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CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  I.S.P.C.F. S.A. 
 
 
 Consiliul de Administrație I.S.P.C.F. S.A., societate comercială pe acțiuni, înființată și 
funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/248/07.01.1992, cod de identificare fiscală RO 
1566866, cu sediul social în B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, având capitalul 
social subscris și vărsat în cuantum de 9.162.475 lei („Societatea”),  
 
Având în vedere:   

 Prevederile art. 14 pct. 1 și următoarele din Actul Constitutiv în vigoare al Societății 
(“Actul Constitutiv”)1; 

 Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;  
 

 
CONVOACĂ 

 
 

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ISPCF S.A.  pentru data de 15.04.2022, 
ora 11.30, la sala de ședințe de la sediul Societății, din București, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, 
sector 1, etaj 5 ( AGEA) . 

 II. Adunarea Generală Ordinară a ISPCF S.A. pentru data de 15.04.2022, ora 12.30, la sala 
de ședințe de la sediul Societății, din București, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, etaj 5 
(AGOA).  

Conform prevederilor art. 16 alin (2) din Actul Constitutiv, coroborate cu cele ale art. 123 alin (2) 
din Legea societăților, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai ISPCF S.A. la data 
de 14.04.2022 („Data de referință”) în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa 
și vota în cadrul AGEA și AGOA. 

 
                                                           

1” Art.14. - Convocarea adunării generale 
(1) Adunarea generală este convocata de consiliul de administratie, prin presedintele sau, ori de 

cate ori este necesar.” 
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I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:  

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății prezentate în 
Anexa nr. 1 la prezentul; Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul Convocator.  

2. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății actualizat cu modificările aprobate 
conform punctului 1 de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris în format integral și 
depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii 
societăților nr. 31/1990. Noul Act Constitutiv actualizat aprobat conform acestui punct 
de pe ordinea de zi va înlocui Actul constitutiv actualizat în vigoare la data prezentei 
convocări. 

3. Împuternicirea domnului Constantin HÂRȚAN, în calitate de Președinte al Consiliului 
de Administrație pentru a semna în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv 
actualizat conform punctului 1 de mai sus, precum și orice alte documente în legătură 
cu Actul Constitutiv actualizat. 

4. Împuternicirea doamnei Elena IAȘCIURJINSCHI, în calitate de Director General al 
Societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru 
înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A., inclusiv formalitățile de 
publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție 
publică. Doamna Elena IAȘCIURJINSCHI poate delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.  

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

1. Având în vedere faptul că Societatea este, conform legii, supusă obligației auditului 
financiar, se propune revocarea mandatelor cenzorilor Angelica DĂNĂILĂ și  Samuil –
Gheorghe CRISTEA - BOTORCU numiți prin H.A.G.O.A. Nr. 50 din 22.11.2021 și a 
cenzorului numit prin H.A.G.O.A. nr. 48 din 01.04.2021- P.F.I. NECULA AMALIA 
FLORENTINA, cu modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății 
conform ordinii de zi a AGEA. Votul secret este obligatoriu  pentru luarea hotărârii cu 
privire la revocarea mandatelor cenzorilor numiți. 

2. Se propune numirea AFICONTA S.R.L., prin reprezentant legal Anișoara COSMIUC, 
în calitate de auditor financiar și a ALL CONSULTING SRL, prin reprezentant legal 
Angelica DĂNĂILĂ în calitate de auditor intern al Societății. În Anexele nr. 2 – 4 la 
prezentul Convocator se depun dovezile care atestă îndeplinirea calității de membru al 
Camerei Auditorilor Financiari din România a AFICONTA S.R.L. și a ALL 
CONSULTING și Certificatele de Înregistrare a celor două societăți propuse pentru 
realizarea activității de audit financiar, respectiv audit intern.  

3. Se propune fixarea duratei contractelor cu auditorul financiar și auditorului intern la 3 
ani cu începere de la data de 15.04.2022 până la data de 15.04.2025. 

4. Se propune fixarea remunerației serviciilor de audit financiar la suma de 7.000 lei/an și 
a remunerației serviciilor de audit intern la suma de 4.000 lei, fără T.V.A./ lună.  
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5. Împuternicirea domnului Constantin Hârțan în calitate de Președinte al  Consiliului de 
Administrație în vederea negocierii și încheierii contractelor de prestări servicii cu 
AFICONTA S.R.L. în calitate de auditor financiar și cu ALL CONSULTING SRL în 
calitate de auditor intern al Societății, în conformitate cu punctele 2, 3, 4 din prezenta 
ordine de zi și Actul Constitutiv al Societății, precum și cu respectarea tuturor 
obligațiilor prevăzute de legislația specială care reglementează desfășurarea activității 
de audit financiar și intern al Societății. 

6. Împuternicirea doamnei Elena IAȘCIURJINSCHI, în calitate de Director General 
pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și 
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri A.G.O.A., inclusiv formalitățile de 
publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție 
publică. Doamna Elena IAȘCIURJINSCHI poate delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.  

 
 În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea A.G.E.A., și respectiv a  

A.G.O.A., la data primei convocări, respectiv 15.04.2022 se convoacă și se fixează cea de-a doua 
ședință A.G.E.A., și respectiv cea de-a doua ședință A.G.O.A., după caz, pentru data de 
18.04.2022, ora 12.00 pentru ședința A.G.E.A. și ora 13.00 pentru ședința A.G.O.A., având 
aceeași ordine de zi. Ședințele A.G.E.A. și A.G.O.A. vor avea loc la sala de ședințe de la sediul 
Societății, din București, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, etajul 5. 

 
  În eventualitatea ținerii ședințelor AG.E.A./A.G.O.A. la data celei de-a doua convocări, 

data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în 
cadrul AG.E.A./A.G.O.A. este tot data de 14.04.2022.  

 
 În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile art. 

14 pct. 6 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual 
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată 
Consiliului de Administrație al Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi 
și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și/sau prezentarea 
de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
trebuie să fie transmise Consiliului de Administrație în termen de cel mult 15 zile de la data 
expedierii prezentei convocări și vor fi aduse la cunoștința celorlalți acționari prin aceeași 
modalitate ca și convocarea inițială, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii AGOA. 

 
Conform art. 16 pct. 3 din Actul Constitutiv al Societății,  acționarii pot participa și vota 

în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale, acordate 
pentru respectiva adunare. Acționarii persoane juridice pot participa și vota fie prin 
reprezentantul lor legal (care nu are nevoie de un mandat special în acest sens), fie prin alta 
persoana mandatată de reprezentantul legal. Împuternicirile vor fi prezentate la Societate cel mai 
târziu la data ținerii adunării, înainte de începerea ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului 
dreptului de vot în acea adunare. 
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Articolul 14 pct. 11 din Actul Constitutiv al Societății, prevede că  adunările generale pot fi 
ținute și prin corespondență, caz în care fiecare acționar va comunica în scris poziția sa față de 
problemele sesizate prin ordinea de zi transmisă de Consiliul de Administrație.  

Buletinele de vot prin corespondeță vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 10 zile 
înainte de data fixată petru ședință.  

Buletinele de vot prin corespondență, completate de acționar și semnate pe fiecare pagină, vor 
fi depuse în original la sediul Societății, transmise prin curier, prin poștă cu confirmare de primire 
sau transmise cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail a Societății, cel mai târziu la 
ora stabilită pentru începerea ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în 
acea adunare. 
 
 Informații suplimentare privind ținerea AGOA și AGEA se pot zilnic, între orele  08- 16 
de la sediul Societății, telefon 0723553488.   

 
 

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
           Constantin HÂRȚAN 

 

 

 

 

Constantin 
Hartan

Semnat digital de 
Constantin Hartan 
Data: 2022.03.15 
12:40:30 +02'00'
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Anexa  nr. 1 la Convocatorul A.G.E.A. din data de 15.04.2022 
 

PROIECT de modificare a Actului Constitutiv al ISPCF S.A. („Societatea”) 
ca urmare a faptului că Societatea este, conform legii, supusă obligației auditului financiar 

I.        Art. 13. alin. (3) lit. a) din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea 
formă: 

”a)  să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar și de auditorul intern 
și să fixeze dividendul;” 

 
 II.      Art. 13. alin. (3) lit. b) din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea 

formă: 
”b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, precum și auditorul 

financiar și auditorul intern și să le stabilească atribuțiile și răspunderile;” 
 
 III.     Art. 13. alin. (3) lit. c) din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea 

formă: 
”c) să fixeze durata minimă a contractelor încheiate cu auditorul financiar și cu auditorul 

intern;” 
 
IV.     Art. 16. alin. (7)  din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea formă: 
”(7) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, 

a auditorului financiar și a auditorului intern, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor 
referitoare la răspunderea membrilor organelor de conducere, de administrare și de control ale 
societății.” 

 
V.     Art. 19. alin. (6)  din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea formă: 

”(6) Consiliul de Administrație poate convoca la oricare dintre întrunirile sale 
directorii, auditorul financiar și auditorul intern ai societății, caz în care aceștia sunt obligați să 
participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.” 

 
VI.    Având în vedere faptul că societatea este, conform legii, supusă obligației 

auditului financiar, Art. 21- Cenzorii. - din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea 
formă: 
 

”Art. 21. - Auditul financiar și auditul intern  
 
(1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare. Auditarea situațiilor financiare 

se va efectua de către auditorul financiar AFICONTA S.R.L., cu sediul social Galați, strada 
Egalității nr. 5, bloc COCO R3, sc. 3, ap. 26, județ Galați, număr de ordine în Registrul 
Comerțului J17/269/2012, C.U.I. 29887602, reprezentat legal prin doamna Anișoara COSMIUC, 
membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, numit de Adunarea Generala Ordinară a 
acționarilor pentru un termen de 3 ani începând cu data de 15.04.2022 și până la data de 
15.04.2025, în baza unui contract de prestari servicii.  

Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să 
îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege. 
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(2) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale, numind un 
auditor intern cu un mandat pe 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii, care acționeaza în baza unui 
contract de prestări servicii. 

(3) Auditorul intern participă la ședintele Consiliului de Administrație și aduce la 
cunostința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor 
Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunostința adunării 
generale. 

(4) În exercitarea activității sale, auditorul intern: 

a) supraveghează gestiunea societății și verifică dacă situațiile financiare sunt legal 
întocmite și în concordanță cu registrele societății, dacă acestea sunt ținute regulat și dacă 
evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și 
prezentarea situațiilor financiare; 

b) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanț de către 
administratori, pe care le cuprinde într-un raport detaliat, întocmit în conformitate cu 
reglemenările legale specifice activității pe care o desfășoară; 

c) verifică situațiile reclamate, în condițiile legii, de către acționari și, în funcție de 
constatări, ia măsurile prevăzute de lege;  

d) la închiderea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a 
documentelor și informațiilor prezentate de administratori asupra costurilor societății, asupra 
bilanțului și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale rapoarte scrise în acest 
sens, dacă este cazul; 

e) despre toate cele constatate în exercitarea funcției, precum și asupra propunerilor pe 
care le consideră necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorul va 
prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. 

f) îndeplinește orice alte activitati adiacente, daca sunt de natura a contribui la buna 
desfasurare a activitatii societatii; aceste activitati adiacente stabilite in mod corespunzător 
conform prevederilor actului constitutiv, precum si aspectele de ordin procedural privind 
modalitatea de raportare  vor fi evidentiate in regulamentul intern, in conditiile aprobate de 
consiliul de administrație in limitele atributiilor sale; 

g) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum și pe o perioada de cel 
puțin doi ani după expirarea acestuia. 

(5) Activitatea auditorului intern se va desfășura în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această însărcinare trebuie să 
îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevazute de lege. 

 
VII.     Art. 26. alin. 2  din actul constitutiv se modifică și va avea următoarea formă: 
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” Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării Adunării Generale, însoțite de 
raportul Consiliului de Administrație, de raportul auditorului financiar, raportul auditorului 
intern și de alte documente justificative, dacă este cazul. După aprobarea de către Adunarea 
Generală, aceste documente contabile, însoțite de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, 
vor fi depuse la instituțiile competente potrivit legii.” 

 
 

Președinte al Consiliului de Administrație al  I.S.P.C.F. S.A., 
Constantin HÂRȚAN 

 

Constant
in Hartan

Semnat digital 
de Constantin 
Hartan 
Data: 2022.03.15 
14:56:27 +02'00'
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