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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemelor unor judeþe
În temeiul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi
sigiliul statului,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã stemele judeþelor Bihor, Bistriþa-Nãsãud,
Caraº-Severin, Galaþi, Maramureº, Mureº, Suceava ºi Vâlcea, conform
anexelor nr. 1Ð8 ºi 1 a)Ð8 a), care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 30 septembrie 1998.
Nr. 684.
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ANEXA Nr. 1
STEMA
JUDEÞULUI BIHOR

ANEXA Nr. 2
STEMA
JUDEÞULUI BISTRIÞA-NÃSÃUD

ANEXA Nr. 1 a)

ANEXA Nr. 2 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei judeþului

elementelor însumate ale stemei judeþului

BIHOR

BISTRIÞA-NÃSÃUD

Descrierea stemei:
Stema judeþului Bihor, potrivit anexei nr. 1, se compune
dintr-un scut sfertuit; în primul cartier, pe fond roºu, se aflã
un turn crenelat de culoare neagrã, zidit, de argint, dotat
cu o fereastrã ºi o poartã închisã.
În cartierul secund, pe fond albastru, se aflã cinci spice
de grâu legate cu o panglicã, toate de aur.
În cartierul trei, pe fond albastru, se aflã un ciorchine
de strugure cu o frunzã de viþã, ambele de argint.
Cartierul patru, pe fond roºu, cuprinde un hrisov natural,
rãsucit la capete în sensuri opuse, validat cu o pecete
roºie, prinsã cu ºnur rãsucit, roºu ºi negru.
Trei brâuri undate, dintre care cel din mijloc mai lat,
separate de douã benzi albastre, broºeazã peste linia orizontalã.
Brâul din mijloc conþine trei peºti negri.

Descrierea stemei:
Stema judeþului Bistriþa-Nãsãud, potrivit anexei nr. 2, se
compune dintr-un scut sfertuit; în primul cartier, pe fond de
azur, se aflã o acvilã naturalã, þinând în ciocul roºu o
cruce ortodoxã de aur ºi având pe piept un scut de argint
cu iniþialele VRR (VIRTUS ROMANA REDIVIVA); la baza
acvilei se aflã o carte deschisã, de culoare albã.
În cartierul secund, pe câmp de aur, este reprezentatã,
în culoare naturalã, lupoaica cu Romulus ºi Remus.
În cartierul trei, pe fond roºu, este conturat un scut cu
bordurã de aur, cu marginile neregulate, al cãrui câmp
este, de asemenea, roºu; în interiorul acestuia se aflã
capul de bour, în culoare naturalã, având între coarne o
stea de aur, formatã din ºase raze.
În cartierul patru, pe fond de argint, se aflã un personaj
purtând costum popular, þinând în mâna dreaptã o suliþã,
iar în cea stângã, un scut cu ornament floral.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ turnul crenelat evocã vechea cetate a lui Menumorut;
Ñ spicele ºi frunza de viþã simbolizeazã hãrnicia locuitorilor acestor meleaguri ºi ponderea importantã pe care a
avut-o agricultura în economia judeþului;
Ñ hrisovul evocã multitudinea documentelor care atestã
spiritualitatea locuitorilor din zonã;
Ñ cele trei brâuri argintii simbolizeazã cele trei Criºuri,
precum ºi bogãþia piscicolã a apelor.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ acvila, lupoaica capitolinã ºi deviza evocã originea
latinã a poporului român;
Ñ personajul îi aminteºte pe grãnicerii români din
Nãsãud;
Ñ scutul cu capul de bour face aluzie la posesiunile
deþinute de domnii Moldovei în zonã ºi la relaþiile existente
în epoca feudalã între domnii Moldovei ºi aceste þinuturi.
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ANEXA Nr. 3
STEMA
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ANEXA Nr. 4

STEMA
JUDEÞULUI GALAÞI

ANEXA Nr. 3 a)

ANEXA Nr. 4 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei judeþului

elementelor însumate ale stemei judeþului

CARAª-SEVERIN

GALAÞI

Descrierea stemei:
Stema judeþului Caraº-Severin, potrivit anexei nr. 3, are
urmãtoarea înfãþiºare:
În scutul albastru se aflã un legionar roman, privit din
faþã, purtând în mâna dreaptã scutul cu iniþialele VRR
(VIRTUS ROMANA REDIVIVA), iar cu mâna stângã sprijinind suliþa, toate de argint.
Personajul este flancat de câte un ecuson roºu de
dimensiuni mai mici, încãrcat, cel din dreapta, cu o albinã
de aur, cel din stânga, cu douã ciocane încruciºate, suprapuse peste o roatã dinþatã, ambele din acelaºi metal. La
baza scutului este reprezentat un pod negru, cu douã bolte
plutind peste valuri naturale.

Descrierea stemei:
Stema judeþului Galaþi, potrivit anexei nr. 4, se compune dintr-un scut roºu, încãrcat cu o ancorã de aur,
având un otgon alb-negru, înfãºurat pe braþul sãu vertical;
în dreapta ºi în stânga ancorei se aflã câte o stea de aur.
Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ simbolizeazã cadrul natural, comerþul ºi activitatea
navalã desfãºuratã de localnici în aceastã regiune a
Dunãrii de Jos.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ legionarul roman ºi podul amintesc de intensul proces de romanizare care s-a desfãºurat în antichitate în
aceastã zonã;
Ñ deviza VIRTUS ROMANA REDIVIVA aminteºte de
vitejia ostaºilor regimentului de graniþã din Banat;
Ñ albina evocã tradiþionala activitate a locuitorilor Ñ
apicultura;
Ñ cele douã ciocane încruciºate sunt un strãvechi simbol al mineritului;
Ñ roata dinþatã evocã activitãþile economice specifice
zonei ºi evidenþiazã rolul important pe care l-au avut odinioarã industria extractivã ºi metalurgicã.
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ANEXA Nr. 5
STEMA
JUDEÞULUI MARAMUREª

ANEXA Nr. 6
STEMA
JUDEÞULUI MUREª

ANEXA Nr. 5 a)

ANEXA Nr. 6 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei judeþului

elementelor însumate ale stemei judeþului

MARAMUREª

MUREª

Descrierea stemei:
Stema judeþului Maramureº, potrivit anexei nr. 5, se
compune dintr-un scut tãiat; în dreapta pãrþii superioare se
aflã un cap de zimbru, natural, având între coarne o stea
de aur cu cinci raze, flancat în dreapta de o rozã din acelaºi metal, iar în stânga, de o semilunã de argint, conturnatã; în stânga pãrþii superioare este reprezentatã o caprã
neagrã stând pe piscul unui munte de argint, care are conturat, în centru, intrarea într-o minã; muntele este flancat
de doi brazi naturali; în partea inferioarã, pe câmp de azur,
se aflã o bisericã din lemn, de aur, vãzutã din faþã, cu
acoperiº în douã ape, fiecare nivel fiind terminat cu câte o
cruce având trei braþe orizontale ºi a cãrei turlã se înalþã
pânã la mijlocul câmpului superior.

Descrierea stemei:
Stema judeþului Mureº, potrivit anexei nr. 6, se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, în primul cartier, pe
fond roºu, o piesã istoricã alcãtuitã dintr-un motiv central,
de formã ovalã, ºi din buline alungite din aur; în cartierul
doi, pe câmp de azur, se aflã o construcþie cu poartã
închisã, cu ºapte ferestre ºi douã turnuri, cu acoperiº
conic retezat, totul din argint; în cartierul trei, tot pe fond
de azur, se aflã o balanþã de aur, cu talgerele în echilibru.
În ultimul cartier, pe fond roºu, se aflã trei brâuri ondulate de argint.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ capul de zimbru, vechi simbol maramureºan, aminteºte de legenda descãlecatului, plecarea lui Dragoº ºi
Bogdan I din Maramureº pentru a forma statul feudal independent Moldova;
Ñ roza este blazonul voievodului Bogdan I;
Ñ capra neagrã ºi brazii evocã relieful ºi principalele
bogãþii naturale ale zonei;
Ñ intrarea în minã face aluzie la industria extractivã
care a avut o importantã pondere în economia judeþului;
Ñ biserica din lemn atestã faptul cã în acest judeþ se
pãstreazã cel mai mare numãr de monumente de acest fel
din þarã.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ piesa metalicã din primul cartier este cunoscutã sub
denumirea ”Fibula de la SuseniÒ, izvor arheologic de inestimabilã valoare, aparþinând fazei de început a epocii fierului. Ea reflectã nivelul de culturã materialã ºi spiritualã al
locuitorilor de pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, în
ansamblu;
Ñ construcþia evocã ctitoriile importante de pe aceste
locuri, cât ºi sistemul de fortificaþii specific epocii feudale;
Ñ balanþa, însemn heraldic care evocã justiþia socialã,
face aluzie la echilibrul ºi cumpãtarea locuitorilor, amintind,
totodatã, rolul activitãþilor comerciale în progresul social;
Ñ brâurile argintii transpun în stemã bogãþia hidrologicã
a judeþului ºi desemneazã râurile Mureº, Târnava Micã ºi
Niraj.
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ANEXA Nr. 8

STEMA
JUDEÞULUI VÂLCEA

ANEXA Nr. 7 a)

ANEXA Nr. 8 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei judeþului

elementelor însumate ale stemei judeþului

SUCEAVA

VÂLCEA

Descrierea stemei:
Stema judeþului Suceava, potrivit anexei nr. 7, se compune dintr-un scut albastru cu trei piscuri de munte, pe cel
din mijloc aflându-se o cruce, totul de aur; crucea este
sprijinitã de doi lei de argint, limbaþi roºu, afrontaþi, sprijinindu-se cu labele inferioare pe câte un pisc ºi þinând în
labele superioare o coroanã voievodalã de aur.

Descrierea stemei:
Stema judeþului Vâlcea, potrivit anexei nr. 8, se compune dintr-un scut despicat, dotat cu ºef; în dreapta, pe
câmp roºu, o cruce treflatã, de aur, decupatã în mijloc; în
stânga, pe fond de aur, un copac dezrãdãcinat, cu
coroanã bogatã, verde, cu tulpinã naturalã ºi poame de aur.
În ºef, pe fond de azur, în centru, se aflã un puþ
suprapus de o roatã, ambele de aur; puþul este flancat în
dreapta de un personaj purtând costum popular, de argint,
iar în stânga, de un cal cabrat, din acelaºi metal.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ evocã cadrul natural în care s-a ctitorit cetatea de
scaun a voievozilor Moldovei;
Ñ atestã statornicia organizãrii statale.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ crucea evocã, pe de o parte, ctitoriile religioase înãlþate de-a lungul anilor în zonã, iar pe de altã parte evidenþiazã credinþa ortodoxã ºi rolul ei în menþinerea fiinþei
statale româneºti;
Ñ puþul suprapus cu roatã, însoþit de personajul care
dirijeazã calul, reconstituie imaginea vechiului crivac, instalaþie rudimentarã pentru extracþia sãrii, specificã epocii feudale, ºi evidenþiazã ponderea importantã pe care a avut-o
exploatarea sãrii în economia judeþului ºi a Þãrii
Româneºti. Prin extensie, acest element face aluzie la
industria chimicã existentã în acest judeþ, care are la bazã
sarea ca principalã materie primã;
Ñ mãrul cu poame de aur sugereazã dezvoltarea
pomiculturii ºi bogãþia silvicã a zonei.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Centrul de Cercetãri
pentru Medicamente de SintezãÒ Ñ S.A. ºi a Societãþii Comerciale
”Centrul de Cercetãri pentru AntibioticeÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor
autonome, astfel cum a fost aprobatã prin Legea nr. 207/1997, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Societatea Comercialã ”Centrul
de Cercetãri pentru Medicamente de SintezãÒ Ñ S.A., persoanã juridicã românã cu capital social integral de stat, cu
sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 126, judeþul Cluj, ºi Societatea Comercialã ”Centrul de Cercetãri
pentru AntibioticeÒ Ñ S.A., persoanã juridicã românã cu
capital social integral de stat, cu sediul în municipiul Iaºi,
str. Valea Lupului nr. 1, judeþul Iaºi, prin reorganizarea
celor douã filiale fãrã personalitate juridicã din cadrul
Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare ChimicoFarmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti, care se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Societãþile comerciale prevãzute la art. 1 se
organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile
legale în vigoare ºi cu statutele prevãzute în anexele nr. 1
ºi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Capitalul social iniþial al Societãþii Comerciale
”Centrul de Cercetãri pentru Medicamente de SintezãÒ Ñ S.A.
este de 468.551 mii lei, iar capitalul social iniþial al
Societãþii Comerciale ”Centrul de Cercetãri pentru
AntibioticeÒ Ñ S.A. este de 207.313 mii lei.
Capitalul social al celor douã societãþi comerciale,
actualizat potrivit reglementãrilor legale, este format prin
preluarea activului ºi pasivului filialelor Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF
Bucureºti, conform bilanþului contabil încheiat la data de
30 iunie 1998.
Drepturile ºi obligaþiile acþionarului la societãþile comerciale prevãzute la art. 1 sunt exercitate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
Art. 4. Ñ Activul ºi pasivul filialelor care se reorganizeazã ºi se desfiinþeazã se preiau cu titlu gratuit, prin protocol de predare-preluare, de la Institutul Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF
Bucureºti, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

Patrimoniul Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti se va diminua
corespunzãtor cu valorile predate societãþilor comerciale
nou-înfiinþate.
Art. 5. Ñ Societatea Comercialã ”Centrul de Cercetãri
pentru Medicamente de SintezãÒ Ñ S.A. are urmãtorul
obiect de activitate: efectuarea de cercetãri fundamentale ºi
aplicative, dezvoltare tehnologicã, producþie de mic tonaj de
medicamente de uz uman ºi veterinar, comercializare de
tehnologii rezultate din cercetare, medicamente, substanþe
active medicamentoase, substanþe de uz cosmetic, substanþe fitofarmaceutice ºi produse agrochimice, articole
medicale ºi ortopedice.
Art. 6. Ñ Societatea Comercialã ”Centrul de Cercetãri
pentru AntibioticeÒ Ñ S.A. are urmãtorul obiect de activitate: efectuarea de cercetãri fundamentale ºi aplicative, cercetãri ºi studii privind izolarea din diverse biotipuri,
caracterizarea ºi ameliorarea în scop bioproductiv a unor
microorganisme producãtoare de antibiotice, enzime ºi alte
substanþe biologic active, dezvoltare tehnologicã, producþie
de mic tonaj de medicamente de uz uman ºi veterinar,
comercializare de tehnologii realizate prin cercetare, medicamente.
Art. 7. Ñ Personalul filialelor care se reorganizeazã va
fi preluat prin transfer de cãtre societãþile comerciale prevãzute la art. 1 ºi îºi va pãstra salariile avute la data
transferului pânã la negocierea noului contract colectiv de
muncã.
Art. 8. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se modificã în mod corespunzãtor anexa nr. 1 ºi art. 2
alin. (2)
din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.314/1996 privind înfiinþarea Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF
Bucureºti, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 336 din 11 decembrie 1996.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Horia Ene
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 1998.
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ANEXA Nr. 1

STATUTUL

Societãþii Comerciale ”Centrul de Cercetãri pentru Medicamente de SintezãÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul ºi durata societãþii
comerciale
ARTICOLUL 1
Denumirea

Denumirea societãþii comerciale este ”Centrul de
Cercetare pentru Medicamente de SintezãÒ Ñ S.A., denumitã în continuare societatea comercialã.
În orice act, scrisoare sau publicaþie emanând de la
societatea comercialã se menþioneazã denumirea, forma
juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului, codul fiscal, precum ºi capitalul social.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã

Societatea comercialã este persoanã juridicã românã,
având forma juridicã de societate comercialã pe acþiuni.
Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile
române ºi cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

Sediul societãþii comerciale este în municipiul ClujNapoca, Str. Fabricii nr. 126, judeþul Cluj. Sediul poate fi
schimbat în altã localitate din România, pe baza hotãrârii
adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea filiale, sucursale,
reprezentanþe, agenþii, situate ºi în alte localitãþi din þarã ºi
din strãinãtate, cu sau fãrã personalitate juridicã.
ARTICOLUL 4
Durata

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:

Ñ cercetãri pentru obþinerea unor substanþe chimice;
Ñ elaborarea de studii ºi cercetãri aplicative în vederea
restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii industriei de
medicamente ºi a industriei organice fine;
Ñ elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor care intrã în sfera de activitate a societãþii comerciale;
b) activitãþi conexe activitãþii de cercetare-dezvoltare:
Ñ asistenþã tehnicã de profil, în vederea experimentãrii
ºi aplicãrii tehnologiilor elaborate;
Ñ consultanþã tehnico-economicã pentru domeniul chimico-farmaceutic;
Ñ servicii ºtiinþifice ºi tehnologice (inclusiv reprezentanþã, intermediere, consignaþie, contrapartidã);
Ñ testare ºi certificare de produse;
c) formare ºi specializare profesionalã în domeniul chimico-farmaceutic;
d) producþie de mic tonaj, în vederea susþinerii ºi valorificãrii activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, desfãºuratã de societatea comercialã;
e) comercializare de tehnologii realizate prin cercetare,
medicamente de uz uman ºi veterinar, substanþe active
medicamentoase ºi intermediari, substanþe de uz cosmetic,
substanþe fitofarmaceutice ºi produse agrochimice;
f) activitãþi de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetãrii din domeniul chimico-farmaceutic;
g) operaþiuni de import-export ºi activitãþi editoriale necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
Poate desfãºura orice alte operaþiuni productive, comerciale, financiare ºi de investiþii, în legãturã directã sau colateralã cu domeniul sãu de activitate, care i-ar putea
asigura funcþionarea, extinderea sau dezvoltarea, precum ºi
iniþierea ºi realizarea de acþiuni de colaborare ºi cooperare
internaþionalã, în nume propriu, pentru domeniul sãu de
activitate.
Societatea comercialã va realiza obiectul sãu de activitate în þarã ºi în strãinãtate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, urmând a lua toate mãsurile necesare în
vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile

a) activitãþi de cercetare ºtiinþificã ºi/sau de dezvoltare
ARTICOLUL 6
tehnologicã:
Ñ cercetare fundamentalã în scopul creºterii nivelului
Capitalul social
cunoºtinþelor în chimie ºi medicinã;
Capitalul social iniþial este în valoare de 468.551 mii lei,
Ñ cercetare aplicativã pentru realizarea de noi tehnologii de obþinere a unor produse organice ºi anorganice, sub- împãrþit în 18.742 acþiuni nominative, în valoare nominalã
stanþe active medicamentoase de uz uman ºi veterinar, de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acþionar.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
produse medicamentoase, cosmetice, odorante, igienicosanitare, dezinfectante, fitosanitare ºi agrochimice ºi pentru român, ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din
optimizarea tehnologiilor existente de obþinere a produselor proprietatea statului cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juriprin sintezã chimicã, a extractelor din plante ºi din organe dice, române sau strãine, în condiþiile legii.
animale;
ARTICOLUL 7
Ñ cercetãri pentru elaborarea de tehnologii de condiþionare a medicamentelor în stare solidã, lichidã ºi a unguenReducerea sau majorarea capitalului social
telor;
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe
Ñ studii de analizã fizico-chimicã ºi elaborarea de
baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþiotehnologii specifice privind protecþia mediului;
Ñ cercetare analiticã în vederea dezvoltãrii metodelor narilor, în condiþiile ºi cu respectarea procedurii preanalitice pentru controlul
calitãþii;
vãzute de lege. For Evaluation Purposes Only
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ARTICOLUL 8
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul acesteia.
ARTICOLUL 9
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi a fi aleºi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform
prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, precum
ºi alte drepturi prevãzute de statut ºi de reglementãrile
legale.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni se transmit în
cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile sociale ale societãþii comerciale sunt garantate
cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în
limita valorii acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.
ARTICOLUL 10
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.

e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor;
g) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;
h) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
filiale, sucursale, reprezentanþe sau agenþii;
i) hotãrãºte cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea
acþiunilor;
j) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, precum
ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
k) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizvolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
m) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
n) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 13
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiuÎn cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
lui financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a conanunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
curs.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se conCAPITOLUL IV
voacã la cererea acþionarilor ale cãror acþiuni reprezintã
Adunarea generalã a acþionarilor
contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi în cazul în care capitalul social s-a dimiARTICOLUL 12
nuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
Atribuþii
excepþia primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de
Adunarea generalã a acþionarilor este organul de conducere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
acesteia ºi asupra politicii ei economice ºi comerciale.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
Adunarea generalã a acþionarilor are, în principal, urmãRomâniei, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã difuzare
toarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale din municipiul Cluj-Napoca.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþiocompartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii, narea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi des- dezbaterilor acesteia.
Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modicarcã de gestiune ºi îi revocã;
c) hotãrãºte asupra constituirii comisiei de selecþie, în ficarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
vederea desemnãrii managerului;
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
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ARTICOLUL 14
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
secretar care sã verifice prezenþa acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi.
ARTICOLUL 16

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 17
Organizare
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Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale, ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
o datã pe lunã, la convocarea preºedintelui.
Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte.
Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin 3 persoane din consiliul de administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi, stabilitã pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
de administraþie participanþi la ºedinþã, inclusiv de secretarul
acestuia.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de preºedintele consiliului de administraþie, pe baza ºi
în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a
acþionarilor. Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, pentru prejudiciile aduse societãþii
comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaþii, ei vor putea fi
revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, ele ori
soþul, rudele sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv,
sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi
comerciale cu capital privat cu acelaºi profil sau cu care
societatea comercialã are relaþii comerciale directe.
ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) aprobã angajarea ºi concedierea personalului ºi staSocietatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din 5 persoane, care pot fi bileºte drepturile, îndatoririle ºi responsabilitãþile acestuia;
b) aprobã sistemul de salarizare a personalului angajat,
acþionari sau terþi, alese de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese în funcþie de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
pe noi perioade de 4 ani.
c) negociazã ºi încheie contractul de management cu
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi- managerul desemnat câºtigãtor al concursului de selecþie;
d) aprobã componenþa ºi mandatul comisiei de negonistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul ciere a contractului colectiv de muncã;
e) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi;
vacant este egalã cu perioada care a rãmas pânã la expif) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
rarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte. bunuri;
g) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte. Preºedintele consiliului de admi- sau darea cu chirie);
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i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor;
j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exerciþiului financiar, raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul în curs;
k) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 19

decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la
administratori sau de la societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 20
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
ARTICOLUL 21
Personalul

Cenzorii

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenGestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio- zorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
nari ºi de 3 cenzori care trebuie sã fie acþionari, cu excep- perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
þia cenzorilor contabili.
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandaCenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. taþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea, aceRestul personalului este angajat cu aprobarea consiliului
laºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în con- de administraþie de cãtre directorul general al societãþii
diþiile legii, pe cenzorii titulari.
comerciale.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li asigurãri sociale de stat se face potrivit legii.
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
ARTICOLUL 22
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
Amortizarea
mijloacelor fixe
pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea modul de amortizare a mijloacelor fixe.
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
ARTICOLUL 23
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constaEvidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
tate;
Societatea comercialã va organiza ºi va conduce contab) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen- bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi, respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris; Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi public) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operacate
în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor
þiunile de lichidare;
legale.
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
ARTICOLUL 24
de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
Calculul ºi repartizarea profitului
societãþii comerciale.
Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanCenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimi- þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
tatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii gene- Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
rale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã necesar, pentru alte societatea comercialã în condiþiile legii, în cel mult douã
luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile, precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
completeazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî asupra modului
cum vor fi suportate aceste pierderi de cãtre acþionari.
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
ARTICOLUL 25
care intrã sub incidenþa art. 17 ultimul alineat din prezentul
Registrele
statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini ai administratorilor pânã la gradul al patrulea sau soþii administratoriSocietatea comercialã va þine registrele prevãzute de
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Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
lor, cei care primesc,
sub orice formã,
pentru alte funcþii
lege.
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CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 26
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
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Ñ când capitalul social se micºoreazã sub minimul
legal;
Ñ când numãrul acþionarilor scade sub numãrul legal.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 28
Lichidarea

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 29

ARTICOLUL 27

Litigii

Dizolvarea

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor izvorând din contractele
comerciale încheiate de societatea comercialã se poate
apela la arbitraj, în condiþiile legii.

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
Ñ declararea nulitãþii;
Ñ hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
Ñ falimentul;
Ñ la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
Ñ în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 153 din
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã;

CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
Prevederile prezentului statut se completeazã cu alte
prevederi legale în domeniu, cu dispoziþiile Legii
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, ºi ale
Codului comercial.

ANEXA Nr. 2
STATUTUL

Societãþii Comerciale ”Centrul de Cercetãri pentru AntibioticeÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul ºi durata societãþii
comerciale
ARTICOLUL 1
Denumirea

Denumirea societãþii comerciale este Societatea
Comercialã ”Centrul de Cercetãri pentru AntibioticeÒ Ñ
S.A., denumitã în continuare societatea comercialã.
În orice act, scrisoare sau publicaþie emanând de la
Societatea Comercialã se menþioneazã denumirea, forma
juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului, codul fiscal, precum ºi capitalul social.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã

ARTICOLUL 3
Sediul

Sediul societãþii comerciale este în municipiul Iaºi, str.
Valea Lupului nr. 1, judeþul Iaºi. Sediul poate fi schimbat
în altã localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii
generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea filiale, sucursale,
reprezentanþe, agenþii, situate ºi în alte localitãþi din þarã ºi
din strãinãtate, cu sau fãrã personalitate juridicã.
ARTICOLUL 4
Durata

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Societatea comercialã este persoanã juridicã românã,
având forma juridicã de societate comercialã pe acþiuni.
Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile
a) activitãþi de cercetare ºtiinþificã ºi/sau dezvoltare tehromâne ºi cu prezentul
statut.
nologicã:
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
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CAPITOLUL III
Ñ cercetare fundamentalã în scopul creºterii nivelului
cunoºtinþelor în chimie, biologie, geneticã, biotehnologii ºi
Capitalul social, acþiunile
medicinã;
Ñ cercetare aplicativã ºi precompetitivã pentru elaboraARTICOLUL 6
rea de noi tehnologii de obþinere a unor substanþe active
Capitalul social
medicamentoase de uz uman ºi veterinar, produse cosmeCapitalul social iniþial este în valoare de 207.313 mii lei,
tice ºi odorante, biostimulatori zootehnici ºi pentru optimiîmpãrþit
în 8.292 acþiuni nominative, în valoare nominalã de
zarea tehnologiilor existente de obþinere a produselor prin
25.000
lei
fiecare, în întregime subscrise de acþionar.
sintezã chimicã, biotehnologii, biosintezã, extracþia ºi purifiCapitalul social iniþial este deþinut integral de statul
carea antibioticelor;
român, ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din
Ñ studii ºi cercetãri privind izolarea din diverse biotipuri,
proprietatea statului cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juricaracterizarea ºi ameliorarea în scop bioproductiv a unor dice, române sau strãine, în condiþiile legii.
microorganisme producãtoare de antibiotice, enzime,
ARTICOLUL 7
aminoacizi, alcool, vitamine, pesticide, fixatoare de azot,
hormoni ºi alte substanþe biologic active;
Reducerea sau majorarea capitalului social
Ñ cercetãri pentru elaborarea de tehnologii de condiþioCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
nare a medicamentelor în stare solidã, lichidã ºi a unguenhotãrârii
adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
telor;
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
Ñ cercetare farmacologicã (teste toxicologice ºi studii
farmacologice preclinice);
ARTICOLUL 8
Ñ cercetare analiticã în vederea dezvoltãrii metodelor
Acþiunile
analitice pentru controlul calitãþii;
Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
Ñ cercetãri pentru obþinerea de reactivi puri ºi subcuprinde
toate elementele prevãzute de lege.
stanþe farmaceutice;
Acþiunile
vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
Ñ elaborarea de studii ºi cercetãri aplicative în vederea
semnãtura
a
doi administratori.
restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii sectorului
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
industriei de medicamente;
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiÑ elaborarea de strategii, studii de diagnozã ºi proliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul acesteia.
gnozã privind dezvoltarea domeniilor ºtiinþei ºi tehnologiei;
ARTICOLUL 9
Ñ elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor care intrã în sfera de activitate a societãþii comerDrepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
ciale;
Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã
b) activitãþi conexe activitãþii de cercetare-dezvoltare:
Ñ asistenþã tehnicã de profil, în vederea experimentãrii acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi a fi aleºi în organele de conduºi aplicãrii tehnologiilor elaborate;
cere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform
Ñ consultanþã tehnico-economicã, servicii ºtiinþifice ºi
prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, precum
tehnologice pentru domeniul chimico-farmaceutic;
ºi alte drepturi prevãzute de statut ºi de reglementãrile
Ñ testare ºi certificare de produse;
legale.
c) formare ºi specializare profesionalã în domeniul chiDeþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
mico-farmaceutic;
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni se transmit în
d) producþie de mic tonaj, în vederea susþinerii ºi valori- cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
ficãrii activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnoloObligaþiile sociale ale societãþii comerciale sunt garantate
gicã, desfãºuratã de societatea comercialã;
cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în
e) comercializare de tehnologii realizate prin cercetare, limita valorii acþiunilor pe care le deþin.
medicamente de uz uman ºi veterinar, substanþe active
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
medicamentoase ºi intermediari, reactivi puri, substanþe de datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.
uz cosmetic etc., executate de societatea comercialã;
ARTICOLUL 10
f) activitãþi de transfer tehnologic pentru rezultatele cerCesiunea
acþiunilor
cetãrii din domeniul chimico-farmaceutic;
g) activitãþi de import-export pentru realizarea obiectului
Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comersãu de activitate.
cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
Poate desfãºura orice alte operaþiuni productive, comer- acþiune.
ciale, financiare ºi de investiþii, în legãturã directã sau colaCesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
teralã cu domeniul sãu de activitate, care i-ar putea asigura sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãfuncþionarea, extinderea sau dezvoltarea, precum ºi iniþie- zute de lege.
rea ºi realizarea de acþiuni de colaborare ºi cooperare
ARTICOLUL 11
internaþionalã, în nume propriu, pentru domeniul sãu de
Pierderea acþiunilor
activitate.
Societatea comercialã va realiza obiectul sãu de activiÎn cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
tate în þarã ºi în strãinãtate, în conformitate cu prevederile anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
legale în vigoare, urmând a lua toate mãsurile necesare în prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
Compression
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CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 12
Atribuþii

Adunarea generalã a acþionarilor este organul de conducere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
acesteia ºi asupra politicii ei economice ºi comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi descarcã de gestiune ºi îi revocã;
c) hotãrãºte asupra constituirii comisiei de selecþie, în
vederea desemnãrii managerului;
d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pentru exerciþiul financiar urmãtor;
e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cezorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor;
g) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;
h) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
filiale, sucursale, reprezentanþe sau agenþii;
i) hotãrãºte cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea
acþiunilor;
j) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, precum
ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
k) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
m) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
n) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 13
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
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Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se convoacã la cererea acþionarilor ale cãror acþiuni reprezintã
contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
excepþia primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã difuzare
din municipiul Iaºi.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 14
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
secretar care sã verifice prezenþa acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi.

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a conARTICOLUL 16
tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul
Compression
byînCVISION
Technologies’ PdfCompressor.
ºi cheltuieli pe anul
curs.
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CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 17
Organizare

ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) aprobã angajarea ºi concedierea personalului ºi stabileºte drepturile, îndatoririle ºi responsabilitãþile acestuia;
b) aprobã sistemul de salarizare a personalului angajat,
în funcþie de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
c) negociazã ºi încheie contractul de management cu
managerul desemnat câºtigãtor al concursului de selecþie;
d) aprobã componenþa ºi mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncã;
e) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi;
f) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri;
g) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
h) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor;
j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul în curs;
k) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din 5 persoane, care pot fi
acþionari sau terþi, alese de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese
pe noi perioade de 4 ani.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant este egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte. Preºedintele consiliului de administraþie este ºi directorul general al societãþii comerciale.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale, ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
o datã pe lunã, la convocarea preºedintelui.
Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte.
Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin 3 persoane din consiliul de administraþie, deciziile
luându-se cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
CAPITOLUL VI
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
Gestiunea
ordinii de zi, stabilitã pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
ARTICOLUL 19
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedinCenzorii
tele consiliului de administraþie.
Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþioProcesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
nari
ºi de 3 cenzori care trebuie sã fie acþionari, cu excepde administraþie participanþi la ºedinþã, inclusiv de secretarul
þia
cenzorilor
contabili.
acestuia.
Cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi- Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea, acetate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor laºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
probleme.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de preºedintele consiliului de administraþie, pe baza ºi sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
acþionarilor.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
orice act care este legat de administrarea societãþii comer- pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
ciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces- efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual tate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactisau solidar, dupã caz, pentru prejudiciile aduse societãþii
comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli în tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezenadministrarea acesteia. În astfel de situaþii, ei vor putea fi tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operade administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, ele ori þiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
soþul, rudele sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv,
sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
comerciale cu capital privat cu acelaºi profil sau cu care de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
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Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã necesar, pentru alte
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile, precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se
completeazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 17 ultimul alineat din prezentul
statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini ai administratorilor pânã la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cei care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii
decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la
administratori sau de la societatea comercialã.

Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VII
Activitatea

Societatea comercialã va þine registrele prevãzute de
lege.

ARTICOLUL 20

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
ARTICOLUL 21
Personalul

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat cu aprobarea consiliului
de administraþie de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale de stat se face potrivit legii.

ARTICOLUL 24
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã în condiþiile legii, în cel mult douã
luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî asupra modului
cum vor fi suportate aceste pierderi de cãtre acþionari.
ARTICOLUL 25
Registrele

ARTICOLUL 26
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate, cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 27
Dizolvarea

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ð imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
Ð declararea nulitãþii;
ARTICOLUL 22
Ð hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
Ð falimentul;
Amortizarea mijloacelor fixe
Ð la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de forþã
Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii, majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni, iar
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea
societãþii comerciale nu mai este posibilã;
ARTICOLUL 23
Ð în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 153 din
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã;
Societatea comercialã va organiza ºi va conduce contaÐ când capitalul social se micºoreazã sub minimul legal;
bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
Ð când numãrul acþionarilor scade sub numãrul legal.
întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
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ARTICOLUL 28
Lichidarea

Pentru soluþionarea litigiilor izvorând din contractele
comerciale încheiate de societatea comercialã se poate

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 29
Litigii

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.

apela la arbitraj, în condiþiile legii.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
Prevederile prezentului statut se completeazã cu alte
prevederi

legale

în

domeniu,

cu

dispoziþiile

Legii

nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, ºi ale
Codului comercial.
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