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Către 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
din 26 februarie / 01 martie 2021 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
referitoare la aprobarea contractării de servicii juridice pentru consultanță de specialitate 

cu privire la analiza actelor aferente Dosarului nr. 22378/3/2019, 
a identificarii persoanelor vinovate, daca este cazul,  

si propuneri concrete cu privire la recuperarea prejudiciului 
(punctul 4 al ordinii de zi) 

 
Conducerea executivă și administrativă a IPROCHIM S.A., societate având sediul 

social în BUCUREŞTI, Sector 1, str.Mihai Eminescu, nr.19-21, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40/6485/15.0 7.1991, Cod 

Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

cu privire la propunerea de aprobare a contractării de servicii juridice pentru 

consultanță de specialitate cu privire la analiza actelor aferente Dosarului nr. 22378/3/2019, 

a identificarii persoanelor vinovate, daca este cazul, si propuneri concrete cu privire la 

recuperarea prejudiciului,  

supune atenției acționarilor următoarele:        

1. Doamna HUTTER Ioana a fost angajată cu contract individual de muncă (înregistrat cu 

nr. 7561/15.03.2010) începând cu data de 15.03.2010 în funcția de conducere de Director 

Economic, urmare a selecției efectuate de o Comisie desemnată de Consiliul de Administrație al 

societății. 

2. Prin Decizia nr. 79 / 03.06.2019 contractul de muncă al doamnei HUTTER Ioana a 

încetat începând cu data de 11.07.2019, pentru motive care nu țin de persoana salariatei, ca 

urmare a concedierii individuale a acesteia generată de desființarea efectivă a postului ocupat.   

Prin emiterea acestei decizii de concediere s-a pus în executare Hotărârea                               

nr. 4 / 24.04.2019 a Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., de aprobare a organigramei 

societății prin care a fost desființat postul de director economic. Cu data încetării contractului 

individual de muncă, postul astfel devenit vacant a fost desfiinţat, fiind eliminat definitiv din ștatul 

de funcții. 

3. Reclamanta HUTTER Ioana a contestat Decizia de concediere. Prin Sentința Civilă                

nr. 412 / 11.02.2020, pronunțată de TRIBUNALUL BUCUREȘTI – Secția a VIII-a conflicte de 

muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 22378/3/2020, instanța a admis în parte acțiunea 

reclamantei și a dispus: anularea Deciziei nr.79 / 03.06.2019 emisă de subscrisa, reintegrarea 

reclamantei in functia și postul deținute anterior concedierii, obligarea subscrisei la plata către 

reclamantă a unei despăgubiri egală cu drepturile salariale (......), respinge în rest acțiunea, 

obligarea subscrisei la plata sumei de 2.514,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

4. A fost exercitată calea de atac a apelului, iar Curtea de Apel București, prin Decizia 

nr.1933/03.07.2020, a respins apelul, ca nefondat. A obligat apelanta să plătească intimatei 

cheltuieli de judecată în valoare de 1.500 lei, onorariu avocat în apel, redus conform art.451 (2) 

Cod procedură civilă.  
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5. Urmare hotărârii instanței de fond, reclamanta a fost reintegrată pe post și s-au recalculat 

drepturile salariale, actualizate, și obligații bugetare pentru perioada 11.07.2019 – 16.03.2020, în 

sumă brută de 102.429 lei, și s-au achitat cheltuieli de judecată de 4.014 lei, fiind prezentat 

Consiliului de Administrație un material de informare în acest sens. Raportul de muncă al 

acesteia a încetat începând cu data de 16 martie 2020, prin demisia depusă în data de 06 martie 

2020 și înregistrată cu nr. 957 / 06.03.2020. 

6. Tinand cont de faptul ca persoane aflate in managementul societatii si in departamentul 

juridic al acesteia au fost implicate in procesul decizional, care a dus la situatia de mai sus, 

apreciem ca este necesara contractarea de servicii juridice externe pentru a pastra caracterul 

obiectiv al analizei. 

7. Consiliul de Administrație în vederea analizării obiective a actelor aferente Dosarului                  

nr. 22378/3/2019 în vederea dispunerii măsurilor corespunzătoare cu privire la înregistrarea 

sumelor achitate de IPROCHIM SA doamnei HUTTER Ioana, apreciază că se impune 

contractarea de servicii juridice pentru consultanță de specialitate. 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.26/2012, complexitatea cauzei de mai sus, 

care impune o experiență și un efort complex și conjugat în practica litigiilor de natura 

celui prezentat, și necesitatea unei consultanțe de strictă specialitate, 

Consiliul de Administrație supune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

aprobarea achiziționării serviciilor juridice pentru consultanță de specialitate cu privire la 

analiza actelor aferente Dosarului nr. 22378/3/2019, a identificarii persoanelor vinovate, 

daca este cazul, si propuneri concrete cu privire la recuperarea prejudiciului.  

 

 
IPROCHIM S.A. 

Consiliul de Administraţie 
prin Tănase Stamule – Preşedinte, 

 
________________________ 

 
 
 


