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Aprobat la Adunarea Generali
Extraordinari a Acfionarilor din
31.12.2010, procesul-verbal nr. 16

REGULAMENTUL

Consiliului Societifii pe Acfiuni ,,CET-2"

L Dispozitii senerale

1.1. Regulamentul Consiliului Societitii pe Acfiuni ,,CET-2" (in continuare - Regulament) este intocmit
inbaza Legii privind societitile pe acJiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, altor acte normative gi statutului
Societdlii pe Acfiuni ,,CET-Z" (in continuare - ,,Societate").

1.2. Regulamentul determinl atribufiile, modul de alegere a Consiliului Societ[]ii, regulile generale de
remunerare qi compensare a activitil[ii membrilor lui, precum gi rdspundereaprevdzutd de actele legislative.

1.3. Consiliul Societdlii este un organ colegial, care reprezintil interesele acfionarilor in perioada dintre
Adunlrile Generale a Actionarilor gi in limitele atributiilor sale, exerciti conducerea generall gi controlul
asupra activititii Societilii.

1.4. Consiliul Societbtii executi hotirdrileAdunlrii Generale a acfionarilor gi este subordonat acesteia,
activeazdin numele Societltii in limitele atributiilor stabilite de legislatie, statutul Societdlii qi al prezentului
Regulament.

II Atributiile Consiliului Societitii

2.1. Consiliul SocietiJii are atribufii stabilite de Legea privind societifile pe acfiuni qi statutului
Societ5lii.

2.2. Chestiunile ce jin de competenfa Consiliului Societilii nu pot fi transmise spre examinare Organului
Executiv al Societilii, cu exceplia cazului cdnd Consiliul Societdlii nu a fost infiinfat sau imputernicirile lui
au incetat, imputemicirile de pregdtire gi Jinere a Adundrii Generale a Acfionarilor le exercitd Organul
Executiv al Societdtii.

23. Consiliul Societifii prezintdAdunirii Generale aAcfionarilor raportul anual cu privire la activitatea
sa gi la funcfionarea Societifii, intocmit in conformitate cu legislatia cu privire la valorile mobiliare, cu
statutul Societl1ii gi cu prezentul Regulament, precum gi informa]ia privind remunerarea persoanelor cu
funcfii de^rispundere.

2.4. Imputernicirile Consiliului Societifii nu pot fi delegate altei persoane.
2.5. Dacd Consiliul Societifii nu se infiin[eazd sau imputernicirile lui au incetat, imputernicirile

Consiliului, cu excepfia celor de pregStire gi desfbgurare a Adundrii Generale a Ac{ionarilor, le exercitd
Adunarea Generali.

2.6.Pentrurezolvarea problemelor complicate Consiliul este in drept s[ invite specialiqtii respectivi.

III. Aleserea Consiliului Societitii si incetarea imputernicirilor lui

3.1. Membrii Consiliului Societltii se aleg de Adunarea General[ a Acfionarilor pe termen de un an.
Aceleagi persoane pot fi realese un numir nelimitat de ori.

3.2. Membru al Consiliului poate fi orice acfionar sau o alti persoani frzicd, precum gi salariafii
Societdfii.

3.3. Componenfa numerici a Consiliului constituie 5 persoane.
3.4. Membru al Consiliului Societifii nu poate fi persoana care:
a) este declarati incapabild sau condamnatd pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul

proprietarului prin insugire, delapidare sau abuz de serviciu, inqeldciune sau abuz de incredere, fals,
depozitie mincinoasi, dare sau luare de miti, precum qi pentru alte infracfiuni previzute de legislafie dar
care nu gi-au isp[git definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasd va fi revocatd din functie;

b) este membru a cinci consilii ale altor Societlfi inregistrate in Republica Moldova;
c) este membru al Organului Executiv al Societ[fii sau reprezentant al organizaliei gestionare a



Societ[tii;
d) este membru al Comisiei de Cenzori a Societifii date;
e) in calitatea sa de membru al Consiliului SocietSjii este limitati de Lege sau de Statutul Societ[tii.
3.5. Persoanele alese in consiliile a mai mult de cinci Societlti pe acJiuni pierd de drept functia de

membru al Consiliului, obfinutb prin depdgirea numdrului stabilit de lege, in ordinea cronologici a numirilor
lor gi vor fi obligate sb restituie in folosul Societifii sumele primite pentru exercitarea functiilor de membru al
Consiliului. Reclamafiile impotriva acestor membri ai Consiliului vor putea fi inaintate de c[tre orice acJionar
sau de organul de stat competent. Persoanele care au fost alese in calitate de membru al Consiliului Societilii,
ulterior fiind stabilit[ necorespunderea acestora cerintelor instituite de Lege, Statutul Societifii gi prezentul
Regulament, vor fi revocate dupi constatarea necorespunderii lor calitdJii definute la decizia Adundrii
Generale.

3.6. in cazul alegerii membrilor Consiliului Societ[fii la Adunarea Extraordinard a Acfionarilor lista
candidatilor in organele de conducere ale Societitii se intocmegte de Consiliul Societ6jii, lindndu-se cont, in
mod obligatoriu, de cererile actionarilor care detin cel pufin 5% din acfiunile cu drept de vot ale Societdlii qi
se vor aplica procedurile stabilite pentru finerea Adundrii Generale Ordinare a Acfionarilor cu ptezenla
acfionarilor.

3.7. imputemicirile oricdrui membru al Consiliului Societdlii inceteazdinainte de termen din ziua:
a) anunfirii hot[rdrii Adunirii Generale a AcJionarilor cu privire la alegerea noii componenfe a

Consiliului Societitrii;
b) anunJ[rii hotir6rii Adundrii Generale a Actionarilor cu privire la incetarea inainte de termen a

imputernicirilor componenfei precedente a Consiliului Societl1ii, in canrl in care o noui componenfi nu a
fost aleas6;

c) expirlrii termenului stabilit;
d) reducerii componenfei Consiliului Societilii cu mai mult de jumltate, dacd totodatd rezerva

Consiliului Societifii a fost epuizati.

fV. Atributiile presedintelui. membrilor consiliului si secretarului Societitii

4.1. Pregedintele Consiliului Societdfii se alege de Adunarea Generald a Acfionarilor.
4.2. Pregedintele Consiliului Societitii:
a) convoc[ gedinfele Consiliului Societifii;
b) repartizeazi funcfiile intre membrii Consiliului Societdlii;
c). intocmegte orarul gedintelor ordinare ale Consiliului Societifii gi lista chestiunilor necesare pentru

dezbateri la gedinte in decursul anului in conformitate cu cerinfele legislaJiei, Statutului Societdlii, prezentului
Regulament gi hotirdrile Adundrilor Generale ale Actionarilor;

d) incheie contractul de management cu Organul Executiv;
e) conduce gedinfele Consiliului Societ[1ii gi asiguri intocmirea proceselor verbale;
f) prezideazl Adunarea Generald a aclionarilor qi prezinti acesteia darea db seam[ anuall a Consiliului

SocietSlii;
g) indeplinegte alte atribulii atribuite acestuia inbaza legislatiei in vigoare qi Statutul Societdtii.
4.3.In absenfa pregedintelui Consiliului Societilii, atributiile acestuia le exercitd vicepregedintele sau

unul dintre membrii Consiliului Societ[fii.
4.4. Pregedintele Consiliului SocietiJii nu poate fi conduc[torul organului executiv gi reprezentantul

or ganizaliei gestionare a S ocietdtii.
4.5. Secretarul Consiliului Societ[tii poate si nu fie membru al Consiliului Societilii.
4.6. Secretarul Consiliului Societ[Jii intocmegte procesele-verbale ale qedinfei Consiliului Societdlii.

V. Sedintele Consiliului Societitii

5.1. $edinfele Consiliului Societitii pot fi ordinare gi extraordinare gi linute cu prezenJa membrilor sdi,
prin corespondenfi sau sub forma mixti.

5.2. $edinfele ordinare ale Consiliului Societ[fii se fin nu mai rar de o dati in trimestru, iar cele
extraordinare - dupl necesitate.

5.3. $edinfele extraordinare ale Consiliului Societ[1ii se convoaci de pregedintele Consiliului:
a) din inifiativa lui;
b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societltii;



c) la cererea acfionarilor care delin cel pufin 5 % dinacliunile cu drept de vot ale Societifii;
d) la cererea Comisiei de Cenzori sau a organizaliei de audit a Societ[fii;
e) la propunerea Organului Executiv al Societ[]ii.
5.4. Cererea cu privire la convocarea gedinfei exhaordinare a Consiliului Societ[Jii se depune in formd

scrisl cu indicarea motivelor qi scopului convocirii.
5.5. Hotirdrea cu privire la convocarea gedinfei extraordinare a Consiliului sau hotdrdrea motivat[ de

refuz in convocarea gedinfei Consiliului se expediazi persoanei cure a depus cererea in termen de 5 zile din
ziua primirii cererii.

5.6. Termenul de desfbgurare al gedinlei extraordinare a Consiliului Societilii se stabilegte de
pregedintele Consiliului, reiegind din confinutul cerintelor inaintate gi nu poate fi mai mare de 5 zile din dxa
primirii cererii.

5.7. ingtiinfarea fiecdrui membru al Consiliului privind convocarea gedin{ei Consiliului Societdfii se
efectueazd prin sisteme electronice (fax, telefon) sau expedierea in formd scrisd cu 3 zile inainte de data
desfigurrrii gedinlei. in ingtiinfare se indic[ locul, ora gi ordinea de zi aqedinfei.

5.8. La solicitarea membrilor Consiliului Societblii, la gedinJele acestuia pot participa cu vot consultativ
reprezentanfii Organului Executiv, a Comisiei de Cenzori, regisfratorul independent, alte persoane
competente.

5.9. $edinfa Consiliului Societilii este condusi de pregedintele Consiliului.
5.10. Cvorumul necesar pentru tinerea gedinfei Consiliului Societifii constituie 213 din membrii aleqi ai

Consiliului. Fiecare membru al Consiliului deline un vot. Transmiterea votului de cdtre un membru al
Consiliului Societ6lii altui membru al lui sau altei persoane nu se admite.

5.1l. Deciziile Consiliului Societifii se iau cu votul majoritljii membnilor Consiliului prezen[i la gedinfi.
in cazde paritate de voturi, votul pregedintelui Consiliului este decisiv.

5.12. $edinfa Consiliului Societilii, la necesitate, poate fi am6natd cu acordul tuturor membrilor
Consiliului Societdlii.

5. l3 . Hotlrdrile Consiliului Societdfii se fixeazi intr-un proces-verbal.
5.14. Procesul-verbal al gedinfei Consiliului Societitii se intocmegte de c[tre secretar. in cazde absen]d a

acestuia, Consiliul Societitii numegte din componenta sa un membru sau o terf[ persoand, care va exercitd
obligatiile secretarului.

5.15. Procesul-verbal al gedinfei Consiliului Societ[tii se intocmegte in termen de 5 zile de la data
gedinfei, in cel pulin doud exemplare qi va cuprinde:

a) data gi locul finerii gedinfei;
b) numele gi prenumele persoanelor care au participat la gedinfd, inclusiv ale pregedintele gi secretarului

qedinfei;
c) ordinea de zi;
d) tezele principale pe marginea cuvdntlrilor ale membrilor Consiliului care au luat cuvdntul pe ordinea

de zi cu indica{ia numelor gi prenumelor oratorilor;
e) totalurile votirii qi hot[rdrile adoptate;
f) anexele la procesul verbal
5.16. Procesul-verbal al gedinfei Consiliului Societitii va fi semnat de Pregedintele gedinlei qi de

secretar, precum qi de dnul din membrii Consiliului.

VI. Orsanizarea evidentei si dirilor de seami. Dezviluirea informatiei

6.1. Consiliul Societilii intocmegte gi prezinti spre aprobare AdundriiGenerale a Acfionarilor darea de
seami anual[ a activitilii Societdlii, care trebuie si con(in[:

a) sinteza qi analiza activitdtii financiare gi investiJionale
starea ei financiarl la sfdrqitul anului;

a Societiilii in decursul anului gestionar qi

b) datele despre toate evenimentele esenfiale a anului de gestiune, care au influenlat asupra situatiei
Societifii;

c) informafia cu privire la activitatea Societlfii;
d) directiile prioritare ale activitifii economico-financiare ale Societalii;
e) alte date prevdzute de legislatie 9i Statutul SocietiJii.
6.2' Secretarul Consiliului Societdfii asiguri plstrarea documentelor in ordinea stabilit6 de legislafia in

vigoare.



VII. Responsabilitatea membrilor Consiliului Societitii si remunerarea muncii lor

7.1.-Membrul Consiliului Societifii este persoana cu functii de rispundere ale Societifii.
7.2.Membrii Consiliului Societdlii poartl r[spundere patrimoniall qi altl r[spundere prevdzutd de actele

legislative pentru prejudiciul ca'uzat Societltii.
7.3. Cuantumul de remunerare a muncii membrilor Consiliului Societl1ii, recompense anuale,

compensaJii pentru deplasdri de serviciu qi alte cheltuieli, pe perioada exercitirii functiilor sale, se stabilesc
de Adunarea Generali a Acfionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

VIII. Dispozitii finale

8.1. Sediul Consiliului Societl1ii se determini de sediul Societ[Jii.
8.2. Prezentul Regulament intrl in vigoare din data aprobirii acestuia de Adunarea Generali a

Acfionarilor.
8.3. Modificlri qi complet5ri la prezentul Regulament pot fi introduse numai inbaza hotiirdrii Adunlrii

Generale aAcfionarilor Societ5tii, care se anexeazd gi sunt parte integranti al acestuia.
8.4. In tot ce nu este prevdzut de prezentul

vigoare gi ale Statutului Societifii.
se va conduce de prevederile Legislafiei in

Pre gedintele Adunlrii Generale

Secretarul Adunirii Generale
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