
Targo\'iste 
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Nr. Înreg:	 0450/.. .fţ.9.. .127.11.2008 

CĂTRE:	 BURSA DE VALORI BUCURESTI
 
FAX: 021 /307 95 17 ; 307 95 19
 

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE 
FAX: 021/32668 48 

Raport curent
 
conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului
 

CNVM nr. 112006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
 

Data raportului: 27.11.2008 
Denumirea emitentului: S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. 
Sediul social: Soseaua Gaesti nr.9-11, Targoviste 
Numar de tel: 0245/630439;631364 Fax: 0245/616681; 210568 
Cod unic de inregistrate la Oficiul Registrului Comertului: RO 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

Evenimente importante de raportat: 
Va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie al S.c. MECHEL TARGOVISTE 

S.A. din data de 27.11.2008, prin Decizia nr. 116, adoptata in conformitate cu Actul Constitutiv si 
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a fost aprobata numirea domnului OSIPOV ANDREY in functia de Director General al 
S.c. Mechel Targoviste S.A., ca urmare a faptului ca domnul Viatcheslav Shmyga a fost desemnat 
sa conduca societatea comerciala MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION 
S.R.L. - divizia metalurgica est-europeana a grupului Mechel, infiintata la Targoviste in vederea 
coordonarii activitatii societatilor comerciale la care Mechel International Holdings AG Elvetia 
detine participatii in Romania. Decizia Consiliului de Administratie este prezentata anexat. Prin 
aceeasi Decizie a fost aprobata delegarea conducerii societatii de catre Consiliul de Administratie 
Directorului General, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Domnul Andrey Osipov este cetatean al Federatiei Ruse, s-a nascut in data de 27.05.1975, 
este de profesie inginer, absolvent al Universitatii Tehnice Chelyabinsk - Federatia Rusa. 

Domnul Viatcheslav Shmyga va continua sa detina functia de Presedinte al Consiliului de 
Administratie al S.C. Mechel Targoviste S.A. 
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
SC MECHEL TARGOVISTE SA 

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11,jud. Dambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 

DECIZIA NR. ll6 
din 27.ll.2008 

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv şi Legea nr. 3111990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul de Administraţie al SC MECHEL TARGOVISTE SA, 

DECIDE 

Art. 1. - Urmare a faptului ca domnul Viatcheslav Shmyga a fost desemnat sa conduca noua 
societate comerciala MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION S.R.L., 
infiintata in vederea coordonarii activitatii societatilor comerciale la care Mechel International 
Holdings AG Elvetia detine participatii in Romania, se aproba incetarea, prin acordul partilor, 
incepand cu data prezentei decizii, a Contractului de mandat pentru de1egarea atributiilor de 
conducere a societatii catre directorul general nr. 0130/36/21.04.2008 incheiat intre S.C. Mechel 
Targoviste S.A. si d1. Viatcheslav Shmyga. Incepand cu data prezentei inceteaza mandatul de 
Director General al S.C. Mechel Targoviste S.A. acordat domnului Viatcheslav Shmyga. Domnul 
Viatcheslav Shmyga va exercita in continuare functia de Presedinte al Consiliului de Administratie 
al S.c. Mechel Targoviste S.A. 

Art. 2. - Se numeste in functia de Director General, domnul OSIPOV ANDREY, cetatean al 
Federatiei Ruse, pasaport seria 63 nr. 7838653 eliberat de autoritatile Federatiei Ruse la data de 
24.06.2008. 

Art. 3. - a) Se deleaga conducerea societatii Directorului General al S.C. Mechel Targoviste 
S.A., domnul Osipov Andrey; 

b) Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii 
societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive 
rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie; 

c) Atributiile principale delegate Directorului General, cu respectarea competentelor 
exclusive rezervate de lege Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor, sunt 
urmatoarele: 

- reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie; 
~ gestioneaza intreaga activitate a societatii, aproba si decide efectuarea platilor, 

incheierea si/sau desfiintarea contractelor; 
- hotărăşte cu privire la contraetarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a 

celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al 
creditelor comerciale si garanţiilor; 
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- hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multora dintre activele 
societăţii~ 

- aprobă programul de investiţii şi modemizări şi programul de reparaţii capitale pentru 
anul următor; 

- stabileşte şi aprobă structura organizatorica a societăţii angajeaza si demite personalul 
societatii, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii in vigoare; stabileste şi aprobă schema de 
personal si nivelurile generale de salarizare, precum si indatoririle, responsabilitatile personalului 
societatii pe compartimente si functiuni, negociaza contractul colectiv de munca si contractele 
individuale de munca si tine registrul general de evidenta a salariatilor ~ 

- gestioneaza activitatea de productie a societatii, inclusiv activitatile de cercetare 
dezvoltare, managementul calitatii si investitii; 

- verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societatii; 
- pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie; 
- indeplineste orice alte atribuţii şi obligaţii delegate de Consiliul de Administraţie sau in 

conformitate cu prevederile legale în materie. 

Alt. 4. Mandatul acordat domnului OSIPOV ANDREY prin numirea facuta la art. 2 este 
pana la data de 18.04.2012 (egala cu mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie). 

Alt. 5. Se aproba contractul de mandat pentru delegarea atributiilor de conducere pentru 
Directorul General. 

Art. 6. Domnul Director General OSIPOV ANDREY va depune specimen de semnatura la 
Oficiul Registrului Comertului. 

Art. 7. Se imputemiceste domnul Safia Dorel - Sef Serviciu Juridic la S.c. Mechel 
Targoviste S.A. - cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea 
prezentei Decizii. 

Prezenta Decizie a fost adoptata cu unanimitate de voturi de membrii Consiliului de 
Administratie prezenti la sedinta (60% din numarul total al membrilor Consiliului de Administratie). 

Preşedinte - Viatcbeslav SHMYGA 

Membru - Ion CUCUI 

Secretar CA,//~ 
Adrian PL:J~~ 
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