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II.2 Modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea obiectelor de 
activitate secundare care nu sunt realizate de societate: 6612- Activități de 
intermediere a tranzacțiilor financiare; 6630 – Activități de administrare a 

fondurilor; 7500 – Activități veterinare; 8690 – Alte activități referitoare la 
sănătatea umană; 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală; 8720- 

Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv 
spitale; 8730 – Activități ale caminelor de bătrani și ale căminelor pentru 
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure. 

 
 

 
Având în vedere că în conținutul Actului constitutiv al Antibiotice S.A., înregistrat 

la Oficiul Național al Registrului Comerțului,  se regăsesc coduri CAEN aferente 
unor activități pe care Antibiotice S.A. nu le desfășoară în prezent și care presupun 
autorizări obligatorii, ale căror costuri nu sunt justificate în contexul în care 

operatorul economic nu derulează acele activități;   
 

Luând în considerare faptul că reprezentanții Oficiului Registrului Comerțului au 
informat Antibiotice S.A. că pentru menținerea în Actul constitutiv a următoarelor 

activități: 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6630 – Activități de 
administrare a fondurilor; 7500 – Activități veterinare; 8690 – Alte activități referitoare la 
sănătatea umană; 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală; 8720- Activități ale 
centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activități ale 
caminelor de bătrîni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji 

singure, este obligatorie obținerea și depunerea la aceasta instituție a autorizațiilor 
aferente, totodată recomandând ca în cazul în care Antibiotice S.A. nu desfășoară 

aceste activități să le elimine din cuprinsul Actului Constitutiv;  
 

Solicităm Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea eliminării din 
Actul constitutiv al Antibiotice S.A. a următoarelor coduri CAEN din activitatea 
secundară a societății: 6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 

6630 – Activități de administrare a fondurilor; 7500 – Activități veterinare; 8690 – 
Alte activități referitoare la sănătatea umană; 8710 – Activități ale centrelor de 

îngrijire medicală; 8720- Activități ale centrelor de recuperare psihică și de 
dezintoxicare, exclusiv spitale; 8730 – Activități ale caminelor de bătrani și ale 

căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.  
 


