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PARTEA I - DISPOZITII GENERALE. 

 
Capitolul I - Denumirea. Actul constitutiv. Forma juridică. 

 
 
Art. I.1. Societatea pe acţiuni IPROCHIM S.A., denumită în continuare 
Societatea, a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 156 / 1991 şi este persoană 
juridică română. La data înființării, IPROCHIM S.A. a preluat activul şi pasivul 
Institutului de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru Industria Chimică 
(IITPIC) - Bucureşti, a cărei activitate a încetat cu aceeaşi dată. 
 
Art. l.2. Societatea îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în 
vigoare, ale statutului propriu, anexă la H.G. 156/1991, astfel cum a fost 
modificat ș i  completat pînă la data prezentului regulament, ale prezentului 
regulament, precum îşi ale următoarelor documente cu caracter de reglementare 
internă: 

- Manualul Calității ( MC ), 
- Contractul Colectiv de Muncă la nivelul IPROCHIM S.A. ( CCMU ), 
- Regulamentul Intern ( RI ) 
- Hotârârile Adunărilor Generale ale Acționarilor, Deciziile Consiliului de 

Administraţie și ale Directorului General al Societăţii, care nu contravin prevederilor 
legale. 
 
 

Capitolul II - Sediul central. Sedii secundare. 
 
 
Art. II.1.  Societatea are sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, str. Mihai 
Eminescu, nr. 19-21. 
 
Art. II.2. Societatea are puncte de lucru cu caracter permanent, fără 
personalitate juridică situate în: 

- Bucureşti, Sector 6, str. Calea P!evnei, nr. 137C, 
- Iaşi, str. Costache Negri, nr. 48, județul Iași, 
- Cluj – Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, 
- Sibiu, str. Dr. Ion Rațiu, nr. 4-6, județul Sibiu. 

 
Art. ll.3. Societatea poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice şi alte 
subunităţi, fără personalitate juridică, necesare realizării obiectul său de 
activitate. 
 
 

Capitolul III - Regimul de proprietate. Capital social. Actiuni.  Patrimoniu. 
 
 
Art. III.1. Capitalul social este fixat la suma de 816.397,50 lei, împărţit în 326.559. 
acţiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise de 
acţionari. 
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Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative de 2,50 lei fiecare a 
fost în întregime subscris de Statul român, în calitate de acţionar unic, şi vărsat în 
întregime la data constituirii societăţii. 

Capitalul social iniţial a fost deţinut integral de Statul român, ca acţionar 
unic, până la transmiterea de acţiuni din proprietatea Statului către terţe persoane fizice 
sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii. 

În structura acţionariatului şi a capitalului social este nominalizat ca 
acţionar, în numele Statului român, Ministerului Economiei, Comerțului și relațiilor cu 
Mediul de Afaceri.  

Evidenta actionarilor este de tip lista si se tine de societatea de registru 
Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9,  
Sector 2, Bucureşti, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/5890/1997, Cod Identificare Fiscală RO 9638020. 
 
Art. III.3.  Patrimoniul Societăţii este stabilit pe baza biIanțuIui contabil, conform 
actului constitutiv. 

Rezultatele activităţii concretizate în active corporale sau necorporale sunt 
bunuri dobândite, cu excepţia acelora pentru care prin contract se prevede altfel, şi se 
înregistrează în evidenţa contabilă a Societăţii. 

In exercitarea drepturilor sale Societatea posedă și folosește bunurile 
aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul 
realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. 

Patrimoniul Societăţii poate fi modificat conform prevederilor legale în 
vigoare. 
 
 

Capitolul IV - Scopul societătii. Obiectul de activitate. 
 
 
Art. IV.1.  Scopul societăţii este, conform statutului, " realizarea unor lucrări 
complexe de inginerie, microproducţie, retehnologizare după testarea instalaţiilor 
existente, consultanţă, proiectarea reparaţiilor şi a pieselor de schimb, import şi export 
de proiecte tehnologice şi echipamente, asistenţă tehnică, norme, standarde, tipizări, 
normative ”. Lucrările se execută pentru clienţi din ţară şi străinătate.  
 
Art. IV.2. Obiectul de activitate al societăţii - definit prin art. 6 din Statut - a fost 
completat cu alte activități - conform aprobărilor date de A.G.A. Aceste activități 
au fost înscrise ca mențiuni pentru modificarea Statutului, în Registrul Comerțului, 
în perioada 27.02.1992 şi data aprobării prezentului R.O.F. 

IPROCHIM S.A. are următorul domeniu principal de activitate: ” Activităţi 
de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea ” ( cod 
CAEN rev. 2 - 711 ). 

IPROCHIM S.A. are următorul obiect principal de activitate: ” Activităţi de 
inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea “ ( cod CAEN rev. 2 – 7112 ). 

Astfel, obiectul de activitate al societăţii, cu completările ulterioare, conține 
în principal următoarele: 
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A.  Activități de dezvoltare tehnologică si proiectare privind: 
 
 
a)  Elaborarea de documentaţii pentru obiective din domeniul industriei 

chimice (anorganice şi organice), petrochimice şi înrudite, pentru obiective din 
domeniile construcțiilor civile, industriale şi agricole precum şi pentru instalații diverse. 
Aceste documentaţii cuprind: 

- studii de oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate, 
- studii de soluții, de profil și de alegere a amplasamentelor, 
- studii tehnico-economice privind tehnologii, obiective, instalaţii, 
- studii de strategie sectorială, de prognoză ramură industrială, 
- studii de impact, bilanţ de mediu și alte analize de evaluare a impactului, 
- studii referitoare la procesele tehnologice şi de muncă, evaluarea factorilor de 

risc, de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, inclusiv stabilirea măsurilor 
de asigurare a unor condiţii normale de lucru, 

- analize de oferte de instalații si echipamente, 
- specificații tehnice, fișe tehnice pentru utilaje și echipamente, 
- proiecte tehnice - PT, detalii de execuţie - DDE, proiecte in faza unică, 
- proiecte complete sau parţiale de construcții-montai, instalații pentru construcţii 

civile si industriale (inclusiv instalații pentru gaze naturale), pentru obiective diverse, 
- documentaţii tehnice pentru instalații in zone cu pericol de explozie, 
- proiecte de utilaje, echipamente, detalii de execuţie utilaje, 
- proiecte de retehnologizare după testarea instalațiilor existente, 
- proiecte pentru reparații şi piese de schimb, 
- proiecte privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind reducerea 

riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice, 
- lucrări de reproiectare a proceselor poluante şi elaborarea de soluţii tehnice de 

ecologizare a acestor procese, 
- proiecte cuprinzând stabilirea şi elaborarea tehnologiilor de depoluare, 

inclusiv proiecte de instalaţii şi echipamente specifice acestor procese, 
- proiecte de sisteme multi-detecţie în timp real şi elaborarea metodologiilor 

adecvate de investigare, analiză şi control, 
- proiecte de sisteme de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenție 

(sisteme de monitoring) privind factorii de mediu (apă, aer, sol), inclusiv evaluarea 
sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale acestor factori, 

- lucrări de prelucrare automată a datelor, inclusiv elaborarea şi derularea unor 
programe de tehnică de calcul (inclusiv soft), 

- lucrări de evaluare privind firmele sau, după caz, activele societăţilor 
comerciale pentru acţiuni de privatizare sau în alte scopuri, 

- măsurători topografice şi lucrări de proiectare aferente; 
b)  Elaborarea de documentaţii necesare pentru: 
- obţinerea avizelor și acordurilor impuse de legislaţia în vigoare în vederea 

realizării de lucrări noi (certificate de urbanism, avize pentru energie electrică, apă-
canal, gaze naturale, PSI, sanitar, apărare civilă, telefonie etc.), 

- autorizație de construire – PAC, 
- eliberarea acordului de mediu sau a autorizației de mediu, 
- obținerea autorizației de funcționare, 
- obţinerea autorizaţiei de funcționare a persoanelor juridice din punct de 

vedere al protecției muncii. 
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B. Activități de cercetare privind: 
- tehnologii noi, retehnologizări şi modernizări de instalații din domeniul industriei 

chimice, petrochimice şi înrudite, 
- utilaje specifice moderne pentru industria  chimică, petrochimică şi înrudite, 
- sisteme multi-detecţie în timp real. 
C. Activități conexe activității de dezvoltare - proiectare:  
- consultanţă, asistenţă tehnică şi/sau expertiză tehnică, 
- verificare, expertizare şi avizare de proiecte tehnologice, construcţii, instalaţii, 

utilaje şi de alte documentaţii tehnice întocmite de către terți, 
- verificarea documentaţiilor de proiectare şi execuţie a construcţiilor, 

echipamentelor tehnice, precum şi a tehnologiilor de fabricaţie, în ceea ce 
priveşte respectarea normelor de protecţie a muncii şi a standardelor de 
securitate, 

- verificarea dotării echipamentelor tehnice cu aparatură de măsură şi control ai 
parametrilor tehnologici, precum şi a dotării cu aparatură de prevenire şi avertizare a 
stărilor de pericol, 

- autorizarea în vederea omologării şi efectuării inspecției tehnice periodice 
a suprastructurilor specializate, montate pe vehicule ce transportă substanțe 
periculoase, 

- autorizarea documentaţiilor tehnice şi autorizarea funcţionării 
instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor specifice în vederea limitării emisiilor de 
compuşi organici volatili (C.O.V) rezultați din depozitarea, încărcarea, 
descărcarea şi distribuţia benzinei, 

- servicii de inginerie, de proiectare şi de grafică asistate de calculator, 
- servicii privind managementul documentației de proiectare: scanare, arhivare, 

plotare, revizie, 
- servicii de birotică cu calculator, inclusiv prelucrarea documentelor color, 
- servicii privind reţelele globale de informaţii (tip INTERNET), poştă electronică, 

interschimb fişiere, WEB, conectare clienți, 
- modernizarea echipamentelor de calcul electronic, 
- instalarea, configurarea, administrarea şi întreținerea reţelelor de calculatoare 

electronice, 
- dezvoltarea produselor informatice proprii sau achiziţionate (analiză, 

programare, perfecționare, adaptare), 
- elaborarea (proiectelor) de norme, normative, standarde, tipizări, 
- elaborarea şi/sau completarea instrucţiunilor tehnice și de securitate a muncii 

pentru eliminarea factorilor de risc profesional, incluzând şi măsuri de aplicare a 
Normelor generale de protecţie a muncii, 

- orice alte servicii care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, prevenirea 
accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale, situaţia protecției muncii din unităţile pentru 
care se efectuează aceste servicii, 

- servicii de marketing în domeniul proiectării. 
D.  Alte activităti de servicii:  
- consultanţă comercială, financiară şi financiar-bancară inclusiv 

realizarea de planuri de afaceri, analize financiare, bilanțuri contabile, expertize 
contabile,  

- consultanță de marketing,  
- servicii de traducere, dactilografiere, multiplicare (inclusiv prin mijloace 

tipografice),  
- servicii de antreprenoriat, 
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- reprezentare de firme din ţară şi din străinătate, 
- intermedieri şi comisionări, 
- analize diagnostic şi rapoarte de evaluare privind lichidări de societăţi 

comerciale, 
- analize diagnostic şi rapoarte de evaluare privind crearea de societăţi mixte, 

fuziune de firme, 
- analize diagnostic şi rapoarte de evaluare privind divizarea firmelor, 
- service pentru produse industriale de folosinţă îndelungată (inclusiv service 

auto), 
- service pentru echipamente de calcul electronic, 
- organizarea și desfăşurarea unor cursuri de iniţiere şi perfecţionare cadre 

în domeniul tehnologiei informaţiei; 
E.  Activități de producție / microproducție  
- machete din orice fel de material, cu orice destinație, 
- tablouri sinoptice, 
- firme luminoase, 
- confecții metalice, 
F.  Activități comerciale diverse:  
a)  la intern: 
- vânzare de produse de larg consum industriale ş i  agroalimentare 

(aprovizionate de la intern sau din import, prin unități adecvate comerţului en-gros şi en-
detail), 

- comercializarea de produse informatice, 
- aprovizionarea cu materiale şi subansambluri necesare fabricației şi 

lucrărilor de "service" pentru machete, 
- achiziția de produse informatice, 
b)  la extern: 
- import şi export de proiecte tehnologice şi echipamente, 
- export pentru orice produs sau serviciu din cadrul obiectului de activitate al 

societății, 
Lucrările şi serviciile care constituie obiectul de activitate al societății sunt 

executate pentru clienţi din ţară şi, după caz, din străinătate. 
Obiectul de activitate al Societăţii poate fi completat, după necesitate, cu 

alte activități. 
Orice activitate nouă, pentru a fi înscrise în Registrul Comer ţului, 

trebuie avizată  de către Consil iul de Administrație și aprobată de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 

Modificările şi completările obiectului de activitate sunt modificări ale 
Statutului Societăţii și trebuie înscrise la Oficiul Registrului Comerţului. 
 
Art. IV.3. Pentru a desfăşura anumite activități în condiții de legalitate, precum şi 
pentru asigurarea unei calități superioare a documentațiilor şi serviciilor, Societatea 
dispune de atestări, autorizări şi certificări după cum urmează: 

- "IPROCHIM - Engineering" este marcă înregistratâ la Oficiul Mondial 
pentru Protecţia Intelectuală (O.M.P.1.) - Geneva la nr. 420957/1975, 

- IPROCHIM S.A. este: 
- membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului 
Bucureşti sub nr. 2852/26.08.1992, 
- membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (nr.183/1992) şi 
este Coordonator al Centrului Teritorial ANEVAR nr. 2 Bucureşti, 
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- membru al Societății de Chimie din România - Compartimentul 
Tehnologia şi Ingineria Mediului, 
- membru al Asociaţiei de Standardizare din România, sub nr. 
100002/23.02.1999 

- IPROCHIM S.A. este: 
- reatestat ca elaborator de Bilanţuri de Mediu şi Studii de Impact, cod 
numeric 2R-BM-4-700/27.09.2001 şi 2R-EIM-4-777/27.09.2001, emise de 
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, 

- IPROCHIM S.A are: 
- Certificat de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 
tribunalul Municipiului Bucureşti: cod unic de înregistrare - 457747, atribut 
fiscal - RO, nr. de ordine în registrul comerțului - J40/6485/1991, 
- Certificatul TUV CERT Germania pentru implementarea şi 
aplicarea sistemului calităţii conform ISO-9001 / 1994 (nr. 1210012743), 
- Autorizatia de Proiectare ISCIR cu nr. IC 287/2002 emisâ de Inspecţia de 
Stat pentru Controlui Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi a Instalaiiilor 
de Ridicat, 
- Certificatul de Atestare al SNP-PETROM S.A. nr. 87/2001, 
- Certificatul de Autorizare pentru Cadastru, Geodezie, Cartografie seria B 
nr. 32/18.12.2001, 
- Certificatul pentru Proiectarea Documentați i lor Tehnice 
Hidroedilitare (respectiv proiecte și studii de gospodărire a apelor şi 
ingineria mediului legată de ape, documentaţii tehnice necesare pentru 
obţinerea avizelor/autorizațiilor de gospodărire a apelor) nr. 37/1999,  
- Autorizarea, prin Ordinul M.I.R. nr. 272 / 4.09.2001, pentru 
omologarea şi inspecţia tehnică asupra structurilor specializate ale 
vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, 
- Certificatul de recunoaştere nr. 1/2002 emis în baza Ordinului M.I.R. nr. 
337/23.10.2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a 
instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării 
emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din încărcarea, descărcarea 
şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină. 
Personalul de specialitate din IPROCHIM S.A. dispune de autorizaţii 

personale privind executarea, verificarea şi avizarea unor documentații şi servicii din 
domeniile de specialitate: construcţii şi instalaţii (electrice, hidro, încălzire, ventilare, 
climatizare, gaze naturale şi GPL) etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


