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Adunările Generale ale Acţionarilor de la Antibiotice Iaşi s-au întrunit pentru deliberare 
în data de 25.05.2007 ora 1000, în şedinţă Extraordinară şi respectiv ora 1200, în şedinţă 
Ordinară, statutare la prima convocare, fiind prezenţi acţionari reprezentând 66,39% din 
capitalul social. 
La adunări au participat: 
- reprezentantul mandatat al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;  
- acţionari persoane fizice şi juridice. 
 
Având în vedere convocarea Adunărilor Generale a Acţionarilor societăţii  
Antibiotice Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1308 
din data de 24.04.2007 şi în ziarele Bursa nr. 80 [3441] şi Ziarul de Iaşi nr. 96 (4799) 
din data de 25.04.2007, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de capital, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
precum şi ale Proceselor verbale ale A.G.A. Extraordinară şi A.G.A. Ordinară din 
data de 25 mai 2007, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului în Adunarile Generale ale Acţionarilor şi acţionarii persoane fizice şi juridice 
la Antibiotice Iaşi, au emis Hotărârile menţionate mai jos, potrivit ordinei de zi, 
stabilită pentru fiecare adunare în parte. 
 
A. Adunarea Generală a Acţionarilor Extraordinară 

 
I. Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Modificarea Statutului societăţii conform noilor prevederi ale Legii nr. 441/2006 
de modificare şi completare a Legii 31/1990 republicată (conform proiectului de 
act adiţional prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
convocator). 

2. Aprobarea datei de înregistrare 15.06.2007, pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
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II. Hotărâri: 
1. S-a aprobat modificarea Statutului societăţii conform noilor prevederi ale 

Legii nr. 441/2006 de modificare şi completare a Legii 31/1990 republicată 
(potrivit proiectului de act adiţional prezentat în anexa convocatorului, a 
mandatului reprezentantului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
precum şi a propunerilor acţionarilor prezenţi), conform actului adiţional 
prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport curent. 

2. S-a aprobat data de înregistrare 15.06.2007, pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în 
conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital. 
 

B. Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară 
 
I. Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Aprobarea şi semnarea Contractului de Mandat al Directorului General, 
Preşedintele Consiliului de Administraţie cu acţionarul majoritar Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului. 

2. Aprobarea încheierii asigurării de răspundere profesională a membrilor 
Consiliului de Administraţie. 

3. Stabilirea remuneraţiei Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a membrilor 
Consiliului de Administraţie. 

4. Aprobarea datei de înregistrare 15.06.2007, pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

 
II. Hotărâri: 
1. S-a aprobat semnarea Contractului de Mandat al Directorului General, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie cu acţionarul majoritar 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 

2. S-a aprobat delegarea competentelor de solutionare pentru încheierea 
asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de 
Administraţie, catre Consiliul de Administraţie. 

3. S-a stabilit remuneraţia Preşedintelui Consililui de Administraţie şi a 
membrilor Consililui de Administraţie, conform mandatului special emis în 
acest scop, de către acţionarul majoritar Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară din 26.04.2007. 

4. S-a aprobat data de înregistrare 15.06.2007, pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în 
conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital. 

 
 
 



Raport curent – A.G.A.O. şi A.G.A.E. – 25.05.2007 3 
 

 

 

Anexă 
Act Adiţional la statutul societăţii comerciale “Antibiotice” S.A. Iaşi conform 
Legii nr.441/2006 de modificare şi completare a Legii nr. 31/1990 republicată 

 
 
Modificări: 
 CAP. I 
 Art. 1., alin 2:  
 În toate actele, facturile, comenzile, ofertele, tarifele, prospectele şi alte 
documente întrebuinţate în comerţ care sunt emise de societate, trebuie să se 
menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul 
comerţului şi codul unic de înregistrare, informaţii care vor fi publicate şi pe pagina 
de internet a societăţii. 
 CAP.II 

Art. 6, al.1. se anulează. 
 Activitatea principală a societăţii, codificată în conformitate cu 
nomenclatorul CAEN constă în: 
24. Fabricarea substanţelor şi produselor chimice 
244. Fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice şi naturiste 
2441. Fabricarea produselor farmaceutice de bază 
 
 Societatea desfăşoară şi alte activităţi secundare, după cum urmează: 
  
52.  Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); 
repararea bunurilor personale şi gospodăreşti 
521.  Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate 
5211.Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 
 
55.    Hoteluri şi restaurante 
555.  Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei 
5551.Cantine 
 
60.   Transporturi terestre; transporturi prin conducte 
602.  Alte transporturi terestre 
6021.Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic 
6024.Transporturi rutiere de mărfuri 
 
63.    Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism 
631.  Manipulări şi depozitări 
6311. Manipulări 
6312. Depozitări 
 
70   Tranzacţii imobiliare 
702   Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate 
7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
 
85.   Sănătate şi asistenţă socială 
851.  Activităţi referitoare la sănătatea umană 
8512.Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie 
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852.  Activităţi veterinare 
8520.Activităţi veterinare 

CAP.III 
Art. 7: 

 Capitalul social este de 45.489.729,10 lei, divizat în 454.897.291 acţiuni, la o 
valoare nominalå de 0,1 lei fiecare, acţiunile fiind nominative. 
 Structura acţionariatului, corespunzător numărului de acţiuni şi a deţinerilor 
lor, este următoarea: 
 1. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 241.174.148 acţiuni – 
53,017%, în valoare de 24.117.414,8 lei 
 2. Alţi acţionari (persoane fizice şi juridice) – 213.723.143 acţiuni - 46,983%, 
în valoare de 21.372.314,3 lei  
 Art.8 al.3-4 se anulează 
 Art.8 al.6 
         Se pot emite acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot. În 
caz de întârziere a plăţii dividendelor, acţiunile preferenţiale vor dobândi drept de 
vot, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată a dividendelor ce urmează a fi  
distribuite în cursul anului următor, daca in anul urmator AGA hotaraste ca nu vor fi 
distribuite dividende, incepand de la data publicarii respectivei hotarari a AGA, 
pana la plata efectiva a dividendelor restante. Acţiunile preferenţiale şi acţiunile 
ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărâre a adunării 
generale extraordinare a acţionarilor. 
 Societăţii i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin 
intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în 
cauză, cu respectarea prevederilor legii. Valoarea nominală a acţiunilor proprii 
dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate 
depăşi 10% din capitalul social subscris. Dacă acţiunile proprii sunt dobândite pentru 
a fi distribuite angajaţilor societăţii, acţiunile astfel dobândite trebuie distribuite în 
termen de 12 luni de la data dobândirii. Societatea nu poate să acorde avansuri sau 
împrumuturi şi nici să constituie garanţii în vederea subscrierii sau dobândirii 
propriilor sale acţiuni de către un terţ. 

Art.12 
În cazul pierderii unor acţiuni se aplică prevederile legislaţiei pieţei de 

capital. 
   CAP.IV 
 Art.13 

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care 
decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. 
  Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare şi se vor ţine la sediul 
societăţii şi în localul ce se va indica în convocare. 

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin odată pe an, în cel mult 
5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. 
 Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţii principale:  
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să 
fixeze dividendul; 
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie şi directorul general, 
să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi 
să revoce auditorul financiar; 
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c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs, membrilor consiliului de 
administraţie. 
d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie.  
e) să se stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de 
activitate, pe exerciţiul financiar următor; 
f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi 
ale societăţii. 
g) decide acţiunea în răspundere contra administratorilor, auditorilor financiari şi 
directorilor, cu majoritatea prevăzută de lege. 

Adunarea extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru: 
a) schimbarea formei juridice a societăţii; 
b) mutarea sediului societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, 
reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; 
e) prelungirea duratei societăţii; 
f) majorarea capitalului social; 
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acţiuni; 
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 
i) dizolvarea anticipată a societăţii; 
   i¹)conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător 
în acţiuni nominative; 
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta sau în acţiuni; 
l) emisiunea de obligaţiuni; 
m) oricare altă modificare  a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru 
care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. 

Prevederile referitoare la exerciţiul atribuţiilor prevăzute la alineatele 
precedente se completează cu prevederile legale privind societăţile comerciale. 

 
Art.14  
Adunarea generală a acţionarilor este convocată de consiliul de administraţie 

ori de câte ori este necesar. 
 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea 
convocării în Monitorul Oficial al României, partea a –IV-a. Convocarea se publică şi 
în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii 
sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă 
Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de 5 zile de la data adoptării de 
către consiliul de administraţie a deciziei de întrunire a adunării generale. 
 Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, 
cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor 
adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în 
convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia. 
 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului 
constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. 
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 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social. Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă 
celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea 
administratorilor, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în 
cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. 
 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior 
convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru 
convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la 
data menţionată în convocatorul iniţial. 
 Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, 
precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, 
acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. 
 În cazul în care societatea deţine o pagină de internet proprie, convocarea, şi 
orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, precum şi 
documentele prevăzute la alineatul precedent, se publică şi pe pagina de internet, 
pentru liberul acces al acţionarilor. 
 Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie întrebări în scris, 
referitoare la activitatea societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării 
generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care deţine o pagină 
de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este 
publicată pe pagina de internet a societăţii, la secţiunea întrebări frecvente. 
 În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va fixa ziua şi ora pentru cea 
de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. 
 Consiliul de administraţie convoacă de îndată adunarea generală, la cererea 
acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, 
dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală 
va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel 
mult 60 de zile de la data primirii cererii. 
 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporţional cu 
numărul acţiunilor pe care le posedă. 
 Consiliul de administraţie va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii 
îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va 
rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din 
cauza neîntrunirii cvorumul. Data de referinţă astfel stabilită va fi ulterioară 
publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte de data la care adunarea 
generală este convocată pentru prima oară. 

(1)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990*), identificarea 
actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora 
se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de 
aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii 
generale a actionarilor. 

Art.15 alin.1-12 
Pentru validitatea adunării generale ordinare este necesară prezenţa 

acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. 
Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 
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Dacă adunarea generală ordinară nu poate se poate desfăşura din cauza 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1), adunarea ce se va întruni la o a doua 
convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi 
adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor 
exprimate. 

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară 
la prima convocare prezenţa acţionarilor ce deţin cel puţin o pătrime din numărul 
total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor 
reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. 

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de 
reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de 
fuziune, de divizare, de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin 2/3 
din drepturile de vot deţinute de către acţionari prezenţi sau reprezentaţi.    

Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit 
de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului, în adunările generale ordinare, şi nudului 
proprietar, în adunările generale extraordinare. 

Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul de 
vot aparţine proprietarului. 

Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, 
potrivit legii, în baza unei împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de 
ore înainte de adunare sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea 
adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta 
în procesul verbal. 

Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi 
pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul 
acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 

Acţionarii care au calitatea de membrii ai consiliului de administraţie nu pot 
vota în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, şi nici prin mandatar, 
descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi 
în discuţie. 

Persoanele respective pot vota însă situaţia financiară anuală, dacă nu se 
poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv. 

Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele consiliului de 
administraţie, iar în lipsa acestuia de către acela care îi ţine locul. 

Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre salariaţii 
societăţii, un secretar care va întocmi procesul verbal. Adunarea generală va alege, 
dintre acţionarii prezenţi, 2 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a 
acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal 
întocmit de secretarul tehnic şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi 
de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. 

Art. 16. alin.3 se anulează  
Art. 16. alin.2 
Acţionarii votează conform legislaţiei privind piaţa de capital. 

 Art. 16. alin.4          
 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de 
administraţie, a auditorilor interni, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor 
referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de 
control ale societăţii. 
 Art.16 alin.6 -8         
 La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, 
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pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deţine o pagină 
de internet proprie, rezultatele se vor publica şi pe această pagină, în cel mult 15 
zile de la data adunării generale.  
 Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de secretarul tehnic, va constata 
îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii 
prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea 
acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. 
 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi 
listele de prezenţă a acţionarilor. 
 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. 
 CAP.V 

Art.17  se anulează. 
 Art.18: 

Societatea este administrată de consiliul de administraţie, format din 7 
membri, din care 6 administratori  neexecutivi (care nu au fost numiţi directori) şi 1 
administrator executiv, aleşi pe o perioadă de 4 ani. Administratorii neexecutivi 
trebuie să fie majoritari. 

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere 
juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. 

 Membrii consiliului de administraţie vor încheia o asigurare de răspundere 
profesională, în limitele şi în condiţiile stabilite de adunarea generală. 

Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a 
acţionarilor, putând fi reeligibili. 

Candidaţii pentru noile posturi de administrator sunt nominalizaţi de către 
membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari. Pe durata 
îndeplinirii mandatelor administratorilor care au fost desemnaţi dintre salariaţii 
societăţii, contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate. 

Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a 
acţionarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul 
este îndreptăţit la plata unor daune-interese. 
         În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul 
de administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la 
întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. 

Dacă vacanţa prevăzută la alin.1 determină scăderea numărului 
administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată 
adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai 
consiliului de administraţie, potrivit legii.  

În cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca 
adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a 
desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a 
acţionarilor, care să facă numirile necesare.  

Prin hotărârea adunării generale a acţionarilor se poate prevedea ca unul sau 
mai mulţi membri ai consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi, 
conform legii. 

Consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al 
consiliului. Preşedintele consiliului poate fi numit şi de adunarea generală ordinară, 
care numeşte consiliul. 

Preşedintele este numit pe o durată ce nu poate depăşi durata mandatului 
său de administrator. 
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Preşedintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administraţie. 
Dacă preşedintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de 
aceasta. 

Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la 
aceasta adunării generale a acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a 
organelor societăţii. 

În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi 
exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, funcţia de 
Preşedinte-Director general va fi exercitată de un alt administrator ales de consiliul 
de administraţie, la prima sa şedinţă. 

Consiliul de administraţie va crea în mod obligatoriu comitetul de audit 
format numai din membri neexecutivi (minim 2 membri), din care cel puţin unul va 
fi şi independent. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină 
experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. 

Consiliul de administraţie, de asemenea,  poate crea comitete consultative 
formate din cel puţin 2 membrii ai consiliului, în domenii precum remunerarea 
administratorilor, directorilor şi personalului sau cu nominalizarea de candidaţi 
pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele consultative se întrunesc 
săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, şi vor înainta consiliului de 
administraţie, în mod periodic, rapoarte asupra activităţii lor. 

Consiliul de administraţie, prin acordul unanim al administratorilor poate 
împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operaţiuni sau 
anumitor tipuri de operaţiuni. Consiliul de administraţie poate recurge la experţi şi 
consilieri pentru studierea şi rezolvarea anumitor probleme. 

Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o data la trei luni, sau ori 
de cate ori este necesar, remuneratia facându-se lunar. 

Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, 
veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele 
aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. 

Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a 
cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi 
este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei 
astfel de cereri. 

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele 
participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi 
opiniile separate. 

 Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară 
prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor. Nu poate avea vot decisiv 
preşedintele consiliului de administraţie care este, în acelaşi timp, director al 
societăţii. Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile 
consiliului de administraţie doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent 
poate reprezenta un singur membru absent. Procesul-verbal este semnat de către 
preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. 

Art.19.  
lit.a) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi; 
Lit.k) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de societate; 
Lit.l) hotărăşte, în limitele stabilite de adunarea generală, dacă directorul 

general, directorii executivi şi salariaţii societăţii pot beneficia de stimulente, în 
mod proporţional cu profitul cuantificat, ca urmare a măsurilor directe întreprinse 
de aceştia.   
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Art.19.alin.2-8  
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot 

fi delegate directorilor: 
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării 
financiare; 
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiilor lor; 
d)  supravegherea activităţii directorilor; 
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale  a acţionarilor şi 
implementarea hotărârilor acesteia; 
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit 
legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Consiliul de administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în 
justiţie prin preşedintele său, care este şi directorul general al societăţii. Consiliul 
de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu 
directorii. 

Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele 
persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la registrul 
comerţului specimene de semnătură. 

Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în 
interesul societăţii, potrivit legii. 

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, conform 
legii. 

 Administratorul poate, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să 
dobândească bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din 
valoarea activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea aprobării adunării 
generale extraordinare. 
 Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să 
dobândească bunuri pentru sine de la societate, numai după obţinerea aprobării 
adunării generale extraordinare. Aceste prevederi se aplică şi operaţiunilor de 
închiriere sau leasing . 
 CAP. VI. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 
 Art.20: 

Adunarea generală a acţionarilor delegă conducerea societăţii unui director 
general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, desemnat dintre 
salariaţii societăţii, în baza unui contract de mandat. Contractul individual de 
muncă al directorului general cu societatea este suspendat pe perioada mandatului. 

Consiliul de administraţie poate delega atribuţii de conducere a societăţii 
unuia sau mai multor directori, pe lângă Preşedintele consiliului de administraţie-
Director general, în baza unor contracte de mandat. Pe durata îndeplinirii 
mandatelor directorilor care au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, 
contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate. 

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii 
societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea 
competenţelor exclusive rezervate de lege sau consiliului de administraţie şi 
adunării generale a acţionarilor. 

Modul de organizare a activităţii directorilor este stabilit prin decizie a 
consiliului de administraţie. 

Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător 
asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. 
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Directorii pot fi revocaţi oricând de către organele care i-au ales. În cazul în 
care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata 
unor daune interese.  

Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele 
persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menţionând dacă ele 
acţionează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerţului specimene 
de semnătură. 

Persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici 
administratori, directori. 

Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin 
hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Remuneraţia directorilor este stabilită 
de consiliul de administraţie. Adunarea generală a acţionarilor fixează limitele 
generale ale remuneraţiei directorilor. 

CAP.VII 
Art.21: Auditul financiar, auditul intern 
Societatea este auditată de un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, 

în condiţiile prevăzute de lege. 
 Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera 

Auditorilor Financiari din România. 
Auditorii financiari se aleg de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor 

pe o perioadă de cel puţin 1 an. 
Auditorii interni sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice 

dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă 
acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a 
făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare. Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor 
considera necesare cu privire la situaţiile financiare şi repartizarea profitului, 
auditorii vor prezenta adunării generale un raport amănunţit. 
Adunarea generală poate aproba situaţiile finanaciare anuale numai dacă acestea 
sunt însoţite de raportul auditorilor financiari. 

Auditorii financiari vor aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de 
administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale 
prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le  
vor aduce la cunoştinţa adunării generale.  

Orice acţionar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care 
cred că trebuie verificate, iar rezultatele vor fi consemnate de către auditorii 
interni într-un raport care va fi comunicat consiliului de administraţie, respectiv 
adunării generale. 

CAP.VIII 
 Art.22, se anuleaza. 

Art.23: 
 Directorul general al societăţii, care este şi preşedintele consiliului de 
administraţie, şi auditorii financiari sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. 
Ceilalţi directori sunt desemnaţi de către consiliul de administraţie.   
 Drepturile şi obligaţiile directoriilor sunt stabilite  prin contractele de 
mandat. 
 Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite prin contractul 
colectiv de muncă şi contractul individual de muncă, conform Codului muncii şi fişei 
postului. 
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Art.26, alin.5 
Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii în 

termen de maxim 6 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a 
acţionarilor. Dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de 
participare la capitalul social vărsat, conform prevederilor legale. În caz contrar, 
societatea va plăti daune interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii 
legale. 

CAP.IX 
 Art.28.alin.2-3  
  Schimbarea formei juridice a societăţii, prelungirea duratei ei sau alte 
modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag crearea unei persoane 
juridice noi.  

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale 
extraordinare. 

Art.29:  
b) declararea nulităţii societăţii; 
e) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii. 
g) atunci când numărul acţionarilor ajunge să fie  mai mic de 2 pe o perioadă mai 
lungă de 9 luni. În această situaţie orice persoană interesată poate solicita instanţei 
dizolvarea societăţii. 
   
 
 
Director General,                           
ec. Ioan Nani                           
 

Director Financiar-Contabil,  
ec. Constantin Nicuţă 


