recunoaşte un reprezentant unic
pentru exercitarea drepturilor rezultate din deţinerea acelor acţiuni.
(5) Acţiunile sunt negociabile şi liber transferabile, în condiţiile respectării prevederilor
legale.
(6) Dreptul asupra acţiunilor va putea fi transmis şi prin acte pentru cauză de moarte,
precum şi prin orice alte acte juridice translative de drepturi, în condiţiile legilor în vigoare.
Art. 11 - (1) Acţionarii societăţii sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au
dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acţiuni emise de
societate, inclusiv în cota parte ideală şi care şi-au înregistrat dreptul dobândit în registrul
acţionarilor ţinut de societatea desemnată prin contract, în condiţiile legii.
(2) Dobândirea acţiunilor societăţii, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la
toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.
(3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la
capitalul social. Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor se vor
decide prin hotărâre a adunării generale. Societatea în calitate de societate plătitoare a
dividendelor are dreptul să-şi deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de
efectuarea plăţii. Plata dividendelor şi a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare
emise de Societate se va realiza prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la
sistemul de compensare-decontare şi registru, conform legii.
(4) Dreptul la dividende şi alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi
exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor la data stabilită prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor.
Art. 12 – (1) Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social, şi în general, cu
întreg activul patrimonial al acesteia, iar acţionarii răspund fată de terţi în limita valorii acţiunilor
ce le deţin.
(2) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile, conform prevederilor
legale, cu excepţia drepturilor şi obligaţiilor născute în patrimoniul deţinătorilor anterior cesiunii.
Art. 13 – Niciun acţionar, indiferent de cota de capital deţinută, nu are dreptul să pună
mai presus de interesele societăţii propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările
generale precum şi orice alte acţiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind
legitime ori ilegitime şi prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligaţii fundamentale.
Art. 14 - Sunt contrare legii şi prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al
societăţii, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziţei
deţinute de acţionari sau a calităţii de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului
ori de angajat al societăţii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau
efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare emise de către
societate deţinute de către aceştia precum şi prejudicierea acestora. Acţionarii sunt obligaţi să îşi
exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credinţă, cu respectarea
drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii
comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.
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Capitolul IV - Adunarea generală a acţionarilor
Art. 15 – (1) Organul suprem de conducere al societăţii este Adunarea Generală a
Acţionarilor, care se va constitui şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii şi ale
prezentului Act Constitutiv.
(2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să participe şi să voteze la oricare dintre adunările
generale ale acţionarilor societăţii, personal, prin reprezentare, ori să-şi exprime votul prin
corespondenţă sau în sistem electronic conform prevederilor legale şi reglementărilor A.S.F.
emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin
reprezentare, corespondenţă, mijloace electronice, de aşa manieră încât să asigure posibilitatea
exercitării dreptului de vot.
(3) Au dreptul să participe la adunările generale toţi acţionarii care, la data de referinţă,
sunt înscrişi în registrul acţionarilor, ţinut în condiţiile legii.
(4) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. Adunarea generală,
ordinară sau extraordinară, se convoacă de către directorat, ori de câte ori este nevoie sau la
cererea acţionarilor îndreptăţiţi conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziţii ce intră în
atribuţiile adunării generale, după felul acestora.
(5) În vederea asigurării posibilităţii efective şi reale a tuturor acţionarilor de a lua
cunoştinţă de conţinutul documentelor şi propunerilor pentru fiecare adunare generală a
acţionarilor, Directoratul societăţii va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr.
24/2017 şi cele prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea acesteia.
(6) Convocarea adunării generale a acţionarilor, punerea la dispoziţia acestora a tuturor
documentelor şi informaţiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către
Directorat care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel
puţin un ziar cotidian de circulaţie naţională, precum şi în orice alte mijloace de comunicare în
masă, stabilite de către acesta. Convocarea adunării generale a acţionarilor va fi comunicată
A.S.F. şi Operatorului de piaţă unde sunt tranzacţionate acţiunile societăţii.
(7) În anunţurile prin care se aduce la cunoştinţă convocarea adunării generale a
acţionarilor societăţii se va indica, de către Directorat, data de referinţă, în raport cu care vor fi
îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii. De asemenea, se va stabili data până la care
acţionarii îşi pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondenţă şi/sau mijloace electronice
în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.
(8) Lucrările adunărilor generale ale acţionarilor se pot desfăşura, la propunerea
Directoratului înscrisă în convocatorul şedinţei, şi la alte adrese din localitatea sediului principal
decât cea a sediului social.
(9) În ziua şi la ora indicate în convocare, şedinţa adunării generale va fi deschisă de către
Preşedintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului împuternicit în acest sens, care
va conduce şi închide şedinţa.
(10) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare trebuie să fie prezenţi sau
reprezentaţi acţionari care să deţină cel puţin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar
hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.
(11) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la
alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generală ordinară poate delibera asupra
problemelor cu care a fost învestită, oricare ar fi partea de capital social reprezentată, luând
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
(12) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară, la
prima convocare, prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin două treimi din numărul total al
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drepturilor de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin
jumătate din numărul total al drepturilor de vot.
(13) Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acţionarii prezenţi şi
reprezentaţi, cu excepţia celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societăţii,
de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau
dizolvarea societăţii, care se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot
deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(14) Atribuţiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare şi extraordinare sunt
cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin
Legea nr. 24/2017.
Capitolul V – Consiliul de Supraveghere
Art. 16 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub
controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 3 persoane
fizice. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pentru un mandat de 4 ani.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere îşi aleg din rândul lor un preşedinte. Revocarea
preşedintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeaşi majoritate cu care a fost ales.
(3) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea activităţii
Directoratului referitoare la luarea oricăror decizii de gestiune şi administrare - conform regulii
judecăţii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, în afara
celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acţionarilor si/sau directoratului.
(5) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuţii:
(i) să exercite controlul permanent asupra activităţii Directoratului;
(ii) să numească şi să revoce membrii Directoratului şi preşedintele Directoratului;
(iii) să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv şi cu hotărârile adunării
generale a operaţiunilor de conducere a Societăţii prin intermediul structurilor specializate ale
acesteia;
(iv) să prezinte cel puţin o dată pe an adunării generale a acţionarilor un raport privind
activitatea de supraveghere desfăşurată;
(v) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
(vi) să aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;
(vii) să facă recomandări acţionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la
distribuirea profitului;
(viii) să avizeze situaţiile financiare ale Societăţii;
(ix) să ia act de raportul membrilor Directoratului;
(x) să avizeze strategia investiţională, planul de activitate al Societăţii şi planul de
investiţii şi politicile investiţionale ale Societăţii.
Art. 17 – (1) Drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale
societăţii referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condiţiile şi în limitele legii printr-un
contract de administrare care va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Preşedintele
Directoratului.
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(2) Remuneraţia lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a
3 salarii medii brute pe societate la finalul anului precedent pentru anul in curs pentru fiecare
membru al consiliului şi 4 salarii medii brute pe societate pentru preşedinte. Remuneraţia
suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale
consiliului de supraveghere se stabileşte la nivelul a 10% din remuneraţia lunară a acestuia.
(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres
exercitarea mandatului încredinţat şi să încheie o asigurare pentru răspundere civilă
profesională, în limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi
suportate de societate.
Art. 18 - (1) Consiliul de supraveghere se va întruni cel puţin o dată la 3 luni, la
convocarea preşedintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat şi la cererea motivată a
cel puţin doi dintre membrii săi sau a directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de
convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea
curs unei astfel de cereri.
(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă
membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei. Convocarea şedinţei
Consiliului de supraveghere va fi trimis fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poşta
electronică, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului.
(3) Membrii Consiliului de supraveghere îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate
şi în interesul societăţii. Prin excepţie, un membru al consiliului de supraveghere poate
reprezenta la şedinţele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale,
valabilă numai pentru o anumită şedinţă a consiliului de supraveghere.
(4) Şedintele consiliului de supraveghere se vor ţine la sediul societăţii sau în oricare alt
loc indicat în convocator şi vor fi prezidate şi conduse de către preşedinte, ori, în caz de
împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către vicepreşedinte sau un alt membru al consiliului
desemnat de preşedinte sau vicepreşedinte.
(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezenţa
majorităţii simple a membrilor în exercitiu (funcţie), cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau
reprezentaţi. În caz de paritate, este hotărâtor votul preşedintelui.
(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc şi prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, în sistem teleconferinţă, dacă două treimi din
numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conţinutul procesului-verbal
întocmit după o astfel de şedinţă va fi confirmat în scris de către toţi membrii Consiliului de
supraveghere care au participat la şedinţă.
(7) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii,
deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al
membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.
(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puţin doi
membri, însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru
consiliu. Constituirea comitetului de audit şi a comitetului de nominalizare şi remunerare este
obligatorie.
(9) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate,
toate cheltuielile determinate de deplasarea şi participarea la oricare dintre şedinţele consiliului
de supraveghere, precum şi pentru orice activitate legată de supravegherea, administrarea şi
activitatea directoratului.
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Art. 19 – (1) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocaţi oricând de către
adunarea generală a acţionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:
(i) orice acţiune sau inacţiune prin care acesta îşi încalcă cu vinovăţie (din culpă sau cu
intenţie) oricare dintre obligaţiile asumate şi/sau care-i revin în această calitate potrivit legii,
hotărârilor adunărilor generale şi actului constitutiv;
(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acţionarilor, în
special a prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli;
(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a
societăţii, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de supraveghere sau a formei de
administrare;
(iv) modificarea structurii acţionariatului în sensul reducerii participaţiei unuia dintre
acţionari (prin vânzare parţială sau totală a pachetului de acţiuni deţinut, majorări de capital
social, fuziuni, divizări, etc.).
(2) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de
Supraveghere, indiferent de motive, ceilalţi membri procedează, cu votul majorităţii, la numirea
unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, până la convocarea adunării generale.
(3) Dacă vacanţa prevazută la alin. (2) determină scăderea numărului membrilor
Consiliului de Supraveghere sub minimul legal, Directoratul convoacă deîndată A.G.A. pentru a
completa numărul de membri ai consiliului.
(4) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi
secretele comerciale ale Societăţii la care au acces. Această obligaţie le revine şi după încetarea
mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligaţii datorează societăţii
daune interese în cuantum de 200.000 Euro, în echivalent lei.
Capitolul VI – Directoratul
Art. 20 – (1) Consiliul de supraveghere numeşte un directorat format din 3 membri. După
cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceştia va fi numit Preşedinte executiv, si
având si functia de Director General. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o
perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade.
(2) Desfăşurarea activităţii membrilor directoratului precum şi raporturile existente între
aceştia şi societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societăţii de către
un membru al consiliului de supraveghere desemnat în acest scop de către consiliul de
supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv şi legislaţia în
vigoare.
Fiecare membru al directoratului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului
încredinţat şi să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilita de
Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.
(3) În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către Preşedintele Directoratului
sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens şi este angajată prin două semnături.
Cerinţa existenţei a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru societate se consideră
îndeplinită dacă printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, acţionând împreună, au
acordat în mod expres unei singure persoane, ce acţionează în mod individual, capacitatea de a
reprezenta Societatea în privinţa unei anumite activităţi.
(4) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele şi în contul societăţii, de
dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie de bunuri a căror valoare nu
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depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor
imobilizate, mai puţin creanţele.
(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a
societăţii, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive
rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere şi adunării generale.
(6) Limitele remuneraţiei lunare a preşedintelui directoratului se stabilesc între 10 şi 15
salarii medii brute de incadrare pe societate calculate la fínele anului precedent pentru exercitiul
in curs, iar pentru ceilalţi membri ai directoratului limitele remuneraţiei lunare se stabilesc între
10 şi 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de
Consiliul de Supraveghere.
(7) Revocarea membrilor directoratului, înainte de expirarea duratei mandatului pentru
care au fost numiţi, se va putea face numai pentru just motiv. Dacă revocarea survine fără justă
cauză, aceştia sunt îndreptăţiţi la plata unor daune interese echivalente cu remuneraţia cuvenită
până la sfârşitul mandatului. Constituie just motiv de revocare:
(i) orice acţiune sau inacţiune prin care acesta îşi încalcă cu vinovăţie (din culpă sau cu
intenţie) oricare dintre obligaţiile asumate şi/sau care-i revin în această calitate potrivit legii,
hotărârilor adunărilor generale şi actului constitutiv;
(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acţionarilor, în
special a prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli;
(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a
societăţii, prin modificarea numărului membrilor Directoratului sau a formei de administrare;
(iv) modificarea structurii acţionariatului în sensul reducerii participaţiei unuia dintre
acţionari (prin vânzare parţială sau totală a pachetului de acţiuni deţinut, majorări de capital
social, fuziuni, divizări, etc.).
(8) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient
timp înainte de data întrunirii. Acest termen şi modalitatea de lucru a directoratului vor fi
stabilite prin Regulamentul de funcţionare al Directoratului.
(9) Membrii Directoratului îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul
societăţii. Prin excepţie, un membru al directoratului poate reprezenta la şedinţele directoratului
numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită
şedinţă a directoratului.
(10) Cel puţin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca
deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al
majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul
unei egalităţi de voturi, preşedintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Presedintelui va
avea votul decisiv.
(11) Membrii Directoratului nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele
comerciale ale Societăţii la care au acces. Această obligaţie le revine şi după încetarea
mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligaţii datorează societăţii
daune interese în cuantum de 200.000 Euro, în echivalent lei.
Capitolul VII – Controlul societăţii
Art. 21 – (1) Situaţiile financiare sunt supuse obligaţiei de auditare.
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(2) Operaţiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor
statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, a
cărui numire şi durată a mandatului va fi stabilită de către A.G.O.A. Activitatea auditorului
statutar se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu normele
profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii, aprobate de directorat, cu avizul
Consiliului de Supraveghere.
(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activităţi trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător şi interdicţiile desprinse
din aceasta.
Art. 22 – (1) Societatea îşi va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau
persoană juridică, după cum va găsi de cuviinţă.
(2) Auditorul intern are obligaţia de a participa la şedinţele Consiliului de Supraveghere
şi de a aduce la cunoştinţa acestuia neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi
ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la
cunoştinţa adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale
inopinate si tematice cu privire la oricare din activităţile şi compartimentele societăţii, informând
operativ membrii consiliului de supraveghere şi directoratul despre constatările efectuate şi
propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficienţelor şi pentru optimizarea
activităţii specifice.
(3) În exercitarea activităţii sale, auditorul intern:
a) supraveghează gestiunea societăţii şi verifică dacă situaţiile financiare sunt legal
întocmite şi în concordanţă cu registrele societăţii;
b) supraveghează modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea
reglementărilor legale referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, precum şi
întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfăşurată;
c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanţ de către
membrii Consiliului de Supraveghere, pe care să le cuprindă într-un raport amănunţit, întocmit în
conformitate cu reglementările legale specifice activităţii pe care o desfăşoară;
d) verifică situaţiile reclamate, în condiţiile legii, de către acţionari şi, în funcţie de
constatări, să ia măsurile prevăzute de lege;
e) îndeplineşte orice alte activităţi adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna
desfăşurare a activităţii societăţii;
f) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum şi o perioadă de cel puţin
trei ani după expirarea acestuia.
g) orice alte atribuţiuni stabilite de lege şi/sau Consiliul de Supraveghere.
Capitolul VIII – Activitatea societăţii
Art. 23 – (1) Societatea îşi va organiza şi va păstra evidenţa contabilă, în conformitate cu
reglementările contabile specifice aplicabile.
(2) Societatea, prin grija directoratului este obligată să ţină la zi toate categoriile de
registre precum şi celelalte evidenţe prevăzute de lege.
(3) Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al
fiecărui an. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data constituirii societăţii.
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(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi
situaţii financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a
acţionarilor, însoţite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere şi al auditorului
financiar.
(5) Societatea va lua măsuri de respectare a cerinţelor de raportare stabilite prin
reglementările Ministerului Finanţelor Publice, ale A.S.F. şi ale pieţei reglementate pe care se
tranzacţionează acţiunile societăţii.
Art. 24 – Membrii Directoratului sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data adunării
generale, să depună o copie de pe situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul lor, cel al
Consiliului de Supraveghere şi raportul auditorului statutar, precum şi de procesul-verbal al
adunării generale, la Oficiul Registrului Comerţului, A.S.F. şi la celelalte instituţii prevăzute de
reglementările legale aplicabile.
Art. 25 - (1) Finanţarea societăţii se asigură din surse proprii şi/sau împrumutate în
limitele permise de lege.
(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii sale,
regulile prudenţiale privind politica de investiţii cuprinse în reglementările legale în vigoare
aplicabile.
Art. 26 - (1) Veniturile societăţii se realizează din activitatea desfaşurată de societate şi
se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulat de la începutul fiecărui exerciţiu
financiar şi se supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor.
(3) Participarea la beneficii şi pierderi a acţionarilor se face proporţional cu cota parte din
capitalul social, deţinută de fiecare, în condiţiile reglementate prin acest Act Constitutiv.
(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalul societăţii au
dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exerciţiu financiar, în limita unei
cote procentuale, precizată în notele explicative la situaţiile financiare anuale supuse aprobării
adunării generale a acţionarilor.
(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinaţii se va decide de către A.G.O.A.,
ţinând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv şi de nevoile de finanţare a
activităţii societăţii.
Art. 27 - (1) Personalul societăţii va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se
contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale şi ale contractului colectiv de
muncă. Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite prin contractul individual de
muncă, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii şi prin contractul colectiv de
muncă, aprobate de Directorat.
(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat şi va fi semnat de
Directorul General al societăţii.
(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General sau
înlocuitorul acestuia.

Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.
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Art. 28 – Reorganizarea societăţii prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în
altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a
acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării
operaţiunii.
Art. 29 – Dizolvarea şi lichidarea societăţii se fac în cazurile şi potrivit procedurii
prevăzute de lege.
Art. 30 – (1) Eventualele litigii ivite între acţionari în legătură cu încheierea,
interpretarea, executarea ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluţionate pe cale
amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite
instanţelor judecătoreşti din România.
(2) Litigiile societăţii cu terţii şi/sau angajaţii proprii, se vor soluţiona conform
prevederilor legale în vigoare.
Capitolul X – Dispoziţii finale
Art. 31 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea
generală extraordinară a acţionarilor şi/sau de Directorat, în baza unor împuterniciri speciale cu
respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
(2) Orice modificare şi/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi
valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor şi/sau de către
Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legislaţia
în vigoare.
(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui şi devine opozabil
tertilor, inclusiv actionarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data
înregistrării lui în Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta, dată de la care vechiul
Act Constitutiv şi actele adiţionale de modificare a acestuia îşi pierd valabilitatea.
Art. 32 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare,
privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor pe actiuni şi implicit se va considera modificat de
drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conţinute
de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor
fi elaborate şi adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter
imperativ, prevederile conţinute de prezentul act se vor considera modificate în mod
corespunzător.
Art. 33 – Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de ……………… s-a redactat în 5
(cinci) exemplare originale.
[semnătura persoanei împuternicite]
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