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Proiect 
 

H O T Ă R Â R E  nr._____ 

din ___________________ 

 
cu privire la  reprezentarea statului în societăţile comerciale 

 cu capital public sau public-privat 

  

În temeiul art.6  lit.k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, art.25 alin.(7) din Legea 

nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1997, nr.1-4, art.1), art.12 lit. e) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu 

modificările ulterioare, în scopul eficientizării reprezentării statului în societățile comerciale cu 

capital public sau public-privat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital 

public sau public-privat, conform anexei nr.1.  

2) Regulamentul privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei 

de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat, conform anexei 

nr.2. 

3) Regulamentul-model al consiliului societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar 

public, conform anexei nr.3.  

4) Regulamentul-model al comisiei de cenzori a societății pe acțiuni cu capital public sau 

majoritar public, conform anexei nr.4.  

5) Regulamentul-model al consiliului societății cu răspundere limitată cu capital public sau 

majoritar public, conform anexei nr.5.  

6) Regulamentul-model al comisiei de cenzori a societății cu răspundere limitată cu capital 

public sau majoritar public, conform anexei nr.6.  

7)  
2. Autoritățile administrației publice centrale, care exercită funcții de deținător de acțiuni în 

societăți pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, vor asigura aprobarea regulamentelor 

specificate în pct.1 subpct.3) și subpct.4) în cadrul adunărilor generale ale acționarilor .  

3. Se recomandă autorităților administrației publice locale promovarea regulamentelor 

specificate în pct.1 subpct.3) și subpct.4) în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților 

pe acțiuni cu capital integral sau majoritar al unității administrative-teritoriale. 

4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1053/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la reprezentarea statului în societățile comerciale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr.226, art.1166). 

    

PRIM-MINISTRU                                             

 

Contrasemnează: 

ministrul economiei                                               

și infrastructurii                                     

 

 

 



3 

 

Anexa nr.1  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.___din ___________ 20__  

  

REGULAMENT  

cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale  

cu capital public sau public-privat 

   

I. PRINCIPII GENERALE  

1. Prezentul Regulament stabilește modul de selectare și numire membrilor 

consiliului, a comisiei de cenzori și a reprezentanților statului, atribuțiile și răspunderea 

acestora pentru prejudiciile cauzate societății comerciale cu capital public sau public-privat 

(în continuare – societatea comercială), rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei, 

modul de stabilire a remunerării muncii lor, precum și împuternicirile reprezentantului 

statului, modul de desemnare/revocare a acestuia și criteriile  de apreciere a exercitării 

atribuțiilor încredințate lui.  

2. Reprezentarea intereselor statului în societatea comercială se realizează prin:  

1) desemnarea unei persoane în calitate de reprezentant al statului în societatea 

comercială, în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autorității care exercită 

funcția de fondator a societății comerciale respective; sau  

2) alegerea, în modul corespunzător, a unei persoane în calitate de membru al 

consiliului sau comisiei de cenzori a societății comerciale, în temeiul hotărîrii adunării 

generale a acționarilor/asociaților societății respective.  

3. Persoana ce reprezintă interesele statului în cadrul consiliului societății comerciale  

sau a comisiei de cenzori activează în corespundere cu Legea nr.1134/1997 privind 

societățile pe acțiuni, Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, statutul 

societății comerciale, regulamentul consiliului sau regulamentul comisiei de 

cenzori/cenzorului, aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților, reprezintă şi 

apără drepturile şi interesele legale ale statului și asigură respectarea drepturilor legale a 

acționari în societatea comercială respectivă.  

 

II. CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANELE CE REPREZINTĂ INTERESELE 

STATULUI ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE 

4. Pentru calitatea de membru al consiliului societății, comisiei de cenzori sau de 

reprezentant al statului pot fi promovate persoane cu o vechime totală de muncă de cel 

puțin trei ani și care:  

1) au susținut testul de evaluare conform prevederilor Regulamentului privind modul 

de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății 

comerciale, anexa nr.2 la hotărîrea și sunt incluși în lista persoanelor care sunt în drept să 

reprezinte interesele statului; 

2) nu cad sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea 

nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Legea nr.1134/1997 

privind societățile pe acțiuni, precum şi în Legea nr.135/2007 privind societățile cu 

răspundere limitată; 

3) nu  au un interes patrimonial în societatea comercială respectivă;  

4) nu au fost condamnați, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, 

pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupţie în sectorul privat. 
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5. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes 

patrimonial într-o societate comercială:  

1) acționarul/asociatul care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale 

afiliate mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot/părţi sociale ale societății sau ale 

societății afiliate acesteia, sau ale unei societăţi concurente, potrivit principalelor genuri de 

activitate;  

2) persoana ai cărei soţ/soţie, rude, afini de până la gradul trei sunt membri ai 

consiliului sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori, sau ocupă posturi de 

directori a societăților afiliate societății comerciale în cauză. 

6. Pentru calitatea de membru al comisiei de cenzori sunt selectați persoane care 

corespund cerințelor stabilite în pct.4 și sunt calificați în contabilitate, au studii superioare 

în domeniul economic sau financiar. 

7. Persoana care urmează a fi desemnată în calitate de reprezentant al statului au 

obligația să declare pe propria răspundere, că corespunde cerințelor stabilite în pct.4, după 

caz, în pct.5 din prezentul Regulament, conform anexei nr.1 la Regulament.  

8. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligațiilor, statutul persoanei ce reprezintă 

interesele statului s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.5 din prezentul 

Regulament, aceasta este obligată, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze președintelui 

consiliului/comisiei de cenzori/deținătorului de acțiuni/părții sociale (în continuare - 

autoritatea abilitată) o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al 

consiliului societății/comisiei de cenzori/reprezentant al statului.   

9. Una şi aceeași persona poate fi membru concomitent în cel mult 5 organe de 

conducere ale societăților comerciale și/sau întreprinderilor de stat (consiliul 

societății/consiliului de administrație, comisia de cenzori). 

Reprezentantul statului poate fi desemnat doar într-o singură societate comercială și 

poate fi ales, în modul stabilit, în calitate de membru al consiliului societății  respective. 

 

III. RĂSPUNDEREA PERSOANELOR CE REPREZENTĂ 

INTERESELE STATULUI ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE 

10.   Persoana ce reprezintă interesele statului în societatea comercială, în 

conformitate cu legislația muncii, civilă, contravențională, penală răspunde pentru 

prejudiciile cauzate societății comerciale, rezultate din deciziile adoptate cu abateri de la 

legislație şi statutul societății. 

11. Persoana ce reprezintă interesele statului este eliberată de răspundere patrimonială 

sau de altă răspundere pentru adoptarea deciziilor care au cauzat prejudicii societăţii 

comerciale, în cazul în care acesta:  

1) a votat împotriva adoptării unei astfel de decizii și în procesul-verbal al şedinţei a 

fost fixat dezacordul ei sau aceasta a înaintat o opinie separată la procesul-verbal;  

2) a votat conform documentelor sau indicațiilor scrise ale autorității abilitate, a căror 

autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială. 

12. Persoana ce reprezintă interesele statului nu are dreptul:  

1) să exercite prin cumul, în baza contractului de drept civil sau în alte condiţii, orice 

altă activitate remunerată în societatea comercială respectivă, în afară de cea prevăzută de 

atribuțiile/împuternicirile sale, specificate în statutul societății comerciale, regulamentul 

consiliului, regulamentul comisiei de cenzori/ actul administrativ de desemnare;  

2) să reprezinte societatea comercială în raporturile cu persoane terțe;  

3) să transmită îndeplinirea funcțiilor sale de reprezentare altor persoane;  
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4) să înainteze reclamații şi acţiuni civile în numele societății.   

 

IV.  SALARIZAREA PERSOANELOR CE REPREZENTĂ 

 INTERESELE STATULUI ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE  

13. Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a persoanelor ce 

reprezintă interesele statului sunt următoarele: 

a) atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai buni specialiști; 

b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societăților comerciale şi a 

activității acesteia şi generarea unei valori pe termen lung; 

c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor; 

d) păstrarea competitivității în piața de remunerare; 

e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță; 

f) promovarea transparenței privind remunerarea şi criteriile de stabilire a acesteia; 

g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă şi componenta variabilă a 

remunerației. 

14. Persoanele ce reprezintă interesele statului în societățile comerciale beneficiază 

de plata indemnizației lunare, în formă fixă, stabilite de adunarea generală a 

acționarilor/asociaților conform art.24 Legii salarizării nr.847/2002 și o componentă 

variabilă stabilită în temeiul art.47 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile 

pe acțiuni.  

15. Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care societatea comercială își 

suspendă activitatea. 

16. Achitarea indemnizației lunare se suspendă, în cazul în care persoana ce 

reprezintă interesele statului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la 

decizia: 

a) consiliului societății comerciale - pentru membrii consiliului care au lipsit 

nemotivat la 2 ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor 

consiliului; 

b) comisiei de cenzori a societății comerciale - pentru membrii comisiei de cenzori, 

care nu participă la controale și la întocmirea rapoartelor, fapt consemnat în procesul verbal 

al comisiei de cenzori. 

Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe/controale, membrului 

consiliului de administrație/comisiei de cenzori li se restabilește achitarea indemnizației 

lunare. 

17. Persoanele ce reprezintă interesele statului beneficiază de recompense anuale 

(variabile) din profitul net obținut de societatea comercială.  

Remunerația variabilă a membrilor organelor de conducere se revizuiește anual, în 

funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți de către organul 

abilitat, ținând cont de specificul activității desfășurate de societatea. 

18. Reprezentantul statului beneficiază de plata indemnizației lunare și 

recompensei anuale achitate din contul societății în baza deciziei adunării generale a 

acționarilor societății. 

19. Modalitatea de calcul a componentei variabile a recompensei se bazează pe 

îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari stabiliți 

pentru determinarea acestei componente.  

20. Indicatorii de performanță financiari sunt instrumente de măsurare a 

performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea 
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veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub 

forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor 

financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale 

societății.  

21. Indicatorii de performanță nefinanciari sunt instrumente de măsurare a 

performanței, care determină cât de bine utilizează societatea resursele pentru: 

a) eficientizarea activității interne; 

b) furnizarea de servicii externe pentru clienți; 

c) îndeplinirea cerințelor legale.  

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica societății, 

nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a societății etc. 

Indicatorii de performață sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
 

DENUMIRE INDICATOR EXPLICAȚIE 

Indicatori-cheie de performanţă 

privind fluxul de numerar 

 

Fluxul de numerar operaţional Însumarea fluxurilor de încasări din operaţiuni comerciale 

regulate 

Rotaţia numerarului (365/ciclu 

numerar) 

Numărul de momente când numerarul revine la societatea 

pentru o perioadă de un an 

Fluxul de numerar din activităţile de 

investiţii 

Indică măsura în care sumele alocate investiţiilor au generat 

fluxuri pozitive pentru societatea şi poziţia adoptată pe piaţă 

Fluxul de numerar Suma totală de bani care se transferă în cadrul şi în afară 

societății 

Ciclul de conversie al numerarului Arată cantitatea de timp necesară societății pentru vinderea 

stocurilor, încasarea creanţelor şi achitarea datoriilor 

Durata de rotație a creanțelor (perioada 

de încasare a creanțelor, viteza de 

rotație a creanțelor) 

Rata la care o societatea îşi colectează creanţele 

Formula: [360: (Rulajul debitor al contului 221)/([ (rd. 260 

col.5 f.1 + rd. 260 col.4 f.1) : 2)] = (Durata de rotaţie a 

creanţelor) 

Creanţe   Suma de bani datorată unei societăți de clienții săi 

Rata creanțelor creanțe/ total active curente 

Rata (coeficientul) de atragere pe 

termen lung a mijloacelor împrumutate  

Datorii pe termen lung/ Total datorii 

Rata datoriilor către furnizori Arată suma de bani pe care o societatea datorează 

furnizorilor săi 

Număr/Procent al facturilor restante Facturile care rămân neplătite după data scadentă 

Indicatori-cheie de performanţă 

privind costurile 

 

Cheltuieli totale 

 

Reprezintă totalitatea costurilor suportate de o societatea în 

timpul unei perioade de raportare (inclusiv marketing, 

vânzări şi costuri operaţionale) 

Costurile administrative  Cheltuieli generale şi administrative 

Cheltuieli de vânzări Costurile suportate de vînzări, inclusiv salarii şi comisioane 

Cheltuieli de marketing Cuprinde totalitatea costurilor suportate de marketing, 

inclusiv publicitate, salarii, cercetare şi studii 

Rata de rotaţie a stocurilor de mărfuri și 

materiale 

Numărul de situaţii în care societatea este în măsură să 

vândă stocurile sale într-o perioadă de timp data 

Formula: (Vânzări)/(Stocuri) = (Rata de rotaţie a stocurilor) 

Durata de rotație (viteza de rota- Formula: [360 : (Costul vînzărilor/Valoarea medie a 
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ție) a stocurilor de mărfuri 

și materiale 

stocurilor de mărfuri și materiale] 

Costul pe unitate Preţul pentru a produce, a depozita şi a vinde o unitate a unui 

anumit produs, inclusiv costurile fixe şi variabile de 

producție 

Formula: ([Cost variabil] + [Cost fix])/(Număr unităţi 

produse ) = (Cost pe unitate) 

Cost per angajare Costul mediu înregistrat cu noii angajaţi, inclusiv taxele de 

publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, 

cheltuieli de relocare şi costurile agenţiei de recrutare 

Formula: (Cheltuieli angajare nouă)/(Număr angajări noi) = 

(Costul per angajare) 

Costul bunurilor vândute Reprezintă costul materialelor şi al forţei de muncă direct 

utilizate pentru a produce un bun 

Cheltuieli anuale medii pentru a servi 

un singur client 

Reprezintă suma medie necesară pentru a servi un singur 

client 

Formula: (Cheltuieli totale)/(Clienţi totali) = (Cheltuieli 

anuale medii pentru a servi un singur client)  

Cost achiziţie client Costul obţinerii unui client nou 

Indicatori-cheie de performanţă 

privind datoriile 

 

Rata lichidităţii curente Lichiditatea curenta reflecta raportul dintre activele circulante 

disponibile (concretizate in stocuri, creante, investitii pe 

termen scurt, disponibilitati banesti) si datoriile curente. 

Formula de calcul: 

(Active curente)/(Datorii curente) = (Rata lichidității 

curente) 

Coeficientul de reținere   Formula de calcul: 

 (Profitul net la o acțiune – Dividende la o acțiune)/Profitul net 

la o acțiune 

Gradul de acoperire a împrumuturilor pe 

termen lung cu capitalul propriu 

Formula de calcul: 

Capital propriu/Datorii pe termen lung 

Nivelul datoriei Valoarea datoriilor pe care o societatea le are în prezent 

Rata (coeficientul) de atragere  

pe termen lung a mijloacelor  

împrumutate 

 

Formula de calcul: 

Datorii pe termen lung / Total datorii  

Indicatori-cheie de performanţă 

privind investiţiile 

 

Rentabilitatea investiţiilor în inovare Poate fi calculată prin analiza veniturilor obţinute din 

produse noi sau numărul produselor noi care ating un prag 

de venituri 

Inventar active Costul mărfurilor achiziționate sau fabricate, dar care nu 

sunt încă vândute, poate fi un bun indicator principal cu 

privire la pregătirea în vederea creșterii sau chiar a unei 

creșteri încete 

Cheltuieli pentru inovare Suma de bani pe care o societatea cheltuie pentru inovare.  

Prin utilizarea acestui indicator se valorifică inovarea ca o 

forţă strategică cheie 

Timpul pentru pragul de rentabilitate Timpul necesar ca o societatea să atingă pragul de 

rentabilitate a investiţiilor sale într-un nou produs sau 

proces. În cazul în care costurile sunt mari la început, această 

măsură ajută la determinarea perioadei de timp necesare 

pentru a recupera aceste cheltuieli 
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Procentul de investiţii în .... Folosit pentru măsurarea investițiilor în diferite domenii, de 

activitate (de exemplu, se poate măsura procentul investiţiei 

în produse ecologice vizavi de investiţii totale în produse 

fabricate 

Formula: (Valoarea investiţiei)/(Capital total cheltuit) = 

(Procentul de investiţii) 

Indicatori-cheie de performanţă 

privind profitabilitatea   

 

Creşterea vânzărilor Schimbarea în domeniul vânzărilor unei societăți de la o 

perioadă de raportare la alta.            Formula:  

([Vânzări actuale] - [Vânzări anterioare])/(Vânzări 

anterioare) = (Creşterea vânzărilor) 

ROI (rentabilitatea investiţiei) Arată eficienţa unei investiţii. 

Formula: ([Câştig din investiţie] - [Costul investiţiei])/ 

(Costul investiţiei) = (ROI) 

ROE (rentabilitatea capitalului propriu) Valoarea venitului net pe care o societatea îl generează în 

raport cu valoarea capitalurilor proprii. 

Formula: (Venit net)/(Capital propriu) = (ROE) 

ROA (rentabilitatea activelor) Indică cât de profitabilă este o societatea în raport cu totalul 

activelor sale. 

Formula: (Venit net)/(Total active) = (ROA) 

Marja profitului operațional 

 

Acest indicator este unul mai cuprinzător din punct de 

vedere al capacității de generare a profitului. Dacă această 

marjă a profitului din exploatare ar avea o tendință 

descrescătoare, înseamnă că atât costurile, cât și cheltuielile 

cresc mai repede decât vânzările, ceea ce este foarte rar un 

indiciu de profitabilitate. 

Formula:  

(Profit din exploatare)/(Venit) = Marja profitului operațional 

(Profit din exploatare = Profit Brut-Cheltuielile de 

exploatare) 

Marja de profit net Indicatorul arată cât de mult îi revine companiei după ce își 

achită toate cheltuielile: salariu, credite, taxe. Formula: 

(Profit net)/(Venit) = (Marja de profit net) 

Profit net Suma de bani pe care o realizează o societatea după scăderea 

tuturor cheltuielilor şi a altor costuri 

Formula: (Venit) - (Cheltuieli) = (Profit net) 

Marja de profit brut Procentul veniturilor care reprezintă profitul după luarea în 

considerare a costurilor de producţie şi vânzări 

Formula: (Profit brut)/(Venit) = (Marja de profit brut) 

Profit brut sau venitul din exploatare Profitul brut reprezintă o diferență cantitativă în termeni 

financiari între (venituri) și cheltuielile totale generate de 

producția de bunuri sau servicii. 

Valoarea de viaţă a clientului Indicator care reprezintă profitul net pe care o societatea 

anticipează că îl va obţine de la un client pe întreaga durată 

a unei relaţii, ajutând la determinarea osturilor/beneficiilor 

şi a eforturilor de achiziție 

Indicatori-cheie de performanţă 

privind venitul 

 

Volumul de vânzări Valoarea vânzărilor obţinută într-o perioadă de raportare şi 

exprimată într-un număr de unități vândute 

Acuratețea prognozării vânzărilor Proximitatea cantității de vânzări prognozată la cantitatea 

efectivă de vânzări 
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ROI cercetare şi dezvoltare Venitul generat prin investirea banilor în cercetare şi 

dezvoltare 

Formula: ([Cîştig din investiții] - [Costurile 

investiției])/(Costurile investiției) = (ROI cercetare şi 

dezvoltare) 

Venit per angajat  Arată cît de scump se conduce o societatea  

Formula: (Venit)/(Număr angajați) = (Venit per angajat) 

Rata de creștere a venitului Rata la care venitul unei societăți crește 

Formula: ([Venit actual] - [Venit anterior])/(Venit anterior) 

= (Rata de creștere a venitului) 

Venit Venitul total pe care îl obține o societatea 

Formula: (Prețul bunurilor) x (Numărul de bunuri vândute) 

= (Venit) 

Venit operațional Profitul obținut din operațiuni după scăderea cheltuielilor 

operaționale 

Formula: (Venit brut) - (Cheltuieli operaționale) - 

(Depreciere şi amortizare) = (Venit operațional) 

Venit net Valoarea vânzărilor după scăderea reducerilor, returnărilor 

şi a bunurilor deteriorate 

Formula: (Venit) - (Cheltuieli) = (Venit net) 

Rezultatul brut al exploatării (EBITDA) Măsoară profitul după efectuarea cheltuielilor şi după 

scăderea dobânzii, impozitului, deprecierii şi amortizării 

Formula: (Venit) - (Cheltuieli care exclud dobânda, 

impozitul, deprecierea şi amortizarea) = (EBITDA) 

Volumul anual mediu de vânzări per 

client 

Reprezintă cantitatea medie de vânzări per client 

Formula: (Vânzări totale)/(Total clienți) = Volum anual 

mediu de vânzări per client 

Utilizarea activelor Totalul veniturilor obținute raportat la totalul de active 

deținute de o societatea 

Formula: (Venituri totale)/(Total active) = (Utilizarea 

activelor) 

 

22. Mărimea recompensei anuale a fiecărui membru al organelor de conducere 

respectivi se aprobă de adunarea generală a acționarilor/asociaților societății comerciale, 

la propunerea consiliului societății și nu poate depăși mărimea de 6 salarii medii brut lunare 

pe societate comercială respectivă pe ultimele 12 luni.  

Recompensa se repartizează pentru toate persoanele, care au reprezentat interesele 

statului pe parcursul anului în care societatea comercială a înregistrat profitul net și se 

calculează ținînd cont de durata activității acestora în organele de conducere pe parcursul 

anului pentru care se calculează recompensa anuală.  

23. În cazul în care, conform situației financiare anuale, valoarea activelor nete, 

este mai mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății componentei 

variabile, precum și în cazul în care societatea este insolvabilă sau plata componentei 

variabile va duce la insolvabilitatea ei, aceasta nu se va plăti. 

24.  În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată 

pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să ceară 

ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată. 

 

V. ÎMPUTERNICIRILE REPREZENTANTULUI STATULUI  
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25. Reprezentantul statului (în continuare – Reprezentantul), acționează în numele 

autorității abilitate, reprezintă şi apără drepturile şi interesele legale ale statului într-o 

societate comercială cu capital public sau public privat.  

26. Reprezentantul îşi exercită funcțiile în temeiul actului administrativ emis de 

autoritatea abilitată, pe un termen determinat, dar nu mai mare de patru ani.  

27. Conducătorul autorității abilitate nu poate fi desemnat în calitate de Reprezentant.  

28. În cazul în care cota de participare a statului în capitalul social al societății 

comerciale constituie mai puțin de 5%, iar societății i-au fost transmise în administrare 

bunuri proprietate public ale statului, autoritatea abilitată decide oportunitatea desemnării 

Reprezentantului în aceasta.  

29. Reprezentantul, în baza procurii primite de la autoritatea abilitată, reprezintă statul 

în cadrul adunării generale a acționarilor/asociaților societății comerciale și votează cu 

întreg pachetul de acțiuni/partea socială al statului pe toate chestiunile incluse în ordinea 

de zi, în conformitate cu indicațiile semnate de conducătorul autorității abilitate. 

30. Principalele atribuții ale Reprezentantului sunt:  

1) controlul asupra mărimii cotei de participare proprietate publică de stat în 

capitalul social al societății comerciale;  

2) controlul asupra integrității şi folosirii potrivit destinației a bunurilor proprietate 

de stat, transmise societății cu drept de administrare;  

3) controlul privind limitarea sumei destinate acțiunilor de filantropie (binefacere) şi 

sponsorizării pentru anul de gestiune în corespundere cu prevederile actelor normative; 

4) asigurarea prezentării de către Organul executiv al societății a planului anual de 

afaceri a societății organului abilitat; 

5) verificarea calculării şi transferării integrale a dividendelor pentru acțiunile 

(cotele sociale) deținute de stat în societățile comerciale;  

6) controlul privind respectarea prevederilor legale și contractuale privind 

salarizarea administratorului societății, cu informarea autorității abilitate despre abaterile 

admise; 

7) participarea în cadrul comisiilor de comercializare, casare şi dare în locațiune a 

bunurilor societății;  

8) acordarea, la solicitare, a suportului consultativ privind elaborarea regulamentelor 

interne ale societății comerciale, planului de afaceri, modificarea şi completarea actelor 

constitutive; 

9) participarea cu vot consultativ la ședințele consiliului societății comerciale, în 

cazul în care nu este membru al acestuia. 

31. Reprezentantul este obligat să coordoneze în scris cu autoritatea abilitată 

caracterul votării şi proiectele de decizii ale consiliului societății comerciale pe următoarele 

chestiuni, propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale:  

1) înaintarea persoanelor în organele de conducere ale societății comerciale sau 

revocarea acestora (eliberarea din funcție);  

2) modificarea capitalului social, a principalelor genuri de activitate ale societății 

comerciale, precum şi operarea modificărilor şi completărilor în actele de constituire a 

acesteia;  

3) inițierea procedurii de reorganizare, precum şi de dizolvare benevolă a societății 

comerciale;  

4) încheierea tranzacțiilor de proporții şi a tranzacțiilor cu conflict de interese;  

5) emisia suplimentară de acțiuni a societății pe acțiuni;  
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6) alegerea administratorului societății comerciale și proiectul contractului de 

management; 

7)  emiterea obligațiunilor;  

8) repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau acoperirea 

pierderilor societăţii; 

9) repartizarea profitului net în cursul anului financiar; 

10) participarea societății comerciale prin cote de participare la constituirea altor 

societăți, inclusiv afiliate şi mixte.  

32. În cazul în care adunarea generală a acționarilor/asociaților, consiliul societății 

sau organul executiv (directorul/administratorul(ii))  au adoptat o decizie care prejudiciază 

interesele statului, Reprezentantul este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare, din data 

cunoașterii acestui fapt,  să informeze organul abilitat.  

33. Reprezentantul este obligat să prezinte semestrial (30 iulie și 31 martie), autorității 

abilitate raportul privind îndeplinirea funcțiilor sale conform anexei nr.2 la prezentul 

Regulament.  

34. Reprezentantul, în cazul în care este membru al consiliului societății comerciale 

respective, va exercita şi atribuțiile de membru al acestui organ de conducere.  

35. În cazul în care Reprezentantul nu poate exercita, temporar (mai mult de două luni 

consecutiv) atribuțiile sale, el este obligat să anunțe despre acest fapt autoritatea abilitată 

odată cu survenirea situației respective. În atare situații, autoritatea abilitată este obligată 

să delege împuternicirile, pe timpul absenței Reprezentantului desemnat, altei persoane.  

36. Împuternicirile reprezentantului statului încetează:  

1) la expirarea termenului indicat în actul administrativ de delegare a împuternicirilor;  

2) la încetarea raporturilor de muncă cu autoritatea abilitată;  

3) la revocarea Reprezentantului de către autoritatea abilitată;  

4) la reducerea cotei de participare a statului în capitalul social al societății comerciale 

sub 5%, cu excepția cazurilor în care actul administrativ al autorității abilitate conține alte 

prevederi;  

5) în cazul privatizării integrale a cotei statului din capitalul social al societății 

comerciale;  

6) la inițierea procesului de lichidare/insolvabilitate a societății comerciale. 

37. Temei de revocare a Reprezentantului potrivit pct.36 subpct. 3) constituie: 

1) exercitarea neconformă a atribuțiilor încredințate;  

2) cererea Reprezentantului de degrevare din funcție; 

3) încetarea raporturilor de muncă cu autoritatea abilitată.  

38. Exercitarea neconformă a atribuțiilor Reprezentantului se consideră: 

1) votarea contrar indicațiilor autorității abilitate la chestiunile incluse în ordinea de 

zi a adunării generale a acționarilor/asociaților; 

2) neinformarea, în termenul stabilit la pct.32, a autorității abilitate privind adoptarea 

unor decizii în cadrul adunării generale a acționarilor/asociaților, ședinței consiliului 

societății sau organului executiv, care ar putea prejudicia interesele statului, despre care 

avea obligația să cunoască în virtutea atribuțiilor; 

3) necoordonarea în scris cu autoritatea abilitată caracterul votării și proiectele de 

decizii ale organelor de conducere ale societății comerciale, indicate în pct.31;  

4) neprezentarea în termenul stabilit a raportului privind îndeplinirea atribuțiilor sale; 

39. În cazul apariției situaților stabilite în pct.38, autoritatea abilitată, în termen de 10 

zile lucrătoare: 
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1)  revocă prin act administrativ Reprezentantul și îl informează despre încetarea 

împuternicirilor acestuia; 

2) desemnează altă persoană în calitate de Reprezentant și prezintă actul administrativ 

societății comerciale; 

3) decide referitor la sesizarea organelor competente în privința încălcărilor admise 

de Reprezentant. 
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Anexă nr.1  

la Regulamentul cu privire la reprezentarea statului  

în societăţile comerciale cu capital  

public sau public-privat 
 

Ancheta  

persoanei ce reprezentă interesele statului în societatea comercială 

 

”__________________________________” 

  

 

1. Numele şi prenumele _________________________________________________ 

2. Funcţia deţinută și autoritatea pe care o reprezintă___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Vechimea totală de muncă / în serviciul public (ani) ____________  / ____________ 

4. Denumirea societăților comerciale/întreprinderii de stat în care este ales/desemnat  în 

organele de conducere / reprezentant al statului 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Subsemnatul, _____________________________, îmi exprim acordul de a reprezenta interesele 

statului în S.C.”_______________________________________” și declar pe propria răspundere 

că, interdicțiile prevăzute în pct.4 (după caz în pct.5) din Regulamentul cu privire la reprezentarea 

statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr._____ din ________ 20___ nu îmi sunt aplicabile, precum și că informațiile 

furnizate sunt complete și corecte. 

 

 

”___”________ 20___                                __________________ 

          (semnătura) 
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Anexa nr.2  

la Regulamentul cu privire la reprezentarea statului 

 în societățile comerciale cu capital  

public sau public-privat 

Raportul  

reprezentantului statului   

în S.C” _____________________________________” 

 (denumirea S.A.) 
din ______________ 20__ 

 

1. Reprezentantul statului __________________________________________, 
(numele, prenumele) 

numit prin ordinul nr.____ din_________20__. 

2. Componența consiliului societății comerciale, ales la adunarea generală a 

acționarilor/asociaților din ”____” __________20__ pe un termen de _____ ani: 

Președintele: _______________________________________________ 
 (numele, prenumele, datele de contact) 

Membrii:     ________________________________________________ 
 (numele, prenumele, datele de contact)                                              

______________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________ 

          ________________________________________________ 
 

3. Date privind societatea comercială: 
1. Numele prenumele administratorului, tel, fax, 

email 

 

2. Genurile principale de activitate  

3. Capitalului social, lei  

4. Numărul de acțiuni simple nominative, unități  

5. Prețul nominal al unei acțiuni simple 

nominative, lei 

 

6. Numărul de acțiuni preferențiale, unități  

7. Prețul nominal al unei acțiuni preferențiale, lei  

8. Numărul de acțiuni de tezaur, unități  

9. Numărul acționarilor/asociaților  

10.  Societatea de registru, sediul, tel.  

11. Numărul locurilor de muncă conform statului 

de personal 

 

12. Numărul angajaților  

13. Salariul mediu lunar, lei   

 Rândurile cu numerele 4-8 se completează pentru societățile pe acțiuni. 

 

4. Indicatorii economico-financiare a activității societății comerciale pentru semestrul 

____: 
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Nr. 

d/o 

Indicatori de performanță și 

control 

Unitate 

de 

măsură 

Realizat în 

perioada 

de 

raportare 

a anului 

precedent 

Planificat 

pentru 

anul 

perioada 

de 

raportare 

Realizat 

pentru 

perioada de 

raportare 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1. Capitalul propriu mii lei    

2. 1.   Venitul din vînzări mii lei    

3. 2.   Costul vînzărilor mii lei    

4. 3.   Total cheltuieli, inclusiv: 

4. - cheltuieli administrative, 
5. - cheltuieli de distribuire, 

-  alte cheltuieli din activitatea 

operațională 
- cheltuieli privind impozitul pe venit. 

mii lei    

5. Profitul brut/pierderea brută  mii lei    

6. Profitul net/pierderea netă mii lei    

7. Profitul net raportat la o acțiune lei    

8. Creanțe, total mii lei    

9. Datorii, total, inclusiv: 

- credite bancare pe termen 

lung/scurt;  

- împrumuturi pe termen 

lung/scurt  

mii lei    

10.  Achitările impozitelor și taxelor în 

bugetul public național 

mii lei    

11. Rata de finanțare a activelor 

curente ((AC-DTS)/AC), indicator 

optim>50%  

%    

12. Rata solvabilităţii generale 

(TP/TD), indicator optim >1 

%    

13. Rata stabilităţii financiare 

((CP+DTL)/TP), 

 indicator optim >60% 

%    

14. Rata autonomiei financiare 

(CP/CP+DTL), indicator optim ≥ 

33% 

%    

15. Rata solvabilității patrimoniale 

(CP/TD), indicator optim>50% 

%    

16. Lichiditatea curentă (TAC/TDC), 

indicator optim între 2,0 și 2,5 

    

În sensul prezentului raport, abreveaturile au următoarea semnificație: TP –total pasiv; TD– total 

datorii; CP- capitalul propriu;  DTL – datorii pe termen lung; AC – active curente; TAC- total active 

circulante, DTS – datorii pe termen scurt; TDC – total datorii curente. 

 

5. Informația referitor la structura acționarilor/asociaților societății (în %): 

statul (autoritatea, care exercită dreptul de acționar) - ______ unități ____% 

persoanele juridice (denumirea) - _____ unități _____% 

numărul de persoane fizice ce dețin mai mult de 5% din acțiuni ____.   

6. Informația privind participarea în capitalul social al altor societăți: 
Cota deținută 
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Nr. 

d/o 

Denumirea societății 

comerciale, Cod 

IDNO, 

 adresa 

Capitalul 

social, 

lei 

 Profitul net al 

anului precedent 

celui gestionar, lei 

Dividende 

primite, 

 lei 
lei % 

1.       

2.       
 

7. Suprafața totală a bunurilor imobile aflate în proprietatea societății ____ m2. 

8. Suprafața terenului aflat în folosința ________ha, proprietarul terenului 

________________________________nr. cadastral __________________. 

9. Bunuri proprietate de stat primite în administrarea societății: 

1. ___________________________         ____________ mii lei;  
                          ( denumirea)                                                             (valoarea contabilă)  

2. ___________________________         ____________ mii lei; 

3. .....  

10. Suprafața bunurilor imobile (încăperi neutilizate/terenuri) date în 
locațiune/comodat ______ m2 și venitul obținut din darea în locațiune a 
bunurilor imobile _______ mii lei.  

11. Informația referitor la comercializarea activelor neutilizate: 

Denumirea activului 

Valoarea 

contabilă, 

lei 

Valoarea de 

piață, lei 

Prețul de 

expunere, 

 lei 

Prețul de 

vânzare, 

 lei 

Nr și data 

contractului de 

vînzare 

1.      

2…..      

Total      

 
12. Informația referitor la investițiile efectuate, inclusiv în: 

________________________________         ____________ mii lei;   
         (destinația investițiilor, sursa de finanțare)                                      
________________________________         ____________ mii lei.  

13. Informația referitor la repartizarea profitului net (anual/pe parcursul anului), 
inclusiv pentru: 

formarea capitalului de rezervă   _________ mii lei, ____  % 

acoperirea pierderilor anilor precedenți_____ mii lei  ____  % 

formarea rezervei pentru dezvoltarea producției _________ mii lei, ____  % 

formarea fondului de consum     __________ mii lei, ____  % 

plata dividendelor     __________ mii lei, ____  %, data transferării în bugetul de stat 

________ 20___ 

plata recompenselor membrilor organelor de conducere ________ mii lei, ____  %; 

alte scopuri ________ mii lei, ____% . 

14. Informația privind suma utilizată în scopuri filantropice (binefacere) şi 
sponsorizări pentru anul de gestiune; 

15. Informația referitor la utilizarea fondului de dezvoltare: 
_______________________________________________________ 
 
16. Lista bunurilor gajate, scopul gajării. 
17. Lista bunurilor sechestrate, cu anexarea copiilor de hotărârile privind 

sechestru. 
18. Informația referitor la realizarea indicatorilor stabiliți în planul de afaceri. 
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19. Informația privind efectuarea auditului situațiilor financiare pentru perioada 
de gestiune, cu anexarea încheierii auditorului privind situația financiară a 
societății. 

20. Informația privind controalele externe efectuate în cadrul societății 
comerciale, cu anexarea copiilor de pe actele de control respective.  

21. Informația referitor la acțiunile întreprinse de către organele de conducere ale 
societății în vederea înlăturării neregularităților identificate în rezultatul 
controalelor, în cazul existenței acestora. 

22. Informația privind modificarea capitalului social al societății (după caz): 
a) majorarea capitalului social (temeiul, sursa majorării, volumul emisiei de 
acțiuni, prețul nominal al unei acțiuni); 
b) reducerea capitalului social (motivul reducerii). 

23. Descrierea problemelor și riscurilor cu care se confruntă societatea, inclusiv 
riscul incapacității de plată și măsurile ce se impun pentru depășirea 
situațiilor create.  

24. Informația privind respectarea de către societatea pe acțiuni a prevederilor 
legale ce țin de dezvăluirea informației. 

25. Informația referitor la participarea sa la ședințele consiliului societății 
comerciale. 

26. Informația referitor la participarea în cadrul comisiilor de comercializare, casare și 

dare în locațiune a bunurilor societății. 
 
 

Semnătura    Semnătura          Semnătura 

reprezentantului   contabilului-șef S.C.  administratorului S.C. 

statului ____________  _______________  _____________ 
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Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului  

 

nr._____ din _______________ 20__  

 

 

REGULAMENTUL 

privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al 

societății comerciale cu capital public sau public-privat 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și 

a comisiei de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat  (în 

continuare - Regulament) stabilește:  

a) modul de selectare a candidaților la funcția de membru al consiliului și a comisiei 

de cenzori al societății comerciale;  

b) modul de constituire, componența și atribuțiile comisiei de concurs pentru 

selectarea membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale; 

c) modul de examinare a contestațiilor.  

2. Membru al consiliului societății/comisiei de cenzori poate fi persoana fizică care 

întrunește cerințele minime stabilite de Regulamentul.  

3. În componența consiliului societății, în care cota statului depășește 50% din 

capitalul social, în mod obligatoriu, sunt incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și 

Ministerului Economiei și Infrastructurii.  

4. În componența comisiei de cenzori ai societății, în care cota statului depășește 20% 

din capitalul social, unul dintre cenzori se propune pentru alegere adunării generale a 

acționarilor de autoritățile centrale de specialitate ale administrației publice. În cazul în 

care statul deține mai mult de 50% din capitalul social, cel puțin unul dintre cenzori va fi 

reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine. 

5. Selectarea candidaturilor din cadrul  Ministerului Finanțelor, Ministerului 

Economiei și Infrastructurii pentru promovarea lor în componența consiliului/comisiei de 

cenzori al societății comerciale se efectuează în baza unor reglementări proprii ale fiecărui 

minister în parte, aprobate prin ordinul ministrului. 

Lista persoanelor selectate și dosarele lor se prezintă Agenției Proprietății Publice (în 

continuare - organul abilitat) pentru promovare în componența consiliului/comisiei de 

cenzori. 

6. Reprezentanții unei singure autorități centrale de specialitate nu pot constitui 

majoritatea în componența consiliului/comisiei de cenzori al societății comerciale. 
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7. Membru al consiliului societății nu poate fi: 

a) conducătorul autorității publice centrale; 

b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

c) administratorul şi contabilul-şef ai societății comerciale; 

d) membrul comisiei de cenzori a aceleiași societății; 

e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată,   

pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, 

coruperea activă, coruperea pasivă, traficul de influență, abuz de serviciu sau abuz de 

încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, care cade sub 

incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse 

antecedentele penale; 

8. Membru al comisie de cenzori a societății nu poate fi: 

a) persoanele indicate la punctul 7 lit.a)-c) și e); 

b) membrul consiliului societății la aceleiași societatea, persoana necalificată în 

contabilitate, finanțe, economie; 

c) alte persoane, dacă statutul societății limitează calitatea lor de membru în cadrul 

comisiei de cenzori. 

9. Una şi aceeași persona poate fi membru concomitent în cel mult 5 organe de 

conducere ale societăților comerciale și/sau întreprinderilor de stat (consiliul 

societății/consiliul de administrație, comisia de cenzori). 

10. Selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori al 

societății comerciale (în continuare – societatea) se efectuează prin concurs organizat de 

organul abilitat, conform condițiilor stabilite în Regulament.  

11. Organizarea concursului se desfășoară în baza următoarelor principii: 

a) egalitate, prin asigurarea accesului la concurs a oricărei persoane care îndeplinește 

cerințele stabilite de Regulament; 

b) obiectivitate, prin selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii 

clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare; 

c) transparenţă şi acces la informaţie, prin asigurarea tuturor persoanelor interesate 

cu informații referitoare la modul de organizare şi desfășurare a concursului. 

12. Bibliografia concursului include lista actelor normative şi a altor surse de 

informare, relevante funcției, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru interviu.  

 

 

II. MODUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI 
 

13. În scopul organizării concursului pentru selectarea candidaților la funcția de 

membru al consiliului/comisiei de cenzori care vor fi în drept să reprezintă interesele 

statului în societatea comercială (în continuare – concurs), precum și evaluarea activității 

acestora, organul abilitat instituie, prin act administrativ, comisia de concurs, formată din 

7 persoane, care efectuează evaluarea calificării candidaților în calitate de persoane ce 

reprezentă interesele statului în societatea comercială (în continuare – comisia de concurs), 

în componența căreia se includ: doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, doi reprezentanți ai Agenției 

Proprietății Publice, un reprezentant al ministerului de ramură, de competența căruia ține 

politica din domeniul de activitate al societății comerciale. 

lex:LPLP20160617133
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Reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor şi 

organului abilitat sunt membrii permanenți ai comisiei de concurs, iar reprezentanții 

ministerului de ramură se includ în componența comisiei în dependență de domeniul de 

activitate al societății pentru care se desfășoară concursul. 

14. Președintele și secretarul comisiei de concurs sunt desemnați din reprezentanții 

organului abilitat. Secretarul nu este membru al comisiei de concurs. 

15. Membrii comisiei de concurs și supleanți pot participa în calitate de candidați la 

concursul de selectare la funcția de membru al consiliului de administrație/comisiei de 

cenzori cu condiția respectării prevederilor punctelor 62-66. 

16. Ședința comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din 

membrii desemnați. 

17. Organul abilitat desemnează, prin act administrativ, 3 membri supleanți ai 

comisiei de concurs, din care vor face parte: un reprezentant al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Agenției 

Proprietății Publice. În cazul încetării sau suspendării mandatului de membru al comisiei 

de concurs, atribuțiile acestuia sînt preluate de un membru supleant, reprezentant al 

autorității publice centrale care a desemnat membrul comisiei de concurs cu mandat încetat 

sau suspendat. 

 

III. CONDIȚIILE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

18. Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele 

cerințe:  

a) cunoaște limba română scris şi vorbit; 

b) nu se află în cel puțin una din situațiile prevăzute la punctele 7 și 8; 

c) a depus declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în 

funcția de membru al consiliului /comisiei de cenzori al societății, conform anexei nr.1 la 

Regulament; 

d) a obținut calificativul de evaluare cel puţin ”bine” în rezultatul evaluării 

performanțelor anuale (se aplică pentru funcționarii publici); 

e) nu are sancțiuni disciplinare nestinse, în condițiile legii. 

19. În termenul indicat în informația privind condițiile și modul de desfășurare a 

concursului, candidații depun personal, prin poștă sau prin e-mail, dosarul de concurs, care 

va conține:  

a) cererea de participare la concurs, în care se va indica denumirea societății 

comerciale pentru care persoana candidează la funcția de membru al consiliului/comisiei 

de cenzori al societății comerciale; 

b) formularul de participare, aprobat prin ordinul organului abilitat;  

c) curriculum vitae (CV); 

d) copia buletinului de identitate;  

e) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecționare profesională şi/sau de specializare;  

f) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa condamnărilor 

penale nestinse sau dacă au fost luate măsuri cu caracter penal împotriva acesteia. 

         20. Orice dosar de participare incomplet sau depus după expirarea datei-limită de 

depunere a dosarului, nu va fi examinat de comisia de concurs și candidatul  nu va fi admis 

la concurs. 
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21. Copiile documentelor vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru 

a se verifica veridicitatea lor.  

22. Dacă la prelungirea concursului conform punctelor 46 și 47 în dosare există 

documente a căror valabilitate a încetat, candidații au obligația de a le înlocui pînă la data 

prevăzută în noul anunț despre organizarea concursului. 

23. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, pct. 22 se 

aplică la data desfășurării concursului. 

24. Informațiile false incluse în CV, falsul în declarații, falsul în înscrisuri oficiale 

şi sub semnătură, observate de membrii comisiei de concurs, înainte sau în timpul 

desfășurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele confirmate 

după finalizarea concursului și în timpul exercitării funcției de membru al consiliului 

societății/comisiei de cenzori conduc la încetarea imediată a dreptului de exercitare a 

funcției de membru al consiliului societății/comisiei de cenzori (în cazul în care persoana 

a fost deja desemnată). 

25. Termenul de depunere a documentelor nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare de la 

data publicării anunțului despre organizarea concursului. 

26. Dosarele de concurs depuse în termen formează lista candidaturilor pentru 

participarea la concurs, care are caracter confidențial şi nu trebuie să fie publicată. 

 

IV. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 

27. Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare pînă la data desfășurării concursului, organul 

abilitat publică anunțul despre organizarea concursului. 

28. Anunțul despre organizarea concursului se afișează la sediul și pe pagina web a 

organului abilitat într-un spațiu accesibil publicului şi/sau va fi difuza în mass-media 

centrală sau locală, se publică cel puțin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă 

răspândire și cu tirajul de cel puțin 1000 unități pe lună, în alte mijloace de informare și 

poate fi publicat în mijloace de informare internaționale, conţinînd în mod obligatoriu 

următoarea informație privind condițiile de desfășurare a concursului: 

a) scopul, funcția (membru al consiliului/comisiei de cenzor), denumirea societății 

aferentă funcției expuse la concurs şi sarcinile de bază ale funcției supuse concursului;  

b) cerințele față de candidați și condițiile de participare la concurs;  

c) documentele ce urmează a fi prezentate;  

d) bibliografia concursului;  

e) locul, data-limită și modalitatea de depunere a dosarului de concurs;  

f) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare 

şi de primirea dosarului de concurs. 

29. Concursul se desfășoară în două etape:  

a) preselecția candidaților pe baza CV-urilor;  

b)   interviul, susținut în față membrilor comisiei de concurs.  

Desfășurarea concursului se înregistrează audio și/sau video de către secretarul 

comisiei. 

30. Preselecția candidaților se desfășoară în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 

după data-limită de depunere a dosarelor de concurs și include: selectarea și întocmirea 

listei candidaților admiși pentru interviu.  
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31. În cadrul procesului de preselecție a candidaților, fiecare membru al comisiei 

de concurs verifică dosarele depuse, inclusiv CV-ul, întrunirea cerințelor stabilite de 

Regulament.  

32. Evaluarea CV-urilor se efectuează în baza documentelor din dosarul de 

concurs care confirmă cele indicate în CV.  

33. Comisia de concurs selectează candidații care întrunesc cerințele stabilite de 

Regulament şi plasează pe pagina-web a organului abilitat lista candidaților admiși pentru 

participare la interviu, inclusiv CV-urile acestora.  

34. Lista candidaților se întocmește separat pentru fiecare societate, ținând cont 

de societatea menționată în cererea depusă de persoanele care candidează la funcția de 

membru al consiliului /comisiei de cenzori. 

35. În baza deciziei comisiei de concurs, candidații admiși la interviu sunt anunțați 

personal (prin poștă electronică/telefon), de către secretarul comisiei de concurs despre ora, 

data şi locul desfăşurării interviului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 

interviului. 

36. Candidații neadmiși la interviu sunt informați în scris de către secretarul comisiei 

de concurs despre motivul respingerii dosarului.  

37. Interviul se desfășoară în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului prevăzut la pct. 30. 

38. Durata interviului şi lista întrebărilor de bază se stabilesc de comisia de concurs.  

39. În cadrul interviului, comisia de concurs, prin prisma criteriilor prevăzute la 

pct.40, determină în raport cu candidatul: 

a) calitățile profesionale şi personale;  

b) factorii care-l motivează şi factorii care-l demotivează;  

c) comportamentul în diferite situații, inclusiv în situații de criză; 

d) abilitățile manageriale, cunoașterea stilurilor de conducere, a metodelor de lucru în 

echipă. 

40. Criteriile ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în 

grupe şi subgrupe, după cum urmează:  

1) Competențe: 

A. Competențe specifice sectorului de activitate a societății și abilități profesionale, 

evaluate pe baza următoarelor criterii: 

a) cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea: cunoaște sectorul în 

care funcționează societatea, inclusiv evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de 

afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din 

sector, cunoaște strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează 

societatea; cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului și modul în care relaționează 

aceștia; înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta societatea și sectorul ca 

întreg;  

b) abilități strategice: poate să dezvolte o viziune realistă și consecventă cu privire la 

evoluțiile viitoare și să o transpună în obiective pe termen mediu și lung, de exemplu, prin 

aplicarea analizei de scenarii. În acest context, ține cont în mod corespunzător de riscurile 

la care este expusă societatea și ia măsurile adecvate pentru a le gestiona pro-activ; 

c) capacitatea de analiză şi sinteză: poate face analize economico-financiare, sociale, 

juridice, este bine informat cu privire la evoluțiile financiare, economice, sociale și de altă 

natură la nivel național și internațional care ar putea afecta activitatea societății comerciale 

și poate valorifica aceste informații, are o perspectivă amplă de analiză, în afara domeniului 
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său de responsabilitate, în special când abordează probleme care pot pune în pericol 

continuitatea activității Societății; 

d) capacitatea de comunicare: poate să redea un mesaj în mod inteligibil și acceptabil 

și în forma corespunzătoare. Se concentrează pe asigurarea și obținerea de claritate și 

transparență și încurajează emiterea unui „feedback” activ; 

e) orientarea către rezultate: este axat pe furnizarea de eficiență economică, 

rentabilitate economică, calitate și, de câte ori este posibil, pe identificarea de modalități 

în vederea îmbunătățirii acestora.;  

f) capacitatea de luare a deciziilor: poate lua decizii oportune și în cunoștință de 

cauză, acționând cu promptitudine sau angajându-se să desfășoare o anumită acțiune, de 

exemplu prin exprimarea propriilor puncte de vedere și luarea de măsuri. 

B. Competențe de guvernanță corporativă: dispune de cunoștințe de bune practici şi 

principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația şi politicile 

guvernamentale referitoare la guvernanța societăților şi înțelege importanța gestionării 

resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace, dispune de cunoștințe privind 

drepturile organului abilitat, organelor de conducere și de control intern ale societății, 

valorilor corporative, conflictelor de interes, dezvăluirea informației și transparența, 

management al riscurilor. 

C. Competențe sociale şi personale: contribuie la luarea deciziilor în cadrul 

consiliului prin exercitarea de gândire şi judecată independente, considerând binele pe 

termen lung al organizației şi nu doar rezultatele pe termen scurt. 

D. Competențe de cunoaștere a legislației în domeniul administrării și deetatizării 

proprietății publice și domeniile de activitate al societății. 

E. Competențe şi restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de 

personal din cadrul organului abilitat. 

2) Trăsături:  

a)  Buna reputație personală şi profesională: se comportă cu prudență, 

profesionalism, loialitate, dă dovadă de abilități de leadership, respectă legile şi 

reglementările în vigoare; 

b)  Integritate: se comportă cu integritate, onestitate şi transparență în relația cu alții 

şi cu societatea; 

c) Independență decizională și fără expunere politică: poseda o gîndire independent, 

solicita clarificări si explicații este dispus sa adopte un mod original de gîndire, bazat pe 

modele de succes personale; 

d) Abilități de comunicare interpersonală: demonstrează claritate și coerența a 

discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încit înțelegerea 

reciproca sa fie facilitata. Arată concizie si logica, poate comunica ușor mesaje complexe, 

este deschis, direct și își manifesta părerea cu respect fața de interlocutor; 

3) Alte condiții, care pot fi eliminatorii: 

a) numărul de societăți în care exercită funcția de reprezentare a statului; 

b) rezultatele economico-financiare ale societăților în care şi-a exercitat funcția de 

membru al consiliului societății; 

c) înscrieri în cazierul judiciar; 

d) vechimea în muncă, inclusiv activitatea în calitate de membru al consiliului 

/comisiei de cenzori în cadrul uneia sau mai multe societății; 

e) studii superioare și, după caz, experiența în domeniul de activitate al societății. 
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41. În cadrul interviului, membrii comisiei de concurs adresează unele şi aceleași 

întrebări de bază fiecărui candidat. Se va asigura ca nici un candidat să nu cunoască și să 

nu audă întrebările adresate predecesorilor săi.  

42. Aprecierea răspunsurilor la interviu se face prin note stabilite fiecărui candidat, 

prin sistemul de puncte de la 1 la 10 înscris în Formularul de evaluare a interviului, 

prevăzut în Anexa nr.2 (în continuare – formular) la Regulament, separat de fiecare 

membru al comisiei de concurs şi se consemnează într-un proces-verbal. Pentru fiecare 

candidat evaluat se calculează media aritmetică simplă a punctelor acordate, conform 

metodei prezentate în formular, și se indică în formular. Media aritmetică astfel calculată 

a punctelor acordate se consideră nota pentru interviu acordată de membrul comisiei de 

concurs.  

43. Nota finală la interviu, obținută de un candidat, este media aritmetică simplă a 

mediilor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs, calculată cu două zecimale și 

rotunjită până la cel mai apropiat număr. Candidații care au obținut la interviu o notă finală 

mai mică de 6 (șase) se consideră că nu au promovat etapa interviului și sunt excluși din 

concurs.  

44. Comisia de concurs asigură întocmirea listei candidaților care au promovat 

concursul, în funcție de nota finală obținută, în ordine descrescătoare.  

45. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal în termen de 5 zile 

lucrătoare de la finalizarea interviului. Lista candidaților selectați se prezintă organului 

abilitat spre promovare la funcția de membru al consiliului societății sau membru al 

comisiei de cenzor.  

46. Data desfășurării concursului se prelungește cu cel mult 15 zile, dacă nu a fost 

depus niciun dosar până la data-limită de depunere a dosarelor de concurs. 

47. La decizia organului abilitat, data desfășurării concursului poate fi prelungită cu 

cel mult 15 zile, dacă pentru societatea  la care persoana candidează la funcția de membru 

al consiliului societății/comisiei de cenzori, au depus dosarele un număr mai mic de 

candidați decît cel stabilit în statutul societății.  

48. Dacă organul abilitat decide să prelungească concursul în condițiile pct. 47, atunci  

dosarele candidaților care au fost depuse până la prelungirea concursului se consideră 

depuse și pentru concursul prelungit, dacă candidatul nu a retras dosarul. 

49. Dacă organul abilitat decide să nu prelungească concursul în condițiile pct. 47, 

atunci concursul se desfășoară conform procedurii stabilite în Regulament, pentru 

candidații care au depus dosarele de concurs. 

50. Concursul se prelungește doar o singură dată. Prelungirea concursului se 

realizează prin modificarea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs, cu plasarea 

anunțului repetat în aceleași surse de informare prin care a fost lansat concursul.  

51.  Dacă după prelungirea datei de desfășurare a concursului:  

a) au fost admiși la concurs un număr mai mic de candidați decît cel stabilit în 

statutul societății pentru care candidează, concursul se desfășoară conform procedurii 

stabilite în Regulament; 

b) nu au depus sau nu a fost admis la concurs nici un candidat, organul abilitat este 

în drept să anunțe concurs repetat, respectând prevederile punctelor 27-45 sau să 

desemneze membrii consiliului societății/comisiei de cenzori fără organizarea 

concursurilor ulterioare. 
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52. În cazul în care concursul a fost promovat de un număr mai mic de candidați decît 

cel stabilit în statutul societății, organul abilitat desemnează acești candidați în calitate de 

membri ai consiliului /comisiei de cenzori ai societății.  

53. În cazul în care, concursul nu a fost promovat de nici un candidat, se anunță 

concurs repetat, respectând prevederile punctelor 27-45, iar dacă a fost promovat de un 

număr mai mic de candidați decît cel stabilit în statutul, se anunță concurs repetat numai 

pentru locurile vacante de membri ai consiliului /comisiei de cenzori ai societății. 

54. Dacă la concursul repetat: 

a) nu a fost promovat nici un candidat, organul abilitat desemnează  membrii 

consiliului societății/comisiei de cenzori fără organizarea concursurilor ulterioare; 

b) numărul de membri ai consiliului/comisiei de cenzori nu a fost completat conform 

prevederilor statutului societății, organul abilitat desemnează pentru locurile vacante 

membrii consiliului societății/comisiei de cenzori fără organizarea concursurilor ulterioare. 

55. Membrii comisiei de concurs semnează procesele-verbale. Fiecare membru are 

dreptul să anexeze la procesul-verbal opinia sa separată.  

56. Rezultatele concursului sînt plasate pe pagina web a organului abilitat în termenul 

stabilit la punctul 45.  

57. Persoana responsabilă din cadrul organului abilitat va asigura păstrarea dosarelor 

participanților la concurs conform Nomenclatorului  documentelor-tip şi al termenelor lor 

de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile şi organizațiile şi 

întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă.  

 58. Cheltuielile pentru organizarea şi desfășurarea concursului (publicarea anunțului, 

a informației cu privire la organizarea și desfășurarea concursului, serviciile poștale etc.) 

sunt suportate de organul abilitat. 

 

Atribuțiile comisiei de concurs 

 

59. Comisia de concurs are următoarele atribuții:  

a) asigură publicarea anunțului de concurs și altor informații, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului; 

b) elaborează lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice; 

c) lista elementelor cheie pentru verificarea docarelor candidaților la etapa 

preselecției; 

d) examinează dosarele de concurs ale candidaților şi aprobă lista celor admiși la 

concurs;  

e) stabilește locul, data şi ora desfășurării interviului; 

f) elaborează lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidențialitatea 

acestora; 

g) stabilește bibliografia aferentă listei întrebărilor de bază pentru interviu; 

h) realizează desfășurarea probei de interviu;  

i) apreciază rezultatele obținute de fiecare candidat şi asigură întocmirea listei 

candidaților care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale; 

j) întocmește lista candidaților care au promovat concursul și o prezintă organului 

abilitat.  

60. Președintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii:  

a) conduce procesul de desfășurare a concursului în conformitate cu prezentul 

Regulament;  
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b) prezidează ședințele comisiei de concurs.  

61. Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:  

a) plasează anunțul și altă informație în mass-media și pe pagina web a organului 

abilitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului;  

b) pune la dispoziția candidaților formularele de participare la concurs;  

c) primește de la candidați dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor ce 

urmează a fi prezentate, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea 

documentelor primite cu cele specificate în informația cu privire la condiţiile de 

desfăşurare a concursului;  

d) comunică candidaților data, locul şi ora desfăşurării interviului; 

e) comunică candidaților rezultatele examinării dosarelor, interviului, precum şi 

rezultatele finale ale concursului;  

f) perfectează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei de 

concurs;  

g) la finalizarea concursului, transmite persoanei responsabile din cadrul organului 

abilitat, prin act de predare-primire, toate documentele aferente concursului;  

h) îndeplinește alte atribuții pentru asigurarea bunei desfășurări a concursului, 

conform deciziei comisiei de concurs.  

62. Membrul comisiei de concurs trebuie să se abțină de la orice acțiuni incompatibile 

cu calitatea de membru al comisiei sau de la orice activitate ce ar putea genera un conflict 

de interese, în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, 

care se va aplica şi în privința membrilor care nu sunt subiecți ai declarării averii şi 

intereselor personale, să se abțină de la fapte ce ar putea discredita comisia sau ar putea 

provoca îndoieli privind obiectivitatea hotărîrilor acesteia. 

63. În cazul existenței unui conflict de interese de tipul celor specificate în pct. 62, 

membrul comisiei de concurs informează imediat președintele comisiei de concurs. 

Președintele comisiei de concurs suspendă activitatea în cadrul comisiei de concurs a 

membrului aflat în conflict de interese şi îl înlocuiește cu un membru supleant.  

În cazul în care președintele comisiei de concurs se află în conflict de interese, comisia 

de concurs desemnează dintre membrii acesteia un președinte numai pentru concursul 

respectiv.  

64. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană, din momentul inițierii 

procesului de organizare a concursului.  

65. Dacă membrul comisiei de concurs aflat în conflict de interese a încălcat 

prevederile pct. 63, organul abilitat dispune, prin act administrativ, încetarea calității de 

membru al comisiei de concurs.  

66. Dacă membrul comisiei de concurs aflat în conflict de interese a încălcat 

prevederile pct. 63 sau conflictul de interes nu a fost sesizat de vreo persoană în condițiile 

pct. 64, iar conflictul de interese se constată ulterior desfășurării interviului, rezultatele se 

recalculează prin excluderea notelor membrului comisiei de concurs aflat în conflict de 

interese. În acest caz, președintele comisiei de concurs invită membrul supleant al comisiei 

de concurs, care va examina dosarele și va evalua candidații conform prevederilor 

Regulamentului.  

 

Capitolul IV. 

CONFIDENȚIALITATEA 

 

lex:LPLP20160617133
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67. Dosarele candidaților vor fi examinate în deplina confidențialitate de către 

membrii comisiei de concurs.  

68. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de 

confidențialitate iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care 

sunt implicate în procesul decizional.  

69. Elemente de confidențiale sunt:  

1) identitatea, datele cu caracter personal și dosarele candidaților;  

2) informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a candidaților.  

70. Candidații au dreptul să solicite şi să obțină informații cu privire la modul şi 

rezultatul evaluării candidaturii lor. Notele de evaluare și calificările acordate de membrii 

comisiei vor fi prezentate fără identificarea numelor membrilor comisiei și vor fi oferite în 

condiții de confidențialitate. 

 

Capitolul V.  

PROCEDURA DE CONTESTARE 

 

71. Rezultatele concursului pot fi contestate la organul abilitat în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data anunțării lor, conform termenului stabilit în pct.45.  

72. Rezultatele privind examinarea contestațiilor și a deciziilor luate pe marginea 

contestațiilor se expediază contestatarului prin poștă și prin e-mail/mesaj SMS/apel 

telefonic.  

73. Litigiile cu privire la concurs se soluționează în instanța de contencios 

administrativ competentă. 
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Anexă nr.1 

la Regulamentul privind modul de selectare și numire a  

membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății  

comerciale cu capital public sau public-privat 
 

 

DECLARAȚIE  

privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de membru al consiliului 

/comisiei de cenzori al societății comerciale 

 

Persoana vizată de chestionarul dat urmează să răspundă onest la întrebări și să prezinte toate 

informațiile pertinente și semnificative pe care le deține în vederea asigurării unei evaluări obiective și 

corecte.  

Răspunsurile la întrebările de mai jos vor acoperi toate elementele referitoare la situația persoanei, 

atât în Republica Moldova cât și în străinătate. 

Informații despre societatea comercială 

Informații personale 

 

Denumirea Societății comerciale    

Număr de telefon pentru informații suplimentare  

Nume  

Prenume  

Data, luna și anul nașterii  

Locul nașterii  

Cetățenia   

Domiciliul  

Locul de trai (dacă este altul decât domiciliu)  

Datele de identificare conform actului de identitate 

(a) în cazul rezidentului Republicii Moldova – 

IDNP; 

(b) în cazul nerezidentului – seria și numărul de 

identificare (sau codul fiscal) sau datele din 

pașaport și țara de reședință. 

 

Date de contact (numărul de telefon (mobil și/sau 

staționar))  
 

Adresă electronică   

Data completării chestionarului  
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Secțiunea 1. Cunoștințe 

1.1 Cunoștințe specifice activității ce urmează a fi desfășurată. Studii 

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la studii, începând cu cele mai recente. 
 

Denumirea instituției 

de învățământ 
Profilul studiilor Perioada studiilor Calificarea / diploma obținută 

    

    

 

1.2 Activități de formare profesională relevante funcției 

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la cursurile de instruire și/sau perfecționare în 

ultimii 10 ani la care ați participat, începând cu cele mai recente. 

Denumirea instituției de 

învățământ 
Tema/ subiectul 

Perioada de  

instruire/perfecționare 

Calificarea / diploma 

obținută 

    

    
 

Secțiunea 2. Experiența 

2.1  Experiență profesională 

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența profesională, începând cu cele mai 

recente. 

Data 

angajării 

Data 

concedieri

i/demisiei 

Temeiul/motiv

ul concedierii/ 

demisiei 

Funcți

a 

deținută 

Denumirea și 

sediul 

persoanei 

juridice 

Atribuțiile delegate, 

domeniile de activitate 

      

      
 

2.2  Experiență managerială 

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența managerială (funcția de conducător 

al unei unități, unei/unor subdiviziuni structurale ale unității, funcția de membru al consiliului, al 

organului executiv și/sau al altor organe colective de conducere, funcții publice etc.), începând cu cele 

mai recente. 

 

Data 

angajării 

Data 

concedierii

/ 

demisiei 

Temeiul/ 

Motivul 

concedierii

/ demisiei  

Funcția 

deținută 

Denumi-

rea și 

sediul 

persoanei 

juridice 

Descriere

a succintă 

a 

activității 

persoanei 

juridice * 

Atribuțiile 

delegate, 

domeniile 

de 

activitate 

Numărul 

de angajați 

subordona

ți, 

valoarea 

bugetului 

gestionat 

        

        

 

* În coloana „Descrierea succintă a activității persoanei juridice” se vor indica activitățile desfășurate de 

persoana juridică, numărul de sucursale, mărimea activelor și a capitalului propriu sau cifra de afaceri și 

alte informații relevante. 

 



30 

 

2.3 Perioade fără activitate profesională  
Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la existența în decursul carierei profesionale, în 

perioada ultimilor 10 ani, a unor perioade de cel puțin 6 luni în care nu ați desfășurat nicio activitate 

profesională, începând cu cele mai recente. 

 

Perioada de inactivitate Temeiul/Motivul  

  

  

 

2.4 Apartenența la organizații profesionale sau alte organizații necomerciale 

Dacă sunteți membru al unei organizații profesionale sau altei organizații necomerciale, specificați mai 

jos următoarea informație, începând cu cele mai recente. 
 

Perioada 
Denumirea 

organizației 

Domeniul de 

activitate 

Funcția deținută Descrierea succintă a 

activității organizației 

     

     

 

 

2.5 Activitate pentru care este necesară o licență/autorizație/certificare 

Dacă ați desfășurat o activitate pentru care este necesară o licență sau alt tip de autorizație/certificat 

eliberat(ă) de către o autoritate națională sau internațională, specificați mai jos informația necesară, 

începând cu cele mai recente. 

 

 

Data emiterii 

licenței/autorizaț

iei/ 

certificatului 

Perioada 

valabilității 

Denumirea 

autorității 

emitente 

Domeniul de 

activitate 

Alte informații 

relevante 

     

     

 

 

Secțiunea 3. Reputația 

Pentru întrebările închise (da/nu) se încercuiește varianta corectă 

 

3.1 Antecedente penale în curs 

 

Ați purtat răspundere penală ori în prezent sunteți subiectul unui proces penal? 
 

DA NU 
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În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indică cel puțin: infracțiunea comisă, 

sancțiunea și data aplicării și executării sancțiunii, respectiv, organul de urmărire penală (instanța de 

judecată) care a emis sentința sau care examinează cauza, infracțiunea incriminată). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3.2 Sancțiuni administrative 

 

Sunteți sau ați fost sancționat în ultimii 10 ani cu amendă privind activitatea dvs. în domeniul 

economic, cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de a desfășura o anumită 

activitate, arest contravențional, obligarea la repararea prejudiciilor materiale pentru 

contravenții, alte încălcări (cu excepția celor disciplinare), cauzarea de prejudicii materiale, comise 

în exercitarea sau legate de activitatea anterioară de muncă sau au fost aplicate măsuri (de 

remediere/supraveghere/sancționatoare) și /sau sancțiuni față de persoana juridică la care ați 

ocupat sau ocupați funcțiile manageriale prevăzute la pct.2.2 din prezentul chestionar ? 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”,  se vor prezenta detalii (se vor indică cel puțin: autoritatea competentă care 

a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, măsura aplicată, funcția sau activitatea, în cazul privării de 

dreptul de a le exercita, termenul privării. În cazul aplicării unei amenzi se va indica, de asemenea, 

cuantumul maxim al amenzii prevăzut de legislația aplicabilă la momentul sancționării.).  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.3 Sancțiuni disciplinare 

 

Ați fost sancționat disciplinar pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă 

în ultimele 12 luni ori sunteți în prezent subiectul unor proceduri legate de aceasta? 
 

DA NU 

 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: denumirea angajatorului, 

funcția ocupată, fapta comisă (imputată), după caz, sancțiunea și data aplicării sancțiunii). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.4 Vi s-a retras de către vreo autoritate/persoană juridică publică din Republica Moldova 

și/sau din străinătate aprobarea/confirmarea pentru exercitarea unei din funcțiile menționate la 

pct.2.2 din prezentul chestionar? 
 

Neaplicabil DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: denumirea entității, autoritatea 

competentă, natura confirmării, data retragerii confirmării/autorizației, măsurile aplicate, după caz, 

funcția menționate la pct.2.2 din prezentul chestionar pentru care s-a retras confirmarea/autorizația). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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3.5 Antecedentele persoanei juridice 

 

O persoană juridică în cadrul căreia exercitați sau ați exercitat pentru o perioadă mai mare de 3 

ani din ultimii 10 ani funcțiile menționate la pct.2.2 din prezentul chestionar și/sau ați exercitat 

sau exercitați controlul persoanei juridice, a fost sau este subiectul unei condamnări penale, 

administrative sau unei sancțiuni? 
 

Neaplicabil DA NU 

 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: denumirea persoanei juridice, 

funcția deținută de dvs., instanța care a emis sentința, infracțiunea/fapta comisă, sancțiunea și data 

aplicării și executării sancțiunii, respectiv, sancțiunea emisă). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

3.6 Situații de insolvabilitate și/sau lichidare silită 

 

A fost declarată în perioada ultimilor 10 ani a persoanei juridice în care ați ocupat sau ocupați una 

din funcțiile menționate la pct. 2.2 din prezentul chestionar ori în care, direct sau indirect, ați 

deținut sau dețineți o cotă mai mare de 5% din capitalul social al persoanei juridice sau ați deținut 

controlul*, ori a fost inițiat procesul de lichidare silită a persoanei juridice respective? 
 

Neaplicabil DA NU 

 

*Notă: 

Deținerea controlului  – persoana care se află în oricare dintre următoarele situații:  

 - are majoritatea drepturilor de vot într-o altă persoană, are dreptul de a numi sau de a înlocui 

majoritatea membrilor organului de conducere al altei persoane şi este în acelaşi timp acționar/asociat 

sau membru al acelei persoane, 

- are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei persoane, fiind sau nefiind acţionar/asociat 

ori membru al acesteia, în virtutea unui contract încheiat cu acea persoană sau a unor prevederi din 

actul de constituire al persoanei,  

- este acţionar/asociat sau membru al unei persoane şi majoritatea membrilor organului de conducere 

(membri ai consiliului, membri ai organului executiv, adjuncți) al acelei persoane, aflaţi în funcţie pînă 

la data la depunerii prezentei Declarații, au fost numiţi ca urmare a exercitării drepturilor lor de vot, 

- este acţionar/asociat sau membru al unei persoane şi controlează singură, în baza unui acord încheiat 

cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei persoane, majoritatea drepturilor de vot în acea persoană. 

 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: data declarării insolvabilității, 

funcția deținută, cuantumul deținerilor/participațiilor/cotei mai mari de 5% din capitalul social, data 

inițierii procesului de lichidare silită). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

3.7 Performanță financiară  

 



33 

 

Persoana juridică în cadrul căreia ați exercitat funcția menționată în pct. 2.2 din prezentul 

chestionar și/sau la care, direct sau indirect, ați deținut sau dețineți o cotă mai mare de 5% din 

capitalul social al persoanei juridice sau ați deținut controlul, a înregistrat pentru o perioadă mai 

mare de 3 ani consecutiv din ultimii 10 ani un rezultat financiar negativ nejustificat de factori 

externi ? 

 

 
Neaplicabil DA NU 

În cazul răspunsului „DA”,  se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: funcția deținută, cuantumul 

cotei mai mari de 5% din capitalul social, perioada în care a fost înregistrat rezultatul financiară negativ, 

valoarea % a rezultatului negativ calculat din valoarea venitului din vânzări, alte informații succinte care 

ar descrie rezultatul financiar negativ). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.8 Au existat în ultimii 10 ani procese civile, proceduri administrative sau penale, investiții sau 

expuneri mari compromise, împrumuturi retrase, datorii expirate, care au/au avut un impact 

semnificativ asupra solidității financiare a dvs. și/sau asupra persoanelor juridice controlate de 

dvs., persoanelor în care aveți parte în asocieri în participație (într-o entitate asociată) și/sau 

persoanelor în care dețineți funcția de membru al organului de conducere (membru al consiliului, 

membru al organului executiv colegial, conducător sau adjunct al organului executiv? 

 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei juridice, 

valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii declarației, inclusiv a celei expirate, 

scadența, alte informații relevante). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.9 Istoria de credit 

 

Aveți împrumuturi/credite expirate contractate de la persoane juridice/fizice? 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei, valoarea 

împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii cererii, inclusiv a celei expirate, scadența, alte 

informații relevante privind datoria). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.10 Activități de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului 

 

Ați fost condamnat penal pentru infracțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului sau 

sunteți personal subiectul unei anchete, investigații sau o persoană juridică în cadrul căreia ați 

exercitat controlul a fost supusă unor anchete, investigații privind infracțiuni de spălare a banilor 

și finanțare a terorismului încheiate cu condamnări penale? 
 

Neaplicabil DA NU 
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În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii referitor la anchetă. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.11 Alte antecedente economico-financiare 

 

Ați fost sancționat și/sau concediat în perioada ultimilor 10 ani pentru sustragerea/dobândirea 

bunurilor altei persoanei prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de funcție, abuz de 

încredere, precum și pentru evaziune fiscală? 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”,  se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: autoritatea care a luat decizia, 

data deciziei, fapta comisă, sancțiunea aplicată, data aplicării și executării sancțiunii). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Secțiunea 4. Evaluări anterioare 

4.1 Ați fost în perioada ultimilor 10 ani aprobat/confirmat de către o autoritate/persoană 

juridică publică din Republica Moldova sau din străinătate în una din funcțiile menționate la 

pct.2.2 din prezentul chestionar? 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: denumirea persoanei juridice 

în care ați deținut funcția, după caz, țara de origine a acesteia, autoritatea/persoana juridică publică 

competentă, funcția în care ați fost aprobat/confirmat și data aprobării/confirmării). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4.2 Vi s-a refuzat în perioada ultimilor 10 ani aprobarea/confirmarea dată de către o 

autoritate/persoană juridică publică din Republica Moldova sau din străinătate pentru în una din 

funcțiile menționate la pct. 2.2 din prezentul chestionar? 
 

Neaplicabil DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indică cel puțin: denumirea persoanei juridice 

în care ați deținut funcția, data și temeiul refuzului, autoritatea/persoana juridică publică). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Secțiunea 5. Alte informații relevante 

5.1 Cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice 

 

Dețineți sau ați deținut în ultimii 10 ani, cote de participare, direct sau indirect, în capitalul social 

al persoanelor juridice care depășesc 5% din capitalul social și/sau sunteți beneficiarul efectiv al 

unei astfel de cote ? 
 

DA NU 
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În cazul răspunsului „DA”, completați tabelul cu informația necesară. 

 

Denumirea și 

sediul 

persoanei 

juridice 

Cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice 

Alte 

informații 

relevante 

numărul de 

acțiuni/parte 

socială 

valoarea 

nominală a 

cotei 

(unități 

monetare)  

valoarea 

relativă a 

cotei (%) 

perioada 

deținerii 

cotei 

(începutul, 

sfârșitul) 

Modul de 

deținere (se 

indică „direct 

sau „indirect”) 

Beneficiar 

efectiv*  

        

        
 

 

Notă: 

* beneficiar efectiv – persoană fizică care deţine direct cote de participare în capitalul social al 

persoanei juridice sau controlează în ultimă instanţă, direct sau indirect, deţinătorul direct sau indirect 

al unei dețineri/participații calificate sau cote în capitalul social al persoanei juridice sau din 

drepturile de vot; 

 

5.2 Relații de afiliere în cadrul societății comerciale 

 

Devin careva persoane afiliate* societății comerciale ca urmare a numirii dvs. în funcția de 

membrul consiliului /comisiei de cenzori al societății comerciale ? 
 

DA NU 

*Notă: 

persoana afiliată membrul consiliului /comisiei de cenzori: 

- soţ/soţie, persoane înrudite prin sânge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, 

mătuşe) şi persoane înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră) persoana 

juridică asupra căreia membrul consiliului /comisiei de cenzori şi/sau persoanele afiliate acestuia 

deţin controlul sau deţin parte în asocieri în participaţie sau exercită influenţă semnificativă sau sunt 

membri ai organului de conducere și/sau dețin funcții cheie (membru al consiliului, membru al 

organului executiv, adjunct, contabil-șef). 

 

 

În cazul răspunsului „DA”, dați detalii după cum urmează:  

 

1) în cazul persoanelor fizice 

Nr. 

d/o 

Numele 

prenumele 

Numărul 

de identifi-

care de stat 

(IDNP)* 

Crite-

riul de 

afilie-re 

Domi-

ciliul 

Locul 

de 

muncă, 

funcția 

ocupată 

Cota de participare în capitalul persoanei juridice 

denumirea 

persoanei 

juridice, țara de 

reședință 

valoarea 

relativă a 

cotei (%) 

valoarea 

nominală a 

cotei 

(unități 

monetare) 

Benefici

arul 

efectiv 

1                  

2                  

3                  

….          
 

* În cazul persoanelor fizice nerezidente – seria şi numărul actului de identitate. 

 

 

2) în cazul persoanelor juridice 
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Nr. 

d/o 

Denumirea 

persoanei 

juridice 

Numărul 

de identifi-

care de stat 

(IDNO)* 

Criteriul 

de 

afiliere 

Sediul 

Numele 

prenumele 

administra

-torului/ 

conducăt

orului  

Cota de participare la capitalul altei persoane 

juridice 

denumirea 

persoanei 

juridice, țara 

de reședință 

valoarea 

relativă 

a cotei 

(%) 

valoarea 

nominală 

a cotei 

(unități 

monetare) 

Beneficiarul 

efectiv 

1                  

2                  

3                  

….          

 

* În cazul persoanelor juridice nerezidente se indică numărul de identificare/înregistrare de stat 

atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului 

 

 

5.3 Sunteți membru al unui partid politic sau persoană expusă politic? 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, indicați detalii (se indică cel puțin: denumirea partidului, funcția deținută). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5.4 Managementul timpului 

Funcția de membru al consiliului de adminisrație/comisiei de cenzori va fi cumulată cu alte 

funcții suplimentare ? 
 

DA NU 

În cazul răspunsului „DA”, specificați mai jos următoarea informație (în ultima coloană indicați timpul 

alocat lunar și dacă funcția dată va genera anumite conflicte de alocație de timp cu cea de membru al 

consiliului /comisiei de cenzori). 

Denumirea 

persoanei juridice 
Domeniul de activitate Funcția deținută 

Conflicte de alocație de 

timp 

    

    
 

5.5 Conflict de interese 

 

Există sau nu incompatibilitate sau conflict de interes în exercitarea funcției de membrul 

consiliului /comisiei de cenzori (conform Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale) ? 
 

DA NU 

În cazul unui răspuns afirmativ, specificați mai jos următoarea informație. 

Persoana / organizația 

unde lucrați/dețineți 

cote 

Funcția deținută/ 

mărimea cotei 
Informații referitor la conflict 

   

   
 

5.6 Recomandări / referințe 



37 

 

Indicați mai jos datele persoanelor care v-au eliberat scrisori de recomandare (în cazul în care au fost 

eliberate) / referințe sau persoane de contact care pot da referințe. Dacă este posibil, cel puțin două ar 

trebui să fie din partea unor angajatori precedenți. 

Nume, prenume Numărul de telefon 
Întreprinderea, 

instituția sau organizația 
Funcția deținută  

    

 

 

5.7 Nivelul de cunoaștere a limbii române și a limbilor străine 

Limba cunoscută 

Nivelul de cunoaștere 

limba 

maternă 
fluent mediu începător nu o cunosc 

Română      

     x 

     x 
 

 

 

5.8 Informații adiționale 

 

Comunicați orice alte informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea 

competențelor, experienței profesionale, reputației. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

Subsemnatul, ______________________________________ (nume și prenume): 

 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile din prezenta Declarație sunt 

complete și veridice și nu există alte fapte despre care ar trebui să informezi solicitantul acestei Declarații 

în vederea luării deciziei de numire în funcția de membrul consiliului /comisiei de cenzori al societății 

comerciale; 

mă angajez să aduc imediat la cunoștința angajatorului și societății comerciale orice modificare a 

informațiilor conținute în acest chestionar; 

exprim consimțământul expres cu privire la furnizarea către angajator a informațiilor/datelor despre mine, 

inclusiv informații confidențiale, disponibile la alte persoane / autorități naționale sau din alte state; 

declar că prin activitatea mea în societatea comercială nu voi genera prejudicii materiale sau de imagine 

societății. 

 

Semnătura declarantului       _________________ 
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Anexa nr.2 

la Regulamentul privind modul de selectare și numire a  

membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății  

comerciale cu capital public sau public-privat 
 

 

  

 

Fișa de evaluare a interviului 

 

Numele, Prenumele membrului comisiei de concurs ________________________________ 

Numele, Prenumele candidatului:_____________________________ 

 

Nr. 

d/o 
 Domenii de întrebări 

Punctajul acordat de 

membrul Comisiei 

(de la 1- pînă la 10) 

1.  

 

1.a. 

1.b. 

1.c. 

1.d 

1.e. 

1.f. 

 

Competențe: 

cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea 

abilități strategice 

capacitate de analiză şi sinteză 

capacitatea de comunicare 

orientare către rezultate 

capacitatea de luare a deciziilor 

x 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

2. Competențe de guvernanță corporotavă   

3. Competențe sociale şi personale  

4. 

Competențe de cunoaștere a legislației în domeniul administrării și 

deetatizării proprietății publice și domeniile de activitate al societății 

comerciale 

 

5. Trăsături  

6. Alte condiții stabilite de Regulament la punctul 30, subpunctul 3)  

 

TOTAL (media aritmetică simplă, calculată cu 2 zecimale, 

rotungite până la cel mai apropiat număr) 

(1.a.+1.b.+1.c.+1.d.+1.e.+1.f.+2+3+4+5+6)/11: 

 

 

___ _________________20__    
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Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr._______ 

din _______________ 20__ 

 

 

APROBAT 

de adunarea generală a acţionarilor  

Procesul-verbal din „___”  _____ 20__ 

 

R E G U L A M E N T – M O D E L 

al consiliului societăţii pe acţiuni 

”____________________________________” 
(denumirea societății) 

     

I. Dispoziții generale 

1. Regulamentul - model al consiliului societății pe acțiuni (în continuare - 

Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe 

acţiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza statutului societăţii 

pe acţiuni "_______________________________" (în continuare - Societate) și stabilește 

atribuțiile, modul de alegere a consiliului Societății, precum şi responsabilitatea acestora. 

2. Consiliul Societăţii este organul colegial de administrare al Societății, care 

reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele 

atribuțiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. 

Consiliul Societăţii este subordonat adunării generale a acționarilor.  

3. Consiliul Societăţii asigură executarea hotărîrilor adunării generale a acţionarilor 

şi activează în numele Societăţii, în limita atribuţiilor stabilite de legislaţie, statutul 

Societăţii şi de prezentul  Regulament. 

4. Hotărîrile consiliului Societăţii, adoptate în limita competențelor atribuite, sînt 

obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

 

II. Alegerea membrilor consiliului Societății și încetarea 

 împuternicirilor lui 

5. Consiliului Societății se alege de adunarea generală a acționarilor pe un termen  de 

___ ani (nu mai mult de 4 ani). Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.  

6. Componența numerică a consiliului Societății este de ___ persoane (nu mai puțin 

de 3 persoane), conform statutului Societății/hotărîrii adunării generale a acționarilor.  

7. Membru al consiliului poate fi și acționarul Societății sau o altă persoană fizică care 

îl reprezintă. Salariații Societății pot fi aleși în consiliul Societăţii, dar nu pot constitui 

majoritatea, cu exepția cînd aceștea sunt și acționari. 

8. Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care:  

a) conducătorul autorității publice centrale; 

b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

c) administratorul şi contabilul-şef ai societății comerciale; 

e) membrul comisiei de cenzori a aceleiași societății; 

f) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de 

judecată,   pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul 

privat, coruperea activă, coruperea pasivă, traficul de influență, abuz de serviciu sau abuz 
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de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, care cade sub 

incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16 – 21 din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse 

antecedentele penale. 

9. Membrul consiliului este obligat să declare, pe propria răspundere, că el nu cade 

sub incidența restricțiilor prevăzute la pct.8 dun Regulamentul privind modul de selectare 

și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății cu capital public sau 

public-privat 

      10. Membrul consiliului, care reprezintă interesele statului în Societate, este obligat să 

declare suplimentar, celor prevăzute la pct.8 că, nu are un interes patrimonial în Societate 

și nu cade sub incompatibilitățile şi restricţiile prevăzute în Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale.  

      11. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes 

patrimonial membrul consiliului:  

1) care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% 

din acțiunile cu drept de vot ale Societății;  

2) ai cărui soț/soție, rude, afini de pînă la gradul trei sunt membri ai consiliului sau ai 

organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societății.    

12. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligațiilor, statutul membrului consiliului 

s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.8 și pct.10 din prezentul 

Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze consiliului 

Societății o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al consiliului.  

13. Membrul consiliului ales deja cumulativ în cinci organe de conducere (consiliul 

societății/consiliul de administrație al întreprinderii de stat, comisia de cenzori al acestora) 

îşi pierde de drept pentru funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori Societății şi 

este obligat să restituie în folosul acesteia, toate sumele primite pentru exercitarea acestor 

funcții.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  14.Împuternicirile consiliului Societăţii încetează din ziua: 

a) anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor privind alegerea noii componenţe 

a consiliului Societății; sau 

b) anunţării hotărîrii adunării generale a acţionarilor cu privire la încetarea înainte de 

termen a împuternicirilor componenţei precedente a consiliului Societăţii, în cazul în care 

consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau 

c) nealegerii unei noi componenţe a consiliului societăţii în conformitate cu art.66 

alin.(111) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau expirării termenului 

stabilit în statutul Societății pentru alegerea consiliului; 

d) reducerii componenţei consiliului Societăţii cu mai mult de jumătate, dacă totodată 

rezerva acestuia a fost epuizată.  

      15.În cazul în care, statutul Societății prevede alegerea (numirea) unei rezerve a 

consiliului Societății, din care se completează componența de bază a consiliului, în cazul 

retragerii membrilor ei, subrogarea acestora se face în ordinea celui mai mare număr de 

voturi întrunit la adunarea generală a acționarilor. 

     16.In cazul în care componența consiliului Societății ales prin vot cumulativ s-a redus 

cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub 

limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de 

zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi 

componențe a consiliului. In cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ 

lex:LPLP20160617133
file:///C:/Users/Operator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4X7M53Q0/TEXT=LPLP2008021516
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se reduce cu cel puţin un membru, o nouă componentă a consiliului Societății se va alege 

la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor.  

 

III. Atribuțiile consiliului Societății 

    17. Consiliul Societăţii are următoarele atribuţii: 

1) decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor și aprobă ordinea 

de zi; 

3) aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor privind ţinerea adunării generale, dacă 

statutul prevede astfel sau în temeiul hotărîrii adunării generale; 

4)  stabilește data întocmirii listei acţionarilor, care au dreptul să participe la adunarea 

generală a acţionarilor; 

5) aprobă lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății, 

ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din 

acțiunile cu drept de vot ale Societății; 

6) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de 

proporţii;  

7) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin. (1) 

al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni şi a tranzacțiilor cu conflict de interese 

ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare; 

8) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 

9) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu 

aceasta statutul Societăţii; 

10) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția 

obligațiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de 

obligațiuni; 

11) participă la elaborarea și monitorizează executarea direcţiilor prioritare de 

dezvoltare (planul de afaceri) ale activității Societăţii, aprobat de adunarea generală a 

acționarilor sau dacă statutul nu prevede altfel; 

12) decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de 

producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor 

de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor Societății; 

13) aprobă fondul şi/sau normativele de retribuire a muncii salariaţilor societăţii; 

14) decide, în cursul perioadei de gestiune, cu privire la repartizarea profitului net, 

plata dividendelor intermediare, folosirea capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor 

fondurilor speciale ale societății; 

15) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la repartizarea 

profitului net anual, inclusiv  plata dividendelor  anuale; 

16) selectează prin concurs și numește administratorul Societății sau dispune 

încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform prevederilor statutului Societății 

și a art.200 din Codul Civil ; 

17) stabilește cuantumul retribuției muncii administratorului Societății, 

remunerației şi compensațiilor, indicatorii de performanță, precum și decide privind 

tragerea/eliberarea la/de răspundere a administratorului Societății, în temeiul hotărîrii 

adunării generale sau dacă statutul prevede astfel;  

18) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului 

Societății, pasibil limitării, pentru anul în curs; 
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19) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății; 

20) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor 

şi reprezentanțelor, privind numirea şi eliberarea din funcție a directorilor lor, în temeiul 

hotărîrii adunării generale sau dacă statutul prevede astfel; 

21) aprobă regulamentul cu privire la achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii pentru 

necesitățile Societății; 

22) decide referitor la oportunitatea dării în locațiune/arendă/comodat, comercializării 

activelor neutilizate și casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe; 

23) numește secretarul consiliului; 

24) monitorizează respectarea prevederilor legale ce țin de dezvăluirea informațiilor 

de către Societate; 

25) monitorizează derularea situaţiilor litigioase comunicate de organul executiv 

și asigură informarea organului abilitat; 

26) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului şi scrisoarea 

către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea 

încălcărilor identificate; 

27)  decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societățile 

pe acțiuni şi de statutul societății. 

       18. Consiliul Societăţii prezintă adunării generale a acţionarilor raportul anual cu 

privire la activitatea sa şi la funcționarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia 

privind piaţa de capital, cu statutul Societăţii şi prezentul Regulament, precum şi informaţia 

privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere. 

      19. Chestiunile ce ţin de competenţa consiliului Societăţii nu pot fi transmise spre 

examinare organului executiv al Societăţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia cu 

privire la societăţile pe acţiuni şi nu pot fi delegate altei persoane. Dacă consiliul Societăţii 

nu a fost înfiinţat, nu întruneşte cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, 

atribuţiile consiliului, cu excepţia celor de convocare şi de desfăşurare a adunării generale 

a acţionarilor, sunt exercitate de către adunarea generală a acţionarilor. 

 

IV. Activitatea consiliului Societății 

      20. Preşedintele consiliului Societăţii se alege de adunarea generală a acționarilor, dacă 

statutul nu prevede alegerea acestuia de către consiliul Societăţii. În absenţa preşedintelui 

consiliului Societăţii atribuţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedintele sau unul dintre 

membrii consiliului Societăţii. 

     21. Preşedintele consiliului Societăţii convoacă şedinţele consiliului Societății, încheie 

contractul individual de muncă cu administratorul Societății și îndeplineşte alte atribuții 

prevăzute de prezentul Regulament.  

     22. Secretarul consiliului Societăţii anunță membrii consiliului și comisiei de cenzori 

referitor la data, ora și locul convocării ședinței consiliului Societății și transmite acestora 

și reprezentantului statului ordinea de zi a ședinței şi materialele respective, cel tîrziu cu 4 

zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei. 

     23. Secretarul consiliului Societăţii poate să nu fie membru al consiliului Societăţii.  

     24. Ședințele consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinere și tinute cu prezența 

membrilor  

     25. Ședinţele ordinare ale consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată în trimestru. 

Şedinţele extraordinare ale consiliului societăţii se convoacă pe măsura necesităţilor din 
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iniţiativa preşedintelui, la cererea membrilor consiliului sau acţionarilor care deţin în 

totalitate cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, la cererea comisiei de 

cenzori sau a societății de audit, precum şi la propunerea organului executiv al Societăţii. 

    26. La şedinţele consiliului Societăţii vor fi convocați și cenzorii.  

27.  Şedinţa consiliului Societăţii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin de 2/3 

din membrii consiliului. Fiecare membru al consiliului Societăţii deţine un vot. 

Transmiterea votului de către un membru al consiliului către alt membru sau către terţe 

persoane nu se admite. 

28. Deciziile consiliului Societăţii se adoptă cu o majoritate simplă de voturi a 

membrilor consiliului prezenţi la şedinţă, cu exepția deciziilor prevăzute la pct.17 lit. f) din 

prezentul Regulament. În cazul parităţii de voturi, votul preşedintelui consiliului Societăţii 

este decisiv. 

29. Deciziile privind tranzacţiile de proporţii prevăzute la art.83 alin.(l) din Legea 

nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni se adoptă în unanimitate de toţi membrii aleşi 

ai consiliului Societăţii. Deciziile privind încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese ce 

nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii conform ultimei situaţii financiare, se 

adoptă prin unanimitate de către toţi membrii consiliului, care nu sunt personae interesate 

în încheierea tranzacțiilor respective. 

30. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea 

deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. 

31. Procesul-verbal al şedinţei consiliului Societăţii se întocmeşte de către secretarul 

consiliului în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin trei exemplare, fiecare 

dintre ele fiind semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei, precum şi de un membru al 

consiliului Societăţii. 

Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la secretarul consiliului, un exemplar 

rămîne la societatea comercială și un exemplar se transmite reprezentantului statului. 

 

V. SALARIZAREA MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII 

 

32. Membrii consiliului Societății pe acțiuni beneficiază de plata indemnizației 

lunare, în formă fixă, stabilite de adunarea generală a acționarilor/asociaților conform 

art.24 Legii salarizării nr.847/2002 și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.47 

alin.(2) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.  

33. Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care Societatea își suspendă 

activitatea. 

34. Achitarea indemnizației lunare se suspendă, în cazul în care membrul 

consiliului Societățile pe acțiuni se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la 

decizia consiliului societății - pentru membrul consiliului care a lipsit nemotivat la 2 

ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor consiliului. 

Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe, membrului consiliului li 

se restabilește achitarea indemnizației lunare. 

35. Membrii consiliului Societății pe acțiuni beneficiază de recompense anuale 

(variabile) din profitul net obținut de societatea comercială.  

Remunerația variabilă a membrilor consiliului Societății pe acțiuni se revizuiește 

anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți de către 

organul abilitat, ținând cont de specificul activității desfășurate de Societatea. 
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36. Modalitatea de calcul a componentei variabile a recompensei se bazează pe 

îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari stabiliți 

pentru determinarea acestei componente.  

 

VI. Responsabilitatea membrilor consiliului  Societății 

37. Membrii consiliului Societăţii conform legislaţiei în vigoare sunt consideraţi 

persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

38. Membrii consiliului Societăţii poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat 

Societăţii în conformitate cu legislaţia. Membrul consiliului Societăţii este eliberat de 

răspundere solidară pentru decizia adoptată dacă el a votat contra luării deciziei respective 

şi la procesul-verbal al şedinţei consiliului este anexată opinia sa separată sau a lipsit de la 

ședința respectivă. 

       39. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea 

generală a acţionarilor Societăţii. 
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Anexa nr.4 

     la Hotărîrea Guvernului nr.______ 

    din _______________ 20__ 

 

        APROBAT 

de adunarea generală a acţionarilor  

Procesul-verbal din „___” ______  

 

R E G U L A M E N T – M O D E L 

al comisiei de cenzori a societăţii pe acţiuni  

”_______________________________________” 
(denumirea societății) 

 

I. Dispoziții generale 

1. Regulamentul comisiei de cenzori a societății pe acțiuni (în continuare - 

Regulament) este întocmit în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe 

acţiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, în baza statutului societăţii pe acţiuni 

"_________________________________", (în continuare - Societate) și stabilește 

competențele comisiei de cenzori, modul de alegere a membrilor acesteia, de activitate, 

drepturile și oblițațiile ei. 

2. Comisia de cenzori a Societăţii exercită controlul activităţii economico-financiare 

a societăţii şi se subordonează numai adunării generale a acţionarilor.  

3. Împuternicirile comisiei de cenzori a societăţii pot fi delegate societăţii de audit, în 

baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi contractului de audit, de prestări servicii 

de îndeplinire a funcţiilor comisiei de cenzori.  

4. Scopurile activității comisiei de cenzori sunt: 

a)  controlul activităţii economico-financiare a Societăţii; 

b)  controlul pentru asigurarea respectării legislaţiei în activitatea economico-

financiară a Societăţii; 

c) verificarea activității Societății din punct de vedere a riscurilor și modul în care 

riscurile semnificative sunt administrate; 

d)  protecția drepturilor şi intereselor legale ale acționarilor Societății; 

e)  acordarea ajutorului metodologic organelor de conducere ale Societății. 

 

II. Alegerea comisiei de cenzori şi încetarea împuternicirilor ei 

5. Comisia de cenzori se alege de către adunarea generală a acţionarilor pe un termen 

de ___ ani (de la 2 la 5 ani). Preşedintele comisiei de cenzori se alege la şedinţa comisiei 

de cenzori, dacă statutul Societății nu prevede altfel. 

6. Componența numerică a comisiei de cenzori este impară şi constituie ___ 

persoane, dar nu mai puțin de 3 persoane. În cazul în care statul deține mai mult de 50% 

din capitalul social, cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului 

Finanțelor sau al instituțiilor din subordine. 

7. În componenţa comisiei de cenzori sunt alese doar persoane cu o experiență de cel 

puțin trei ani în domeniul contabilității, finanțelor sau economiei, atît acţionarii Societăţii, 

cît şi alte persoane. 

8. Membru al comisiei de cenzori nu poate fi:  
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a) conducătorul autorității publice centrale; 

b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

c) membrul organului executiv sau salariatul serviciului contabil al Societăţii; 

e) membrul consiliului societății la aceleiași societatea, persoana necalificată 

în contabilitate, finanțe, economie; 

f) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de 

judecată,   pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în 

sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16–21 

din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi 

căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. Persoana deja aleasă va fi revocată din 

funcţie; 

g) alte persoane, dacă statutul societății limitează calitatea lor de membru în 

cadrul comisiei de cenzori. 

9. Membrul comisiei de cenzori este obligat să declare, pe propria răspundere, că el 

nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la pct.8.  

10. Membrul comisiei de cenzori, care reprezintă interesele statului în Societate, este 

obligat să declare suplimentar celor prevăzute la pct.8 că nu are un interes patrimonial în 

Societate și nu cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute în Legea nr.133/2016 

privind declararea averii și a intereselor personale.  

11. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes 

patrimonial membru comisiei:  

a) care deţine de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% 

din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii;  

b) ai cărui soț/soție, rude, afini de pînă la gradul trei sunt membri ai consiliului sau ai 

organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societăţii.  

12. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligaţiilor, statutul membrului comisiei 

de cenzori s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.8 și pct.10 din prezentul 

Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze comisiei de 

cenzori o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al comisiei. 

13. Încetarea funcției de membru al comisiei de cenzări sau de președinte al acesteia 

are loc în caz de: 

a) expirare a termenului de acordare a împuternicirilor; 

b) revocare din funcție; 

c) renunțare la funcție, conform cererii depuse; 

d) eliberare din funcție/suspendare a raporturilor de muncă a persoanei care reprezintă 

interesele statului. 

14. În cazul în care, statutul Societății prevede alegerea (numirea) unei rezerve a 

comisiei de cenzori, din care se completează componența comisiei de cenzori în cazul 

retragerii membrilor ei, subrogarea membrilor comisiei de cenzori se face în ordinea celui 

mai mare număr de voturi întrunit la adunarea generală a acționarilor.  

III. Activitatea comisiei de cenzori  

15. Comisia de cenzori exercită controlul obligatoriu al activităţii economico-

financiare a Societăţii timp de un an (anul de gestiune).  

16.  Controalele extraordinare ale activităţii economico-financiare a Societăţii se 

efectuează de comisia de cenzori: 

a) din propria iniţiativă; 

lex:LPLP20160617133
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b) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale 

Societăţii; 

c) la hotărârea adunării generale a acţionarilor sau decizia consiliului Societăţii. 

17. Persoanele cu funcţii de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte 

comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să 

dea explicaţii orale şi scrise. În cazul, când persoanele cu funcţii de răspundere refuză să 

transmită documentele necesare sau să dea explicaţii orale şi scrise, comisia de cenzori 

întocmeşte un act, care se va anexa la concluziile privind controlul efectuat.  

18. În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va 

cuprinde: 

a) numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;  

b) motivele şi scopurile controlului;  

c) termenele în care s-a efectuat controlul;  

d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare,  

registrele contabile şi situaţiilor financiare ale Societăţii; 

e) aprecierea conformităţii ţinerii contabilității şi întocmirii situaţiilor financiare cu 

cerinţele legislaţiei; 

f) informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi  

regulamentelor Societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale  societăţii, 

precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane; 

g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului; 

h) concluzii și recomandări pe marginea rezultatelor controlului; 

i) anexe.  

19. Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori, care au participat la 

controlul respectiv. Membrul comisiei de cenzori ce nu este de acord cu raportul întocmit 

va expune opinia sa separată motivată care se anexează la raport. 

20. Raportul comisiei de cenzori se va remite organului executiv, consiliului 

Societăţii, reprezentantului statului  și persoanelor la cererea cărora a fost întreprinsă 

verificarea, în termen de 7 zile lucrătoare după terminarea controlului și se prezintă 

adunării generale a acţionarilor. 

21. Comisia de cenzori este în drept: 

a) să solicite persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății eliminarea încălcărilor 

depistate în activitatea Societății; 

b) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor  și a consiliului 

societății, în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere 

ale Societății; 

c) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele Organului executiv şi ale 

consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor. 

22. În cererea comisiei de cenzori privind convocarea adunării generale extraordinare 

a acţionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării 

generale, indicîndu-se motivele înscrierii lor. La cerere se va anexa copia procesului-verbal 

al ședinței comieiei de cenzori la care s-a decis solicitarea convocării adunării generale 

extraordinare a acţionarilor societății.  

23. Comisia de cenzori în exerciţiu: 

a) autentifică semnăturile secretarului societăţii sau a membrilor comisiei de 

înregistrare de pe lista acţionarilor care participă la adunarea generală, la decizia adunării 

generale a acționarilor;  
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b) semnează procesul-verbal al rezultatului votului la adunarea generală a 

acţionarilor;  

c) autentifică semnăturile președintelui și secretarului adunării generale a 

acționarilor de pe procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, la decizia acesteea;  

d) calculează valoarea de piaţă a activelor nete ce revine la o acţiune, în temeiul 

raportului de evaluare întocmit de o organizaţie specializată care nu este persoană afiliată 

a societăţii, în cazul răscumpărării acțiunilor de către acționarul majoritar, în condițiile 

art.261 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni; 

e) verifica respectarea modului de încheiere a tranzacţiilor cu conflict de interese.  

24. Membrii comisiei de cenzori ale Societăţii nu pot face parte din comisia de 

numărare a voturilor în cadrul adunării generale a acționarilor.  

25. Membrii comisiei de cenzori sunt obigați să păstreze confidențialitatea tuturor 

informațiilor din documentele examinate/analizate ale Societăţii. 

 

IV. SALARIZAREA MEMBRILOR COMISIEI DE CENZORI AI 

SOCIETĂȚII 

 

26.  Membrii comisiei de cenzori ai societății pe acțiuni beneficiază de plata 

indemnizației lunare, în formă fixă, stabilite de adunarea generală a acționarilor/asociaților 

conform art.24 Legii salarizării nr.847/2002 și o componentă variabilă stabilită în temeiul 

art.47 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.  

27.  Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care societatea comercială își 

suspendă activitatea. 

28. Achitarea indemnizației lunare se suspendă, în cazul în care membrul comisiei de 

cenzori se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la decizia comisiei de cenzori 

- pentru membrul care nu a participat nemotivat la 2 controale consecutiv, fapt consemnat 

în procesele verbale ale ședințelor comisiei. 

Din momentul reluării atribuțiilor și participării la controale, membrului comisiei de 

cenzori li se restabilește achitarea indemnizației lunare. 

29. Membrii comisiei de cenzori ai societății pe acțiuni beneficiază de recompense 

anuale (variabile) din profitul net obținut de societatea pe acțiuni.  

Remunerația variabilă a membrilor comisiei de cenzori se revizuiește anual, în funcție 

de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți de către organul abilitat, 

ținând cont de specificul activității desfășurate de societatea. 

 

2. Dispoziții finale 

30. Membrii comisiei de cenzori sunt persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

31. Membrii comisiei de cenzori ai Societăţii poartă răspunderea patrimonială şi 

altă răspundere prevăzută de actele legislative pentru prejudiciul cauzat Societăţii. 

32. Membrul comisiei de cenzori poate să-şi dea demisia în orice moment, în temeiul 

cererii inaintate comisiei de cenzori.  

33. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea 

generală a acţionarilor a Sociatății. 
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Anexa nr. 5 

la Hotărîrea Guvernului nr._______ 

din _______________ 20__ 

 

 

APROBAT 

de adunarea generală a asociaților  

Procesul-verbal din „___”  _____ 20__ 

 

R E G U L A M E N T – M O D E L 

al consiliului societăţii cu răspundere limitată cu capital public sau majoritar public 

”____________________________________” 
(denumirea societății) 

     

V. Dispoziții generale 

35. Regulamentul - model al consiliului societății cu răspundere limitată cu capital 

public sau majoritar public (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu 

Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, alte acte normative ale 

Republicii Moldova, precum şi în baza statutului societăţii cu răspundere limitată 

"_______________________________" (în continuare - Societate) și stabilește atribuțiile, 

modul de alegere a consiliului Societății, precum şi responsabilitatea acestora. 

36. Consiliul Societăţii este organul colegial de administrare al Societății, care 

reprezintă interesele asociaților în perioada dintre adunările generale şi, în limitele 

atribuțiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. 

Consiliul Societăţii este subordonat adunării generale a acționarilor.  

37. Consiliul Societăţii asigură executarea hotărîrilor adunării generale a 

asociaților şi activează în numele Societăţii, în limita atribuţiilor stabilite de legislaţie, 

statutul Societăţii şi de prezentul  Regulament. 

38. Hotărîrile consiliului Societăţii, adoptate în limita competențelor atribuite, 

sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

 

VI. Alegerea membrilor consiliului Societății și încetarea 

 împuternicirilor lui 

39. Consiliului Societății se alege de adunarea generală a asociaților pe un termen  

de un an. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.  

40. Componența numerică a consiliului Societății este de ___ persoane (nu mai 

puțin de 3 persoane), conform statutului Societății/hotărîrii adunării generale a asociaților.  

41. Salariații Societății pot fi aleși în consiliul Societăţii, dar nu pot constitui 

majoritatea. 

42. Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care:  

a) conducătorul autorității publice centrale; 

b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; 

c) administratorul şi contabilul-şef ai societății comerciale; 

e) membrul comisiei de cenzori a aceleiași societății; 

f) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de 

judecată,   pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul 
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privat, coruperea activă, coruperea pasivă, traficul de influență, abuz de serviciu sau abuz 

de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, care cade sub 

incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute la art.16 – 21 din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse 

antecedentele penale. 

43. Membrul consiliului, care reprezintă interesele statului în Societate, este obligat 

să declare că, nu are un interes patrimonial în Societate și nu cade sub incompatibilitățile 

şi restricţiile prevăzute în Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor 

personale.  

44. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes 

patrimonial membrul consiliului:  

1) care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% 

din partea socială cu drept de vot ale Societății;  

2) ai cărui soț/soție, rude, afini de pînă la gradul trei sunt membri ai consiliului sau ai 

organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societății.  

45. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligațiilor, statutul membrului consiliului 

s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.42 și pct.43 din prezentul 

Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze consiliului 

Societății o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al consiliului. 

46. Membrul consiliului ales deja cumulativ în cinci organe de conducere (consiliul 

societății cu răspundere limitată/societății pe acțiuni/consiliul de administrație al 

întreprinderii de stat, comisia de cenzori al acestora) îşi pierde de drept pentru funcția de 

membru al consiliului/comisiei de cenzori Societății şi este obligat să restituie în folosul 

acesteia, toate sumele primite pentru exercitarea acestor funcții.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

47.  Împuternicirile consiliului Societăţii încetează din ziua: 

a) anunţării hotărîrii adunării generale a asociaților privind alegerea noii 

componenţe a consiliului Societății; sau 

b) anunţării hotărîrii adunării generale a asociaților cu privire la încetarea înainte 

de termen a împuternicirilor componenţei precedente a consiliului Societăţii, în cazul în 

care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau 

c) nealegerii unei noi componenţe a consiliului societăţii în conformitate cu 

art.64 alin.(4) din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată sau expirării 

termenului stabilit în statutul Societății pentru alegerea consiliului; 

d) reducerii componenţei consiliului Societăţii cu mai mult de jumătate. 

48. In cazul în care componența consiliului Societății s-a redus cu mai mult de 

jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilită 

pentru întrunirea cvorumului, Administratorul societății este obligat, în termen de 30 de 

zile, să convoace adunarea generală extraordinară a asociaților pentru alegerea unei noi 

componențe a consiliului. 

  

VII. Atribuțiile consiliului Societății 

49. Consiliul Societăţii are următoarele atribuţii: 

a) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului; 

b) aprobarea dărilor de seamă şi a rapoartelor prezentate de administrator şi 

evaluarea activităţii acestuia; 

lex:LPLP20160617133
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c) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate 

societăţii; 

d) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei administratorului; 

e) prezentarea rapoartelor şi a dărilor de seamă la adunarea generală a 

asociaţilor; 

f) aprobarea planurilor de afaceri ale societăţii; 

g) aprobarea regulamentelor interne, cu excepţia celor ce ţin de competenţa 

adunării generale a asociaţilor; 

h) convocarea adunării generale a asociaţilor. 

i) participarea la elaborarea și monitorizează executarea planului de afaceri; 

j) aprobarea deciziei privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea 

programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare 

a procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor 

Societății; 

k) aprobarea fondului şi/sau normativelor de retribuire a muncii salariaţilor 

societăţii; 

l) aprobarea deciziei, în cursul perioadei de gestiune, privind folosirea 

capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale societății; 

m) înaintarea adunării generale propunerii cu privire la repartizarea profitului net 

anual, inclusiv  plata dividendelor  anuale; 

n) selectarea prin concurs și înaintarea adunării generale propunerii privind 

desemnarea administratorului Societății sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor 

lui, conform prevederilor statutului Societății și a art.200 din Codul Civil; 

o) înaintarea adunării generale propunerii privind stabilirea cuantumului 

retribuției muncii administratorului Societății, remunerației şi compensațiilor, 

indicatorilor de performanță, precum și privind tragerea/eliberarea la/de răspundere a 

administratorului Societății;  

p) aprobarea deciziei privind plafonul concret al salariului administratorului 

Societății, pasibil limitării, pentru anul în curs; 

q) aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale administratorului Societății; 

r) aprobarea regulamentului cu privire la achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii 

pentru necesitățile Societății; 

s) aprobarea deciziei referitor la oportunitatea dării în locațiune/arendă/comodat, 

comercializării activelor neutilizate și casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe; 

t) monitorizarea respectării prevederilor legale ce țin de dezvăluirea 

informațiilor de către Societate; 

u) monitorizarea derulării situaţiilor litigioase comunicate de administrator și 

asigurarea informării organului abilitat; 

v) examinarea rapoartelor organelor de control, raportului auditorului şi scrisorii 

către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobarea planului de acţiuni privind 

înlăturarea încălcărilor identificate; 

w)  aprobarea deciziei în orice alte probleme prevăzute de Legea nr. 135/2007 

privind societățile cu răspundere limitată și/sau statutul societății. 

50) Consiliul societăţii poate avea şi alte atribuţii, cu excepţia celor ce ţin de 

competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor. 

51. Consiliul Societăţii prezintă adunării generale a asociaților raportul anual cu 

privire la activitatea sa şi la funcționarea Societăţii, întocmit în conformitate cu statutul 
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Societăţii şi prezentul Regulament, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor 

cu funcţii de răspundere.  

52. Chestiunile ce ţin de competenţa consiliului Societăţii nu pot fi transmise spre 

examinare administatorului Societăţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia cu 

privire la societăţile cu răspundere limitată şi nu pot fi delegate altei persoane. Dacă 

consiliul Societăţii nu a fost înfiinţat, nu întruneşte cvorumul necesar sau împuternicirile 

lui au încetat, atribuţiile consiliului sunt exercitate de către adunarea generală a asociaților. 

 

VIII. Activitatea consiliului Societății 

53. Preşedintele consiliului Societăţii se alege de adunarea generală a asociaților. În 

absenţa preşedintelui consiliului Societăţii atribuţiile acestuia sunt exercitate de 

vicepreşedintele sau unul dintre membrii consiliului Societăţii. Secretarul consiliului 

Societăţii se alege din membrii acestui organ. 

54. Preşedintele consiliului Societăţii convoacă şedinţele consiliului Societății, 

încheie contractul individual de muncă cu administratorul Societății și îndeplineşte alte 

atribuții prevăzute de prezentul Regulament.  

55. Oricare dintre membrii consiliului societăţii sau administratorul poate cere 

preşedintelui convocarea consiliului, indicînd motivele. În acest caz, şedinţa se va ţine în 

termen de 10 zile de la data solicitării. 

56. Dacă solicitarea de convocare a şedinţei consiliului Societăţii nu a fost 

satisfăcută, solicitanţii pot convoca consiliul, indicînd motivele. 

57. Secretarul consiliului Societăţii anunță membrii consiliului și ale comisiei de 

cenzori referitor la data, ora și locul convocării ședinței consiliului Societății și transmite 

acestora ordinea de zi a ședinței şi materialele respective, cel tîrziu cu 4 zile lucrătoare 

înainte de ziua şedinţei. 

58.   Ședinţele ale consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată în trimestru.  

59. La şedinţele consiliului Societăţii vor fi convocați și cenzorii. 

60. Şedinţa consiliului Societăţii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin de 2/3 

din membrii consiliului. Fiecare membru al consiliului Societăţii deţine un vot. 

Transmiterea votului de către un membru al consiliului către alt membru sau către terţe 

persoane nu se admite. 

61. Deciziile consiliului Societăţii se adoptă cu o majoritate simplă de voturi a 

membrilor consiliului prezenţi la şedinţă. În cazul parităţii de voturi, votul preşedintelui 

consiliului Societăţii este decisiv. 

62. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea 

deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. 

63. Procesul-verbal al şedinţei consiliului Societăţii se întocmeşte de către secretarul 

consiliului în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, fiecare 

dintre ele fiind semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei, precum şi de un membru al 

consiliului Societăţii. 

Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la secretarul consiliului și un exemplar 

rămîne la sediul Societății comerciale. 

 

VI. SALARIZAREA MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII 
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64. Membrii consiliului Societății beneficiază de plata indemnizației lunare, în formă 

fixă, stabilită de adunarea generală a asociaților conform art.24 Legii salarizării 

nr.847/2002 și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.49 alin.(1) lit.l) din Legea 

nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.  

65. Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care societatea comercială își 

suspendă activitatea. 

66. Achitarea indemnizației lunare se suspendă, în cazul în care membrul 

consiliului Societății se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la decizia 

consiliului societății - pentru membrul consiliului care a lipsit nemotivat la 2 ședințe 

consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor consiliului. 

Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe, membrului consiliului li 

se restabilește achitarea indemnizației lunare. 

67. Membrii consiliului Societății beneficiază de recompense anuale (variabile) din 

profitul net obținut de Societatea.  

Remunerația variabilă a membrilor consiliului se revizuiește anual, în funcție de 

gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți de către organul abilitat, ținând 

cont de specificul activității desfășurate de societatea. 

 

VI. Responsabilitatea membrilor consiliului  Societății 

       68. Membrii consiliului Societăţii conform legislaţiei în vigoare sunt consideraţi 

persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

       69. Membrii consiliului Societăţii poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat 

Societăţii în conformitate cu legislaţia. Membrul consiliului Societăţii este eliberat de 

răspundere solidară pentru decizia adoptată dacă el a votat contra luării deciziei respective 

şi la procesul-verbal al şedinţei consiliului este anexată opinia sa separată sau a lipsit de la 

ședința respectivă. 

      70. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea 

generală a acţionarilor Societăţii. 
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Anexa nr.6 

     la Hotărîrea Guvernului nr.______ 

    din _______________ 20__ 

 

        APROBAT 

de adunarea generală a asociaților  

Procesul-verbal din „___” ______  

 

R E G U L A M E N T – M O D E L 

al comisiei de cenzori a societăţii cu răspundere limitată cu capital public sau 

majoritar public 

”_______________________________________” 
(denumirea societății) 

 

I. Dispoziții generale 

1. Regulamentul comisiei de cenzori a societății cu răspundere limitată cu capital 

public sau majoritar public (în continuare - Regulament) este întocmit în conformitate 

cu Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, alte acte normative 

ale Republicii Moldova, în baza statutului societăţii cu răspundere limitată 

"_________________________________", (în continuare - Societate) și stabilește 

competențele comisiei de cenzori, modul de alegere a membrilor acesteia, de activitate, 

drepturile și oblițațiile ei. 

2. Comisia de cenzori a Societăţii exercită controlul activităţii economico-

financiare a Societăţii şi se subordonează numai adunării generale a asociaților.  

3. Împuternicirile comisiei de cenzori a Societăţii pot fi delegate societăţii de 

audit, în baza hotărîrii adunării generale a asociaților şi contractului de audit, de prestări 

servicii de îndeplinire a funcţiilor comisiei de cenzori.  

4. Scopurile activității comisiei de cenzori sunt: 

a)  controlul activităţii economico-financiare a Societăţii; 

b)  controlul pentru asigurarea respectării legislaţiei în activitatea economico-

financiară a Societăţii; 

c) verificarea activității Societății din punct de vedere a riscurilor și modul în 

care riscurile semnificative sunt administrate; 

d)  protecția drepturilor şi intereselor legale ale asociaților Societății; 

e)  acordarea ajutorului metodologic organelor de conducere ale Societății. 

 

II. Alegerea comisiei de cenzori şi încetarea împuternicirilor ei 

5. Comisia de cenzori se alege de către adunarea generală a asociaților pe un 

termen de 3 ani. Preşedintele comisiei de cenzori se alege la şedinţa comisiei de cenzori, 

dacă statutul Societății nu prevede altfel. Secretarul consiliului se alege din membrii 

acestui organ. 

6. Componența numerică a comisiei de cenzori este impară şi constituie ___ 

persoane/persoană.  

7. În componenţa comisiei de cenzori sunt alese doar persoane cu o experiență de 

cel puțin trei ani în domeniul contabilității, finanțelor sau economiei. 

8. Membru al comisiei de cenzori nu poate fi:  
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a) Administratorul şi membrii consiliului la aceleiași Societatea; 

b) persoanele afiliate administratorului; 

c) persoanele care primesc de la Societate sau de la administrator salariu sau o 

altă remuneraţie pentru o altă funcţie decît funcţia de cenzor; 

d) persoana necalificată în contabilitate, finanțe, economie; 

e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de 

judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul 

privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16–21 din Legea 

nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au 

fost stinse antecedentele penale. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcţie; 

f) alte persoane, dacă statutul societății limitează calitatea lor de membru în 

cadrul comisiei de cenzori. 

9. Membrul comisiei de cenzori este obligat să declare, pe propria răspundere, că el nu 

cade sub incidența restricțiilor prevăzute la pct.8.  

10. Membrul comisiei de cenzori, care reprezintă interesele statului în Societate, este 

obligat să declare suplimentar celor prevăzute la pct.8 că nu are un interes patrimonial în 

Societate și nu cade sub incompatibilitățile şi restricțiile prevăzute în Legea nr.133/2016 

privind declararea averii și a intereselor personale.  

11. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes 

patrimonial membru comisiei:  

a) care deţine de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult 

de 5% din partea socială ale Societăţii;  

b) ai cărui soț/soție, rude, afini de pînă la gradul trei sunt membri ai consiliului 

sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de directori ai 

Societăţii.  

12. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligaţiilor, statutul membrului comisiei 

de cenzori s-a modificat și nu corespunde cerințelor stabilite în pct.8 și pct.11 din prezentul 

Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze comisiei de 

cenzori o cerere privind revocarea sa din funcția deținută de membru al comisiei. 

13. Încetarea funcției de membru al comisiei de cenzări sau de președinte al acesteia 

are loc în caz de: 

a) expirare a termenului de acordare a împuternicirilor; 

b) revocare din funcție; 

c) renunțare la funcție, conform cererii depuse; 

d) eliberare din funcție/suspendare a raporturilor de muncă a persoanei care 

reprezintă interesele statului. 

 

II. Activitatea comisiei de cenzori  

14. Comisia de cenzori/cenzorul exercită periodic controlul gestiunii societăţii din 

proprie iniţiativă sau la cererea consiliului Societății/asociaţilor. Comisia de cenzori este 

obligată să controleze activitatea economico-financiară a societăţii după încheierea 

exerciţiului financiar, verificînd rapoartele financiare şi efectuînd inventarierea bunurilor 

societăţii, exercitînd totodată alte acţiuni necesare evaluării obiective a gestiunii societăţii.  

15. Persoanele cu funcţii de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte comisiei 

de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea 

explicaţii orale şi scrise. În cazul, când persoanele cu funcţii de răspundere refuză să 
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transmită documentele necesare sau să dea explicaţii orale şi scrise, comisia de cenzori 

întocmeşte un act, care se va anexa la concluziile privind controlul efectuat.  

16. În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va 

cuprinde: 

a) numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;  

b) motivele şi scopurile controlului;  

c) termenele în care s-a efectuat controlul;  

d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, 

registrele contabile şi situaţiilor financiare ale Societăţii; 

e) aprecierea conformităţii ţinerii contabilității şi întocmirii situaţiilor financiare cu 

cerinţele legislaţiei; 

f) informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi  

regulamentelor Societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale  

societăţii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane; 

g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului; 

h) concluzii și recomandări pe marginea rezultatelor controlului; 

i)  anexe.  

17. Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori, care au participat la 

controlul respectiv. Dacă între membrii comisiei de cenzori apar divergenţe, aceştia 

întocmesc rapoarte separate. Rapoartele cenzorilor se prezintă adunării generale a 

asociaţilor. 

18. Raportul comisiei de cenzori se va remite organului executiv, consiliului Societăţii 

și persoanelor la cererea cărora a fost întreprinsă verificarea, în termen de 7 zile lucrătoare 

după terminarea controlului și se prezintă adunării generale a acţionarilor. 

19.  Comisia de cenzori este obligată să convoace adunarea generală a asociaţilor dacă 

a constatat fapte care contravin legii sau actului de constituire şi care au cauzat sau pot 

cauza prejudicii societăţii. 

20. Comisia de cenzori este în drept: 

a) să solicite persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății eliminarea 

încălcărilor depistate în activitatea Societății; 

b) să ceară convocarea adunării generale a asociaților  și a consiliului societății, în 

cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale 

Societății. 

21. În cererea comisiei de cenzori privind convocarea adunării generale a asociaților 

vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, 

indicîndu-se motivele înscrierii lor. La cerere se va anexa copia procesului-verbal al 

ședinței comieiei de cenzori la care s-a decis solicitarea convocării adunării generale a 

asociaților.  

22. Controalele ale activităţii economico-financiare a Societăţii se efectuează de 

comisia de cenzori: 

a) din propria iniţiativă; 

b) la cererea asociaților; 

c) la hotărârea adunării generale a asociaților sau cererea consiliului Societăţii. 

23. Persoanele cu funcţii de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte comisiei 

de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea 

explicaţii orale şi scrise. În cazul, când persoanele cu funcţii de răspundere refuză să 
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transmită documentele necesare sau să dea explicaţii orale şi scrise, comisia de cenzori 

întocmeşte un act, care se va anexa la concluziile privind controlul efectuat.  

24. În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va 

cuprinde: 

a) numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;  

b) motivele şi scopurile controlului;  

c) termenele în care s-a efectuat controlul;  

d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare,  

registrele contabile şi situaţiilor financiare ale Societăţii; 

e) aprecierea conformităţii ţinerii contabilității şi întocmirii situaţiilor financiare cu 

cerinţele legislaţiei; 

f) informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi  

regulamentelor Societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale  

societăţii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane; 

g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului; 

h) concluzii și recomandări pe marginea rezultatelor controlului; 

i)  anexe.  

25. Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori, care au participat la 

controlul respectiv. Dacă între membrii comisiei de cenzori apar divergenţe, aceştia 

întocmesc rapoarte separate. Rapoartele cenzorilor se prezintă adunării generale a 

asociaţilor. 

26. Raportul comisiei de cenzori se va remite organului executiv, consiliului Societăţii 

și persoanelor la cererea cărora a fost întreprinsă verificarea, în termen de 7 zile lucrătoare 

după terminarea controlului și se prezintă adunării generale a asociaților. 

27.  Comisia de cenzori este obligată să convoace adunarea generală a asociaţilor dacă 

a constatat fapte care contravin legii sau actului de constituire şi care au cauzat sau pot 

cauza prejudicii societăţii. 

28. Membrii comisiei de cenzori sunt obigați să păstreze confidențialitatea tuturor 

informațiilor din documentele examinate/analizate ale Societăţii. 

 

III. SALARIZAREA MEMBRILOR COMISIEI DE 

CENZORI AI SOCIETĂȚII 

 

29. Membrii comisiei de cenzori ai Societății beneficiază de plata indemnizației lunare, 

în formă fixă, stabilite de adunarea generală a acționarilor/asociaților conform art.24 Legii 

salarizării nr.847/2002 și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.49 alin.(1) lit.1) 

din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.  

30. Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care societatea comercială își suspendă 

activitatea. 

31. Achitarea indemnizației lunare se suspendă, în cazul în care membrul comisiei de 

cenzori se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la decizia comisiei de cenzori 

- pentru membrul care nu a participat nemotivat la 2 controale consecutiv, fapt consemnat 

în procesele verbale ale ședințelor comisiei. 

32. Din momentul reluării atribuțiilor și participării la controale, membrului 

comisiei de cenzori li se restabilește achitarea indemnizației lunare. 

33. Membrii comisiei de cenzori ai Societății beneficiază de recompense anuale 

(variabile) din profitul net obținut de Societatea.  

file:///C:/Users/Operator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4X7M53Q0/TEXT=LPLP200012281432
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34. Remunerația variabilă a membrilor comisiei de cenzori se revizuiește anual, în 

funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți de către organul 

abilitat, ținând cont de specificul activității desfășurate de societatea. 

 

IV. Dispoziții finale 

35. Membrii comisiei de cenzori sunt persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

36. Membrii comisiei de cenzori ai Societăţii poartă răspunderea patrimonială şi altă 

răspundere prevăzută de actele legislative pentru prejudiciul cauzat Societăţii.  

37. Membrul comisiei de cenzori poate să-şi dea demisia în orice moment, în temeiul 

cererii inaintate comisiei de cenzori.  

38. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de adunarea 

generală a acţionarilor a Sociatății. 
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Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societățile 

comerciale  cu capital public sau public-privat 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite  

 Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu 

capital public sau public-privat a fost elaborat în temeiul art.6  lit.k) din Legea nr.136/2017 cu 

privire la Guvern, art.12  lit. d) și lit. e)  din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice şi alte acte legislative și normative și  are drept scop eficientizarea administrării 

proprietății publice prin implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărîrea Curții 

de Conturi nr.45 din 13 septembrie 2012 ”Cu privire la raportul auditului performanței ”Activitatea 

desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii 

acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”” finalizat cu adoptarea Hotărîrii nr.17 din 

19.06.2015. 

Necesitatea promovării prezentului proiect de hotărîre este argumentată prin faptul că, 

actualmente, nu sunt clar stabilite atribuțiile membrilor consiliilor/comisiei de cenzori al 

societăților comerciale cu capital public sau public-privat formate din reprezentanții organelor 

administrației publice centrale, modul de repartizare a profitului net pentru achitarea remunerației 

muncii precum și modul de promovare a funcționarilor publici în componența acestor organe de 

conducere. În aceste condiții instituirea consiliilor/comisiilor de cenzori are loc în modul ne 

transparent, iar în unele cazuri fără respectarea prevederilor cadrului legal existent în partea ce ține 

de obligativitatea alegerii în modul obligatoriu a  reprezentanților altor autorități în componența 

consiliului societății, în care cota statului depășește 50% din capitalul social și/sau componența 

comisiei de cenzori ai societății, în care cota statului depășește 20% din capitalul social.  

Suplimentar, menționăm că potrivit prevederilor art.19 alin.(3) lit.b) din Legea nr.246/20017 

se pune în sarcina Guvernului/administrației publice locale reorganizarea întreprinderilor de 

stat/municipale în alte forme juridice de organizare. În temeiul acestor prevederi autoritățile 

administrației publice centrale, în administrarea cărora se află întreprinderile de stat, promovează 

proiectele de acte normative privind reorganizarea acestor întreprinderi în instituții 

publice/societățile pe acțiuni/societățile cu răspundere limitată. 

În aceste condiții este necesar de promovat un act normativ, care va reglementa procesul de 

selectare a membrilor consiliului societății/comisiei de cenzori al societăților comerciale în modul 

transparent prin organizarea concursului precum și mecanismul de salarizare a acestora.   

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii 

Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 

 

Prin proiectul dat se propune aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului 

în societățile comerciale cu capital public sau public-privat, a regulamentelor organelor de 

conducere ale societăților pe acțiuni (obligatorii pentru societățile pe acțiuni cu capital integral sau 

majoritar de stat), precum și regulamentului privind modul de selectare și numire a membrilor 

consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat.  

Astfel: 

 în proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile 

comerciale cu capital public sau public-privat, propunem stabilirea atribuțiilor membrilor 

consiliilor societăților comerciale cu capital public sau public-privat, a comisiei de cenzori și a 

reprezentantului statului și răspunderea acestora pentru prejudiciile cauzate societății comerciale, 

rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei,  modul de stabilire a remunerării muncii lor, în 
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dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale ale societății și indicatorii de performanță 

stabiliți, precum și împuternicirile reprezentantului statului, modul de desemnare și revocare a 

acestuia în cazul exercitării neconforme a funcțiilor delegate, precum și criteriile de apreciere a 

exercitării atribuţiilor încredințate lui. De asemenea propunem stabilirea condițiilor  pentru 

determinarea circumstanțelor, care să constituie eschivarea de la exercitarea funcțiilor ca temei 

pentru anularea indemnizațiilor lunare pentru persoanele ce reprezintă interesele statului în societăți 

comerciale.  

În scopul instituirii unui sistem eficient și transparent la înaintarea candidaturilor pentru 

alegere în organele de conducere, a fost elaborat proiectul regulamentului privind modul de 

selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale cu 

capital public sau public-privat. De asemenea, întru monitorizarea activității societăților 

comerciale, identificarea problemelor cu care se confruntă acestea, precum și înaintarea 

propunerilor privind soluționarea lor, a fost elaborat proiectul Raportului-model al reprezentantului 

statului, ce urmează a fi prezentat semestrial autorității administraţiei publice centrale care exercită 

drepturile de acționar și de administrare a proprietăţii publice în societăţile comerciale cu cotă de 

participare a statului.  

 În proiectul Regulamentului privind modul de selectare și numire a membrilor 

consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat se 

stabilește modul de selectare a candidaților la funcția de membru al consiliului și a comisiei de 

cenzori al societății comerciale, modul de constituire, componența și atribuțiile comisiei de concurs 

pentru selectarea membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale și modul 

de examinare a contestațiilor. 

 în proiectul Regulamentului-model al consiliului societății pe acțiuni/ societății cu 

răspundere limitată cu capital public sau majoritar public propunem stabilirea exhaustivă a 

atribuţiilor membrilor consiliului societății, modul de alegere a acestora și încetarea 

împuternicirilor lor, răspunderea prevăzută de actele legislative pentru membrii consiliului, 

drepturile și obligațiile acestora.  De asemenea, s-a ținut cont de recomandările Curții de Conturi 

privind stabilirea cuantumului recompensei membrilor consiliilor societății în funcție de indicatorii 

de performanță stabiliți, precum și stabilirea condițiilor pentru determinarea circumstanțelor, care 

să constituie eschivarea de la exercitarea funcțiilor  de membru a consiliului ca temei pentru 

anularea indemnizațiilor lunare.   

 în proiectul Regulamentului-model al comisiei de cenzori a societății pe 

acțiuni/societății cu răspundere limitată cu capital public sau majoritar public se stabilesc 

competențele comisiei de cenzori, activitatea acesteia, modul de raportare, modul de alegere și 

încetare a împuternicirilor membrilor comisiei de cenzori, drepturile, obligațiile și stabilirea 

condițiilor pentru determinarea circumstanțelor, care să constituie eschivarea de la exercitarea 

funcțiilor de membru a comisiei de cenzori ca temei pentru anularea indemnizațiilor lunare.   

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Realizarea proiectului nu implică mijloace financiare din bugetul de stat 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de Hotărîre a Guvernului nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 În conformitate cu art.32 și 34 din Legea nr.100/2017 proiectul este supus procedurii de avizare și 

consultare publică  

8. Constatările expertizei anticorupţie 

 Proiectul va fi supus expertizei anticorupție 
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9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este necesar 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul va fi supus expertizei juridice  

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar 

 

 

Ministrul                                                                     
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SINTEZA 

obiecțiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul  

 

    Hotărîrii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat 

_____________________________________________________ 

(denumirea proiectului) 

  

Participantul la avizare  

(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ propunerii  

(recomandării) 

Argumentarea autorului 

proiectului 

  

I. Obiecţiile 

 

  

 II. Propunerile (recomandările)  

Ministerul Finanțelor (scr.17-

04/468 din 24.12.2020) 

 Cu referire la propunerea privind selectarea a unor membri ai 

consiliilor de administrație prin concurs, urmează să menționăm 

că, potrivit art.102 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova și 

art.37 alin.(1) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, este 

stabilit că hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării 

legilor.  

Astfel, în opinia noastră, norma primară privind selectarea prin 

concurs ar urma să se conțină într-o lege, fiind atribuit dreptul 

Guvernului de a reglementa procedura respectivă de selectare.  

La moment, art.50 alin.(3) lit. c) și d) și art.66 din Legea 

nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, stabilește că membrii 

consiliului societăţii/comisiei de cenzori se aleg de adunarea 

generală a acţionarilor.  

Astfel, considerăm că autorul urmează să examineze suplimentar 

chestiunea privind promovarea procedurii respective în lipsa unor 

asemenea prevederi, conținute la nivel de lege.  

La anexa nr.1.  

1. La pct.14 se propune excluderea textului „în dependență de 

rezultatele economico-financiare anuale”, deoarece art.24 din 

Legea salarizării nr.847/2012 nu stabilește că indemnizația lunară 

fixă depinde de asemenea rezultate.  

2. Considerăm că pct.16 urmează a fi reformulat sau, după caz, 

exclus din cauza creării unor incertitudini. Astfel, nu este clar 

dacă se propune suspendarea indemnizației și față de membrii 

consiliului, selectați eventual din mediul privat, deoarece se 

prezumă că pct.16 prevede posibilitatea suspendării acestei 

indemnizații pentru persoanele care reprezintă statul. Totodată, 

nu este clară perioada de suspendare a achitării indemnizației 

respective. Or, suspendarea nu poate avea loc pînă la expirarea 

mandatului membrului respectiv. Este discutabil și faptul dacă 

suspendarea o poate decide consiliul societății/comisia de cenzori 

în condiția în care o asemenea atribuție nu se conține în art.65 și 

art.71-72 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și 

art.64 și art.77-79 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu 

răspundere limitată. De asemenea, în unele situații va fi dificilă 

aprecierea de către consiliu/comisia de cenzori dacă lipsa 

membrului de la ședință a fost una motivată sau nemotivată.  

3. În partea ce ține de pct.23 din proiect menționăm că, potrivit 

art.48 alin.(5) lit. b) și c) din Legea nr.1134/1997 privind 

societățile pe acțiuni, societatea nu este în drept să ia hotărîre cu 

privire la plata dividendelor dacă:  

b) la data luării hotărîrii cu privire la plata dividendelor, 

societatea este insolvabilă sau plata dividendelor va duce la 

insolvabilitatea ei;  

c) valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al societăţii, 

este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în 

urma plăţii dividendelor.  

Se acceptă, s-a completat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă, s-a exclus 

 

 

 

Se acceptă, s-a modificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă, s-a modificat 
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Interdicția de a achita doar dividende din profitul net în cazurile 

enunțate sunt prevăzute și în pct.1 sbpct.5) lit. a) și b) din 

Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce 

ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu 

cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat.  

4. La pct.37 textul „pct.34 alin.3)” urmează a fi substituit cu textul 

„pct.36 subpct.3)”.  

5. La pct.38 sbpct.2) textul „pct.30” urmează a fi substituit cu 

textul „pct.32”.  

6. La pct.38 textul „pct.29” urmează a fi substituit cu textul 

„pct.31”.  

7. La pct.39 textul „pct.36” urmează a fi substituit cu textul 

„pct.38”.  

La anexa nr.3:  

La pct.17 sbpct.13) se propune ca consiliul societății să aprobe 

statul de personal al societății, iar art.70 alin.(2) din Legea 

nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni stabilește că aprobarea 

statelor de personal intră în competența conducătorului organului 

executiv.  

La pct.17 sbpct.24) după textul „situațiilor litigioase” de 

completat cu textul „comunicate de organul executiv”.  

Pentru a aduce în concordanță cu art.68 alin. (4) din Legea 

nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, la pct.25 după textul 

„la cererea comisiei de cenzori” de completat cu textul „sau a 

societății de audit”.  

În concluzie, atragem atenție că statul deține deja și calitatea de 

asociat în cel puțin o societate cu răspundere limitată (S.R.L. 

„Arena Națională”), motiv din care urmează a se decide și asupra 

oportunității reglementării prin regulamente a activității 

consiliului/comisiei de cenzori a unor asemenea societăți.   

 

 

 

 

 

Se acceptă, s-a substituit 

 

Se acceptă, s-a substituit 

 

Se acceptă, s-a substituit 

 

Se acceptă, s-a substituit 

 

 

Se acceptă, s-a modificat 

 

 

 

 

Se acceptă, s-a completat 

 

 

 

 

 

Se acceptă, s-a completat 

Agenția Proprietății Publice 

(scr.nr.14-04-6404 din 

14.12.2020 

1. Autorul a invocat temei pentru elaborarea proiectului art.25 

alin.(7) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, 

care stabilește că, în calitate de acționar, statul poate avea doar 

un singur reprezentant într-o societate, atribuțiile căruia sînt 

stabilite de Guvern și art.12 lit. d) și lit. e) din Legea nr.121/2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, unde s-

a statuat că, administrarea proprietății publice include: 

administrarea întreprinderilor de stat/municipale şi a 

societăților comerciale cu capital public; participarea prin 

reprezentanți (mandatari) la administrarea societăților 

comerciale cu capital public-privat.  

Astfel, prevederea citată din Legea nr.1134/1997 servește 

temei doar pentru elaborarea unei hotărâri de Guvern obiect 

al căreia sunt specificare expresă a atribuțiilor 

reprezentantului statului într-o societate comercială și 

nicidecum a unei hotărâri de Guvern care ar reglementa 

modul de selectare și activitate a reprezentantului statului în 

societății comerciale cu capital public sau public-privat, modul de 

selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de 

cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-

privat, modul de activitate a consiliului societății pe acțiuni cu 

capital public sau majoritar public, modul de activitate al comisiei 

de cenzori a societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar 

public.  

Atestăm că, proiectul propus spre avizare deși fiind un act 

subordonat legii acesta depășește excesiv limitele legii în al 

cărei temei se elaborează, fapt ce contravine normelor și 

procedeelor tehnicii elaborării actelor normative, în special 

art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (4) lit. b) din Legea 100/ 2017 cu 

privire la actele normative, care stabilește că, la elaborarea 

unui act normativ se va ține cont inclusiv principiul 

respectării ierarhiei actelor normative.  

Acest principiu obligă autorul pentru situațiile în care 

elaborează un proiect de act normativ în temeiul unui act 

normativ de nivel superior să nu depășească limitele 

Se acceptă, s-a completat. 

Totodată, menționăm că 

pînă la momentul actual 

activitatea persoanelor 

care reprezintă interesele 

statului în societățile pe 

acțiuni este reglementată 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1053/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului 

cu privire la 

reprezentarea statului în 

societăţile comerciale. 
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competenței instituite prin actul de nivel superior și nici să nu 

contravină scopului, principiilor şi dispozițiilor acestuia.  
Pentru plus de claritate exemplificăm art. 10 alin. (2) din Legea 

nr.264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea 

activității de interpret şi traducător în  

sectorul justiției, care stabilește expres că, modul de eliberare, 

suspendare şi retragere a autorizației interpretului şi/sau 

traducătorului, cerințele privind instruirea continuă a acestora 

se stabilește de Guvern.  

Astfel, norma citată a servit temei pentru elaborarea și 

promovarea Hotărîrii Guvernului nr. 117/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare și 

retragere a autorizației interpretului şi/sau traducătorului în 

sectorul justiției și a Regulamentului cu privire la cerințele 

referitoare la instruirea continuă a interpretului şi/sau 

traducătorului autorizat în sectorul justiției și nu excedă limitele 

legii.  

Invocarea drept temei a art.12 lit. d) și lit. e) Legea nr.121/2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, în 

general, nu are nici justificare pentru elaborarea proiectului, 

or norma vine cu explicații privind acțiunile ce fac parte din 

competența de administrare a proprietății publice, care, de 

altfel, aparține Agenției Proprietății Publice și include, 

administrarea întreprinderilor de stat/municipale şi a 

societăților comerciale cu capital public; participarea prin 

reprezentanți (mandatari) la administrarea societăților 

comerciale cu capital public-privat.  
2. Cu titlu de remarcă, ce nu urmează a fi interpretată drept un 

acord la promovarea proiectului, constatăm că, potrivit 

proiectului Comisia de concurs pentru selectarea candidaților la 

funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori care vor fi 

în drept să reprezinte interesele statului în societatea comercială 

include: doi reprezentanți ai Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, doi 

reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice, un reprezentant al 

ministerului de ramură, de competența căruia ține politica din 

domeniul de activitate al societății comerciale.  

Din componența numerică a Comisiei de concurs rezultă că, 

în comisie participă 5 membri din cadrul ministerelor - 

instituții, de altfel, abilitate cu competențe de promovare a 

politicilor ce se materializează în elaborarea și promovarea 

actelor normative și doar 2 membri din cadrul Agenției 

Proprietății Publice, instituție abilitată cu implementarea 

politicilor și nemijlocit administrarea patrimoniului public.  

Trebuie de ținut cont că, selectarea membrului 

consiliului/comisiei de cenzori nu poate fi calificată drept 

competență de promovare a politicilor ce aparține 

ministerelor, ci dimpotrivă de administrare și deetatizare a 

proprietății publice – prerogativă a organului abilitat 

(Agenției Proprietății Publice), însă participând doar cu 2 

membri în comisie rolul acesteia este extrem de diminuat, 

fapt inacceptabil pentru rolul cheie pe care aceasta îl are 

potrivit legislației. 

În concluzie, proiectul este unul contrar legii, din care considerent 

promovarea acestuia urmează a fi încetată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă.  

Actualmente modul de 

selectare și promovare a 

membrilor consiliului 

/comisiei de cenzori ai 

societății este unul ne 

transparent, nu sînt 

stabilite criterii de 

selectare a personelor 

respective, precum și nu 

sînt bine reglementate 
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atribuțiile reprezentantului 

statului, numit prin ordinal 

autorității abilitate. 

De asemene nu sunt 

reglementate condiții 

conform cărora sînt 

stabilite indemnizații 

pentru membrii 

consiliului/comisiei de 

cenzori a remunerații 

acestora din profitul net 

obținut de societatea. 

 



 
 

Guvernul Republicii Moldova 

Agenția Proprietății Publice  

MD-2012, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1  
Tel: (00373 22) 234-350 
e-mail: office@app.gov.md 

 

Nr. 14-04-6404 din 14.12.2020 

la nr. 06/1-7124 din 20.11.2020 

 
 

Ministerului Economiei și Infrastructurii  

secretariat@mei.gov.md 

 

Urmare examinării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea 

statului în societățile comerciale cu capital public sau public privat, Agenția Proprietății 

Publice comunică următoarele. 

1. Autorul a invocat temei pentru elaborarea proiectului art.25 alin.(7) din 

Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, care stabilește că, în calitate de 

acționar, statul poate avea doar un singur reprezentant într-o societate, atribuțiile 

căruia sînt stabilite de Guvern și art.12 lit. d) și lit. e) din Legea nr.121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietății publice, unde s-a statuat că, administrarea 

proprietății publice include: administrarea întreprinderilor de stat/municipale şi a 

societăților comerciale cu capital public; participarea prin reprezentanți (mandatari) 

la administrarea societăților comerciale cu capital public-privat. 

Astfel, prevederea citată din Legea nr.1134/1997 servește temei doar pentru 

elaborarea unei hotărâri de Guvern obiect al căreia sunt specificare expresă a 

atribuțiilor reprezentantului statului într-o societate comercială și nicidecum a 

unei hotărâri de Guvern care ar reglementa modul de selectare și activitate a 

reprezentantului statului în societății comerciale cu capital public sau public-privat, 

modul de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al 

societății comerciale cu capital public sau public-privat, modul de activitate a 

consiliului societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public, modul de 

activitate al comisiei de cenzori a societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar 

public. 

Atestăm că, proiectul propus spre avizare deși fiind un act subordonat legii 

acesta depășește excesiv limitele legii în al cărei temei se elaborează, fapt ce 

contravine normelor și procedeelor tehnicii elaborării actelor normative, în 

special art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (4) lit. b) din Legea 100/ 2017 cu privire la actele 

normative, care stabilește că, la elaborarea unui act normativ se va ține cont 

inclusiv principiul respectării ierarhiei actelor normative.  

Acest principiu obligă autorul pentru situațiile în care elaborează un proiect 

de act normativ în temeiul unui act normativ de nivel superior să nu depășească 

limitele competenței instituite prin actul de nivel superior și nici să nu contravină 

scopului, principiilor şi dispozițiilor acestuia. 

Pentru plus de claritate exemplificăm art. 10 alin. (2) din Legea nr.264/2008 cu 

privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în 

mailto:secretariat@mei.gov.md


sectorul justiției, care stabilește expres  că, modul de eliberare, suspendare şi retragere 

a autorizației interpretului şi/sau traducătorului, cerințele privind instruirea continuă 

a acestora se stabilește de Guvern.  

Astfel, norma citată a servit temei pentru elaborarea și promovarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 117/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

eliberare, suspendare și retragere a autorizației interpretului şi/sau traducătorului în 

sectorul justiției și a Regulamentului cu privire la cerințele  referitoare la instruirea 

continuă a interpretului şi/sau traducătorului autorizat în sectorul justiției și nu excedă 

limitele legii. 

Invocarea drept temei a art.12 lit. d) și lit. e) Legea nr.121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietății publice, în general, nu are nici justificare 

pentru elaborarea proiectului, or norma vine cu explicații privind acțiunile ce fac 

parte din competența de administrare a proprietății publice, care, de altfel, aparține 

Agenției Proprietății Publice și include, administrarea întreprinderilor de 

stat/municipale şi a societăților comerciale cu capital public; participarea prin 

reprezentanți (mandatari) la administrarea societăților comerciale cu capital public-

privat. 

2. Cu titlu de remarcă, ce nu urmează a fi interpretată drept un acord la 

promovarea proiectului, constatăm că, potrivit proiectului Comisia de concurs  pentru 

selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori care 

vor fi în drept să reprezinte interesele statului în societatea comercială include: doi 

reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, doi reprezentanți ai 

Ministerului Finanțelor, doi reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice, un 

reprezentant al ministerului de ramură, de competența căruia ține politica din 

domeniul de activitate al societății comerciale. 

Din componența numerică a Comisiei de concurs rezultă că, în comisie 

participă 5 membri din cadrul ministerelor - instituții, de altfel, abilitate cu 

competențe de promovare a politicilor ce se materializează în elaborarea și 

promovarea actelor normative și doar 2 membri din cadrul Agenției Proprietății 

Publice, instituție abilitată cu implementarea politicilor și nemijlocit 

administrarea patrimoniului public. 

Trebuie de ținut cont că, selectarea membrului consiliului/comisiei de cenzori 

nu poate fi calificată drept competență de promovare a politicilor ce aparține 

ministerelor, ci dimpotrivă de administrare și deetatizare a proprietății publice – 

prerogativă a organului abilitat (Agenției Proprietății Publice), însă participând 

doar cu 2 membri în comisie rolul acesteia este extrem de diminuat, fapt 

inacceptabil pentru rolul cheie pe care aceasta îl are potrivit legislației.  

În concluzie, proiectul este unul contrar legii, din care considerent promovarea 

acestuia urmează a fi încetată.  

 

Director general  /semnat electronic/ Ghenadie ȚEPORDEI 

 
Ex. Diana Scurtu  

tel. (022) 22-23-90 

e-mail:diana.scurtu@app.gov.md 

 



 

  

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
 

 

  МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

MD-2005, mun.Chișinău, str.Constantin Tănase, 7 

www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax 022-26-25-17 

 

            24.12.2020 nr. 17-04/468  

lla nr.   06/1-7124 din 20.11.2020  

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
 

            Ministerul Finanțelor a examinat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat, 

prezentat prin număr unic 276/MEI/2019 și, în limita competențelor funcționale, 

comunică următoarele. 

Cu referire la propunerea privind selectarea a unor membri ai consiliilor de 

administrație prin concurs, urmează să menționăm că, potrivit art.102 alin.(2) din 

Constituția Republicii Moldova și art.37 alin.(1) din Legea nr.136/2017 cu privire la 

Guvern, este stabilit că hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor. 

Astfel, în opinia noastră, norma primară privind selectarea prin concurs ar urma 

să se conțină într-o lege, fiind atribuit dreptul Guvernului de a reglementa procedura 

respectivă de selectare.  

La moment, art.50 alin.(3) lit. c) și d) și art.66 din Legea nr.1134/1997 privind 

societățile pe acțiuni, stabilește că membrii consiliului societăţii/comisiei de cenzori se 

aleg de adunarea generală a acţionarilor. 

Astfel, considerăm că autorul urmează să examineze suplimentar chestiunea 

privind promovarea procedurii respective în lipsa unor asemenea prevederi, conținute 

la nivel de lege. 

La anexa nr.1. 

1. La pct.14 se propune excluderea textului „în dependență de rezultatele 

economico-financiare anuale”, deoarece art.24 din Legea salarizării nr.847/2012 nu 

stabilește că indemnizația lunară fixă depinde de asemenea rezultate. 

2. Considerăm că pct.16 urmează a fi reformulat sau, după caz, exclus din cauza 

creării unor incertitudini. Astfel, nu este clar dacă se propune suspendarea indemnizației 

și față de membrii consiliului, selectați eventual din mediul privat, deoarece se prezumă 

că pct.16 prevede posibilitatea suspendării acestei indemnizații pentru persoanele care 

reprezintă statul. Totodată, nu este clară perioada de suspendare a achitării 

indemnizației respective. Or, suspendarea nu poate avea loc pînă la expirarea 

mandatului membrului respectiv. Este discutabil și faptul dacă suspendarea o poate 

decide consiliul societății/comisia de cenzori în condiția în care o asemenea atribuție 
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nu se conține în art.65 și art.71-72 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni 

și art.64 și art.77-79 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată. 

De asemenea, în unele situații va fi dificilă aprecierea de către consiliu/comisia de 

cenzori dacă lipsa membrului de la ședință a fost una motivată sau nemotivată.   

3. În partea ce ține de pct.23 din proiect menționăm că, potrivit art.48 alin.(5) 

lit. b) și c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni,  societatea nu este în 

drept să ia hotărîre cu privire la plata dividendelor dacă: 

b) la data luării hotărîrii cu privire la plata dividendelor, societatea este 

insolvabilă sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei; 

c) valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al societăţii, este mai mică 

decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor. 

Interdicția de a achita doar dividende din profitul net în cazurile enunțate sunt 

prevăzute și în pct.1 sbpct.5) lit. a) și b) din Hotărîrea Guvernului nr.110/2011 cu privire 

la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu 

cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat. 

4. La pct.37 textul „pct.34 alin.3)” urmează a fi substituit cu textul „pct.36 

subpct.3)”. 

5. La pct.38 sbpct.2) textul „pct.30” urmează a fi substituit cu textul „pct.32”. 

6. La pct.38 textul „pct.29” urmează a fi substituit cu textul „pct.31”. 

7. La pct.39 textul „pct.36” urmează a fi substituit cu textul „pct.38”. 

La anexa nr.3: 

La pct.17 sbpct.13) se propune ca consiliul societății să aprobe statul de 

personal al societății, iar art.70 alin.(2) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe 

acțiuni stabilește că aprobarea statelor de personal intră în competența conducătorului 

organului executiv. 

La pct.17 sbpct.24) după textul „situațiilor litigioase” de completat cu textul 

„comunicate de organul executiv”. 

Pentru a aduce în concordanță cu art.68 alin. (4) din Legea nr.1134/1997 privind 

societățile pe acțiuni, la pct.25 după textul „la cererea comisiei de cenzori” de completat 

cu textul „sau a societății de audit”. 

În concluzie, atragem atenție că statul deține deja și calitatea de asociat în cel 

puțin o societate cu răspundere limitată (S.R.L. „Arena Națională”), motiv din care 

urmează a se decide și asupra oportunității reglementării prin regulamente a activității 

consiliului/comisiei de cenzori a unor asemenea societăți. 

 

 

Secretar general  

al ministerului                                                                           Iuri PAȘINSCHI 
 

 

ex. Natalia Vrabii,  

 (022) 26-26-67 

  natalia.vrabie@mf.gov.md   
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Nr.06/1- 349 

din 26.01.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Cancelaria de Stat 

La nr.14-04-6404 din 14.12.2020 

       În temeiul prevederilor pct.179 al Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.610/2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită înregistrarea proiectului 

hotărârii de Guvern cu privire la  reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public 

sau public-privat.  

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare 

 

 

Nota autorului 

1. Categoria și denumirea proiectului Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la  

reprezentarea statului în societățile comerciale  cu 

capital public sau public-privat 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în 

temeiul art.7 alin.(2), art.12 lit. d) și lit. e) din 

Legea nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

1. Ministerul Finanțelor;  

2. Centrul Național Anticorupție;  

3. Ministerul Justiției; 

4. Comisia Națională a Pieței Financiare  

5. Agenția Proprietății Publice.   

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare  

6. Persoana responsabilă de promovarea 

proiectului 

Demidcenco Tatiana, consultant principal al 

secției politici economice Tel.(022)-252-652,  

e-mail: tatiana.demidcenco @mei.gov.md 

7. Anexe  1. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la  

reprezentarea statului în societăţile comerciale 

 cu capital public sau public-privat 

 2. Nota informativă la proiect   

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura  

 

 

Ministrul                                                                                         

 

Ministerul Economiei  

și Infrastructurii  

al Republicii Moldova 
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