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Către

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
din 14 / 16 ianuarie 2014
NOTĂ
referitoare la pct. 1 de pe ordinea de zi
Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., societate avînd sediul social în
BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de
Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,
cu privire la acest punct al ordinii de zi, supune atenției acționarilor următoarele:
1.
IPROCHIM desfăşoară activităţi specifice ADR - COV, în cadrul societății fiind constituite
organisme de certificare și de inspecție ADR și COV, organisme distincte, independente funcțional
și organizatoric față de restul societății.
Recunoașterea acestor organisme de inspecție tehnică se face în urma unui proces de
evaluare de către autoritățile competente.
2.
Organismul de certificare și de inspecție ADR din cadrul IPROCHIM funcționează cu
respectarea prevederilor impuse prin:
a) Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
(A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.
31/1994, cu modificările ulterioare - în cazul cisternelor auto;
b) Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, ce
figurează în anexa nr. 1 la apendicele B al Convenției cu privire la transporturile internaționale
feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr.
100/1983 - în cazul vagoanelor-cistemă.
3.
Organismul de certificare și de inspecție COV din cadrul IPROCHIM funcționează cu
respectarea prevederilor H.G. nr. 568 / 2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea
emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția
benzinei la terminale și la stațiile de benzină ( republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului
nr. 360/2007 ), modificată și completată, și ale Ordinului nr. 337 / 2001 al M.I.R. pentru aprobarea
Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul
limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și
distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor
de benzină, etapa a II - a., modificat și completat.
4.
IPROCHIM respectă cerințele referitoare la independență pentru organismele de inspectie
ADR și COV, respectiv:
- organismul de inspecție este independent față de părțile implicate, fiind constituit
în cadrul Iprochim ca structură organizatorică distinctă, aflată în subordinea Directorului
General;

- organismul de inspecție și personalul său nu sunt angajate în nicio activitate care
poate intra în conflict cu independența raționamentului și cu integritate acestora în ceea ce
privește
activitățile lor de inspectie; în acest sens, Iprochim nu este implicată în proiectarea,
fabricarea, furnizarea, instalarea, cumpărarea, deținerea, utilizarea sau mentenanța
elementelor inspectate;
- organismul de inspecție nu este parte a unei entități juridice care este angajată în
proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, cumpărarea, deținerea, utilizarea sau mentenanța
elementelor inspectate, Iprochim neefectuînd nici una dintre aceste activități cu privire la
elementele inspectate;
- organismul de inspectie nu este legat de o entitate juridică separată, angajată în
proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, cumpărarea, deținerea, utilizarea sau mentenanța
elementelor inspectate, prin următoarele:
i) proprietate comună,
ii) raportarea direct către același nivel superior al managementului,
iii) angajamente contractuale sau alte mijloace care pot avea capacitatea de a
influența rezultatul unei inspecții.
5.
IPROCHIM respectă cerințele referitoare la personal pentru organismele de inspectie ADR
și COV, în principal:
- organismul de inspecție are un număr suficient de angajați permanent cu domeniul
adecvat de expertiză pentru efectuarea funcțiunilor sale curente,
- personalul responsabil pentru inspecție are calificări, instruire și experiență adecvate și
cunoștințe corespunzătoare referitoare la cerințele inspecțiilor pe care le efectuează,
- remunerația personalului angajat în activități de inspecție nu depinde direct de numărul
inspecțiilor efectuate și în nici un caz de rezultatele acestor inspecții.
6.
Avînd în vedere că IPROCHIM S.A. se află în procedură de acreditare și evaluare pentru
desfășurarea activităților mai sus arătate,
propunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificarea art. 6 din
statutul societății ( ” Obiectul de activitate al societății. ” ), în conformitate cu cerința RENAR
formulată prin Adresa nr. 38554 din 25.10.2013., în sensul excluderii din obiectul de
activitate al societății a uneia sau a mai multor activități, respectiv:
1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton,
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic,
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice,
2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice,
2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel,
2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal,
2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management.
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al IPROCHIM S.A.
prin dl. CIONTEA Dănuț Adrian – Preşedinte
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