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II.1. Completarea obiectului de activitate al societății  

cu o nouă activitate secundară 

 

1. Competența  
 

În conformitate cu prevederile legale, în vigoare, Adunarea Generala Extraordinară a 
Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al 
Antibiotice S.A. Temeiul legal este reprezentat de Legea nr. 31/1990, privind societățile 
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Articolul 15, litera m, din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A. coroborat cu prevederile 
art. 113 litera m, din Legea nr. 31/1990 stabilesc că Adunarea Generala Extraordinară a 
Actionarilor are competenta să aprobe propunerile de modificare a Actului Constitutiv. 
 

 2. Modificări propuse 
În contextul național și global actual, determinat de pandemia cu Covid19, Antibiotice 

S.A. a dezvoltat în regim de urgență un amestec de substanțe cu efect biocid, ce poate fi 
utilizat pentru dezinfectare și igienizare. 

Pentru ca respectivul amestec să poată fi produs și comercializat în condiții de 
legalitate, este necesară modificarea Actului Constitutiv al societății comerciale prin 
completarea obiectului de activitate al societăii cu o activitate secundară, respectiv cea 
prevăzută la codul CAEN 2020 – “Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice”.  

   
Față de cele prezentate, solicităm Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

aprobarea propunerii de modificare a art. 6 din Actul Constitutiv al Antibiotice S.A., după cum 
urmează:  
 

Art. 6 nemodificat Art. 6 modificat 

Art.6 Obiectul de activitate al 
societăţii 

 
Activitatea principală a 

societăţii,codificată în conformitate cu 
nomenclatorul CAEN constă în: 

 
 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice 
de bază/cod clădire P10-8                                                                                                                                                              
  
 Societatea desfăşoară şi alte 
activităţi secundare, după cum 
urmează: 
 
0119 - Cultivarea altor plante din culturi 
nepermanente 
0149 – Creşterea altor animale 

Art.6 Obiectul de activitate al 
societăţii 

 
Activitatea principală a 

societăţii,codificată în conformitate cu 
nomenclatorul CAEN constă în: 

 
 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice 
de bază/cod clădire P10-8                                                                                                                                                              
  
 Societatea desfăşoară şi alte 
activităţi secundare, după cum 
urmează: 
 
0119 - Cultivarea altor plante din culturi 
nepermanente 
0149 – Creşterea altor animale 
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0240 - Activităţi de servicii anexe 
silviculturii 
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 
legumelor n.c.a. 
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor proaspete de 
patiserie 
1089 – Fabricarea altor produse alimentare 
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi 
industriale din textile 
1412 - Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte pentru lucru 
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi 
produselor azotoase 
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a 
produselor cosmetice (de toaletă) 
2120 - Fabricarea preparatelor 
farmaceutice/cod clădire P1-US,P9-C,P11-
PP,P13-Csp,P14-Csc,P15-CsN 
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic 
2433 - Producţia de profile obţinute la rece 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi 
părţi componente ale structurilor metalice 
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi 
containere metalice 
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 - Operaţiuni de mecanică generală 
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din 
metal 
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi 
instrumente medicale şi stomatologice 
3311 - Repararea articolelor fabricate din 
metal 
3312 - Repararea maşinilor 
3314 - Repararea echipamentelor electrice 
3319 - Repararea altor echipamente 
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor 
industriale 
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
nepericuloase 
3831 - Demontarea (dezasamblarea) 
maşinilor şi echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru fluide 
4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

0240 - Activităţi de servicii anexe 
silviculturii 
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 
legumelor n.c.a. 
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor proaspete de 
patiserie 
1089 – Fabricarea altor produse alimentare 
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi 
industriale din textile 
1412 - Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte pentru lucru 
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi 
produselor azotoase 
2020 – Fabricarea pesticidelor și a altor 
produse agrochimice 
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a 
produselor cosmetice (de toaletă) 
2120 - Fabricarea preparatelor 
farmaceutice/cod clădire P1-US,P9-C,P11-
PP,P13-Csp,P14-Csc,P15-CsN 
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic 
2433 - Producţia de profile obţinute la rece 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi 
părţi componente ale structurilor metalice 
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi 
containere metalice 
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 - Operaţiuni de mecanică generală 
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din 
metal 
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi 
instrumente medicale şi stomatologice 
3311 - Repararea articolelor fabricate din 
metal 
3312 - Repararea maşinilor 
3314 - Repararea echipamentelor electrice 
3319 - Repararea altor echipamente 
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor 
industriale 
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
nepericuloase 
3831 - Demontarea (dezasamblarea) 
maşinilor şi echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru fluide 
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4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat 
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii 
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
4520 - Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi 
legumelor 
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor 
alimente, inclusiv peşte, crustacee şi 
moluşte 
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor 
electrice de uz gospodăresc, al aparatelor 
de radio şi televizoarelor 
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor 
farmaceutice/cod clădire P7-D 
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, 
covoarelor şi a articolelor de iluminat 
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi 
bijuteriilor 
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de 
uz gospodăresc 
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului 
lemnos şi al materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor 
chimice 
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse 
intermediare 
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători 
4939 - Alte transporturi terestre de călători 
n.c.a 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
4942 - Servicii de mutare 
5210 – Depozitări/cod clădiri P5-D,P28-
D,P29-D,P33-D 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru 
transporturi terestre 
5224 - Manipulări 
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente 
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat 
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii 
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
4520 - Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi 
legumelor 
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor 
alimente, inclusiv peşte, crustacee şi 
moluşte 
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor 
electrice de uz gospodăresc, al aparatelor 
de radio şi televizoarelor 
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor 
farmaceutice/cod clădire P7-D 
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, 
covoarelor şi a articolelor de iluminat 
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi 
bijuteriilor 
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de 
uz gospodăresc 
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului 
lemnos şi al materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor 
chimice 
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse 
intermediare 
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători 
4939 - Alte transporturi terestre de călători 
n.c.a 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
4942 - Servicii de mutare 
5210 – Depozitări/cod clădiri P5-D,P28-
D,P29-D,P33-D 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru 
transporturi terestre 
5224 - Manipulări 
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente 
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5821 - Activităţi de editare a jocurilor de 
calculator 
5829 - Activităţi de editare a altor produse 
software 
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) 
6202 - Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 
6203 - Activităţi de management (gestiune şi 
exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 - Alte activităţi de servicii privind 
tehnologia informaţiei 
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web şi activităţi conexe 
6612 - Activităţi de intermediere a 
tranzacţiilor financiare 
6630 - Activităţi de administrare a fondurilor 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul 
relaţiilor publice şi al comunicării 
7022 - Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 
7111 - Activităţi de arhitectură 
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 
7120 - Activităţi de testări şi analize 
tehnice/cod clădire P2-CC 
7211 - Cercetare- dezvoltare în 
biotehnologie/cod clădire P21-MKP 
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe 
naturale şi inginerie/cod clădire P21-MKP 
7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe 
sociale şi umaniste 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
7312 - Servicii de reprezentare media 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de 
sondare a opiniei publice 
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală 
(interpreţi) 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice 
şi tehnice n.c.a. 
7500 - Activităţi veterinare 
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele 
de securizare 
8110 - Activităţi de servicii suport combinate 
8211 - Activităţi combinate de secretariat 
8219 - Activităţi de fotocopiere, de 
pregătire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat 

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de 
calculator 
5829 - Activităţi de editare a altor produse 
software 
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) 
6202 - Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 
6203 - Activităţi de management (gestiune şi 
exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 - Alte activităţi de servicii privind 
tehnologia informaţiei 
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web şi activităţi conexe 
6612 - Activităţi de intermediere a 
tranzacţiilor financiare 
6630 - Activităţi de administrare a fondurilor 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate 
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul 
relaţiilor publice şi al comunicării 
7022 - Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management 
7111 - Activităţi de arhitectură 
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de acestea 
7120 - Activităţi de testări şi analize 
tehnice/cod clădire P2-CC 
7211 - Cercetare- dezvoltare în 
biotehnologie/cod clădire P21-MKP 
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe 
naturale şi inginerie/cod clădire P21-MKP 
7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe 
sociale şi umaniste 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
7312 - Servicii de reprezentare media 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de 
sondare a opiniei publice 
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală 
(interpreţi) 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice 
şi tehnice n.c.a. 
7500 - Activităţi veterinare 
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele 
de securizare 
8110 - Activităţi de servicii suport combinate 
8211 - Activităţi combinate de secretariat 
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8220 - Activităţi ale centrelor de 
intermediere telefonică (call center) 
8292 - Activităţi de ambalare/cod clădiri P1-
US,P9-C,P11-CC,P13-CsP,P14-CsC,P15-CsN 
8299 - Alte activităţi de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a. 
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau 
profesional 
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi 
recreaţional 
8552 - Învăţământ în domeniul cultural 
(limbi străine, muzică, teatru, dans, arte 
plastice, etc.) 
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 
8560 - Activităţi de servicii suport pentru 
învăţământ 
8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească 
8621 - Activităţi de asistenţă medicală 
generală 
8622 - Activităţi de asistenţă medicală 
specializată/cod clădire P16-CEM-RA 
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică 
8690 - Alte activităţi referitoare la 
sănătatea umană 
8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire 
medicală 
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare 
psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi 
ale căminelor pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 
 

8219 - Activităţi de fotocopiere, de 
pregătire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat 
8220 - Activităţi ale centrelor de 
intermediere telefonică (call center) 
8292 - Activităţi de ambalare/cod clădiri P1-
US,P9-C,P11-CC,P13-CsP,P14-CsC,P15-CsN 
8299 - Alte activităţi de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a. 
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau 
profesional 
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi 
recreaţional 
8552 - Învăţământ în domeniul cultural 
(limbi străine, muzică, teatru, dans, arte 
plastice, etc.) 
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 
8560 - Activităţi de servicii suport pentru 
învăţământ 
8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească 
8621 - Activităţi de asistenţă medicală 
generală 
8622 - Activităţi de asistenţă medicală 
specializată/cod clădire P16-CEM-RA 
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică 
8690 - Alte activităţi referitoare la 
sănătatea umană 
8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire 
medicală 
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare 
psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi 
ale căminelor pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 

 

 
 
Președintele Consiliului de Administrație, 
Dan-Octavian ALEXANDRESCU 
 


