
APROBAT 

REGULAMENT 
al consiliului societatii pe actiuni 

"Moldtelecom" 

I. Dispozitii generale 
1. Regulamentul - model al consiliului socieHitii pe actiuni (in continuare -

Regulament) este elaborat in conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societatile 
pe actiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum ~i in baza statutului 
societatii pe actiuni ,Moldtelecom" (in continuare - Societate) ~i stabile~te 

atributiile, modul de alegere a consiliului Societatii, remunerarea activitatii 
membrilor lui, precum ~i responsabilitatea acestora. 

2. Consiliul Societatii este organul colegial de administrare al Societatii, care 
reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale ~i, in limitele 
atributiilor sale, exercita conducerea generala ~i controlul asupra activitatii 
Societatii. Consiliul Societatii este subordonat adunarii generale a actionarilor. 

3. Consiliul Societatii asigura executarea hotaririlor adunarii generale a 
actionarilor ~i activeaza in numele Societatii, in limita atributiilor stabilite de 
legislatie, statutul Societatii ~i de prezentul Regulament. 

4. Hotaririle consiliului Societatii, adoptate in limita competentelor atribuite, 
sint obligatorii pentru persoanele cu functii de raspundere ale Societatii. 

II. Alegerea membrilor consiliului Societatii ~i incetarea 
imputernicirilor lui 

5. Consiliului Societatii se alege de adunarea general a a actionarilor pe un 
termen de 1 an. Acelea~i persoane pot fi realese un numar nelimitat de ori. 

6. Componenta numerica a consiliului Societatii este de 5 persoane, conform 
statutului Societatii/hotaririi adunarii generale a aqionarilor, in care vor fi inclu~i 
reprezentanti organului abilitat cu administrarea ~i deetatizarea proprietatii publice, 
ai Ministerului Finantelor ~i Ministerului Economiei. 

7. Membru al consiliului poate fi ~i actionarul Societatii sau o alta persoana 
fizica care 11 reprezinta. Salariatii Societatii pot fi ale~i in consiliul Societatii, dar nu 
pot constitui majoritatea, cu exeptia cind ace~tea sunt ~i actionari. 

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



a) este condamnata pentru infractiuni in privinta patrimoniului statului, 
infractiuni economice sau infraqiuni de coruptie, dar care nu ~i-au ispa~it 
definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese vor fi revocate din funqie; 

b) este membru a cinci consilii ale altor societati pe actiuni inregistrate in 
Republica Moldova; 

c) este membru al organului executiv al Societatii sau reprezentant al 
organizatiei gestionare a Societatii; 

d) este membru al comisiei de cenzori a Societatii; 
e) precum ~i alta persoana a carei calitate de membru al consiliului Societatii 

este limitata de Legea nr.1134/1997 privind societatile pe actiuni sau de 
statutul Societatii. 

9. Membrul consiliului este obligat sa declare, pe propria raspundere, ca el nu 
cade sub incidenta restrictiilor prevazute la pct.8. 

10. Membrul consiliului, care reprezinta interesele statului in Societate, este 
obligat sa declare suplimentar, celor prevazute la pct.8 ca, nu are un interes 
patrimonial in Societate ~i nu cade sub incompatibilitatile ~i restrictiile prevazute in 
Legea nr.133/ 2016 privind declararea averii ~i a intereselor personale. 

11. In sensul prezentului Regulament, este recunoscuta drept persoana cu 
in teres patrimonial membrul consiliului: 

1) care detine de sinestatator sau impreuna cu persoanele sale afiliate mai mult 
de 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii; 

2) ai carui sot/sotie, rude, afini de pina la gradul trei sunt membri ai consiliului 
sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupa posturi de directori ai 
Societatii. 

12. In cazul in care, in procesul indeplinirii obligatiilor, statutul membrului 
consiliului s-a modificat ~i nu corespunde cerintelor stabilite in pct.8 ~i pct.1 0 din 
prezentul Regulament, acesta este obligat, in termen de 5 zile lucratoare, sa 
inainteze consiliului Societatii o cerere privind revocarea sa din funqia detinuta de 
membru al consiliului. 

13. Membrul consiliului ales deja in consiliile a cinci societati pe actiuni i~i 
pierde de drept functia de membru al consiliului Societatii ~i este obligat sa restituie 
in folosul acesteia, toate sumele primite pentru exercitarea functiilor de membru al 
consiliului. 

14. Imputemicirile consiliului Societatii inceteaza din ziua: 
a) anuntarii hotaririi adunarii generale a actionarilor privind alegerea non 

componente a consiliului Societatii; sau 
b) anuntarii hotaririi adunarii generale a actionarilor cu privire la incetarea 

inainte de termen a imputemicirilor componentei precedente a consiliului Societatii, 
in cazul in care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau 

c) nealegerii unei noi componente a consiliului societatii in conformitate cu 
art.66 alin .(11 1

) din Legea nr. 113411997 privind societatile pe aqiuni sau expirarii 
termenului stabilit in statutul Societatii pentru alegerea consiliului; 



d) reducerii componentei consiliului Societatii cu mai mult de jumatate, daca 
totodata rezerva acestuia a fost epuizata. 

15. In cazul in care, statutul Societatii prevede alegerea (numirea) unei rezerve 
a consiliului Societatii, din care se completeaza componenta de baza a consiliului, in 
cazul retragerii membrilor ei, subrogarea acestora se face in ordinea celui mai mare 
numar de voturi intrunit la adunarea generala a actionarilor. 

16. In cazul in care componenta consiliului Societatii ales prin vot cumulativ s
a reclus cu mai mult de jumatate fata de componenta numerica stabilita in statutul 
societatii sau sub limita stabilita pentru intrunirea cvorumului, Societatea este 
obligata, in termen de 30 de zile, sa convoace adunarea generala extraordinara a 
actionarilor pentru alegerea unei noi componente a consiliului. In cazul in care 
componenta consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu eel putin un membru, o 
noua componenta a consiliului Societatii se va alege la urmatoarea adunare generala 
ordinara anuala a actionarilor. 

III. Atributiile consiliului Societatii 

17. Consiliul Societatii are urmatoarele atributii: 
a) decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor ~i aproba 

ordinea de zi; 
b) aproba modul de in~tiintare a actionarilor privind tinerea adunarii generale, 

daca statutul prevede astfel sau in temeiul hotaririi adunarii generale; 
c) stabile~te data intocmirii listei actionarilor, care au dreptul sa participe la 

adunarea generala a actionarilor; 
d) aproba lista candidatilor pentru alegerea organelor de conducere ale 

societatii, tinandu-se cont, in mod obligatoriu, de cererile actionarilor care detin eel 
putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii; 

e) aproba valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii 
de proportii; 

f) decide cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii prevazute la art.83 
alin. (1) al Legii nr.1134/1997 privind societatile pe actiuni ~i a tranzaqiilor cu 
conflict de interese ce nu depa~esc 10% din valoarea activelor societatii conform 
ultimei situatii financiare; 

g) confirma societatea de registru ~i stabile~te cuantumul retributiei serviciilor 
e1; 

h) aproba prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 
i) aproba darea de seama asupra rezultatelor emisiunii ~i modifica in legatura 

cu aceasta statutul Societatii; 
j) aproba decizia cu privire la emisiunea obligatiunilor, cu exceptia 

obligatiunilor convertibile, precum ~i darea de seama asupra rezultatelor emisiunii 
de obligatiuni; 

k) aproba directiile prioritare de dezvoltare (planul de afaceri) ale activitatii 
Societatii, in temeiul hotaririi adunarii generale sau daca statutul prevede astfel; 



1) decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale ~i formarea programului de 
productie prin aplicarea principiului transparentei in procesul de efectuare a 
procedurilor de achizitie de bunuri, lucrari ~i servicii destinate acoperirii 
necesiHitilor SocieHitii; 

m) aproba fondul ~i/sau normativele de retributie a muncii salariatilor 
Societatii; 

n) decide, in cursul perioadei de gestiune, cu privire la repartizarea profitului 
net, plata dividendelor intermediare, folosirea capitalului de rezerva, precum ~i a 
mijloacelor fondurilor speciale ale societatii; 

o) face, la adunarea generala a actionarilor, propuneri cu privire la repartizarea 
profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale; 

p) decide cu privire la instrainarea actiunilor de tezaur prin expunerea lor la 
vinzare publica; 

q) aproba regulamentul organului executiv al Societatii, in temeiul hotaririi 
adunarii generale sau daca statutul prevede astfel; 

r) selecteaza prin concurs ~i nume~te directorul Societatii sau dispune incetarea 
inainte de termen a imputemicirilor lui, conform prevederilor legislatiei in vigoare ~i 
a statutului Societatii; 

s) stabile~te cuantumul retributiei muncii directorului Societatii, remuneratiei ~i 
compensatiilor, indicatorii de performanta, precum ~i decide privind 
tragerea/eliberarea la/de raspundere a directorului Societatii, in temeiul hotaririi 
adunarii generale sau daca statutul prevede astfel; 

t) aproba darile de seama trimestriale ale organului executiv al Societatii, in 
temeiul hotaririi adunarii generale sau daca statutul prevede astfel; 

u) aproba hotararile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor 
~i reprezentantelor, privind numirea ~i eliberarea din functie a directorilor lor, in 
temeiul hotaririi adunarii generale sau daca statutul prevede astfel; 

v) aproba regulamentul cu privire la achizitia de bunuri, lucrari ~i servicii 
pentru necesitatile Societatii; 

w) decide referitor la oportunitatea darii in locatiune/arenda/comodat, 
comercializarii activelor neutilizate ~i casarii bunurilor uzate, raportate la mijloacele 
fixe; 

x) nume~te secretarul consiliului ~i stabile~te indemnizatia lunara a acestuia; 
y) monitorizeaza respectarea prevederilor legale ce tin de dezvaluirea 

informatiilor de catre Societate. 
' 

z) decide in orice alte probleme prevazute Legea nr.ll34/1997 privind 
societatile pe aqiuni ~i de statutul societatii. 

18. Consiliul Societatii prezinta adunarii generale a actionarilor raportul anual 
cu privire la activitatea sa ~i la functionarea Societatii, intocmit in conformitate cu 
legislatia privind piata de capital, cu statutul Societatii ~i prezentul Regulament, 
precum ~i informatia privind remunerarea persoanelor cu functii de raspundere. 

19. Chestiunile ce tin de competenta consiliului Societatii nu pot fi transmise 
spre examinare organului executiv al Societatii, cu exceptia cazurilor prevazute de 



legislatia cu privire la societatile pe actiuni ~i nu pot fi delegate altei persoane. Daca 
consiliul Societatii nu a fost infiintat, nu intrune~te cvorumul necesar sau 
imputemicirile lui au incetat, atributiile consiliului, cu exceptia celor de convocare 
~i de desra~urare a adunarii generale a actionarilor, sunt exercitate de catre adunarea 
generala a actionarilor. 

IV. Activitatea consiliului Societatii 

20. Pre~edintele consiliului Societatii se alege de adunarea generala a 
actionarilor, daca statutul nu prevede alegerea acestuia de catre consiliul Societatii. 
In absenta pre~edintelui consiliului Societatii atributiile acestuia sunt exercitate de 
vicepre~edintele sau unul dintre membrii consiliului Societatii. 

21. Pre~edintele consiliului Societatii convoaca ~edintele consiliului Societatii, 
incheie contractu! individual de munca cu directorul Societatii, conform anexei nr.l 
la prezentul Regulament ~i indepline~te alte atributii prevazute de prezentul 
Regulament. 

22. Secretarul consiliului Societatii anunta membrii consiliului ~i 

reprezentatntul statului in Societate referitor la data, ora ~i locul convocarii ~edintei 
consiliului Societatii ~i transmite acestora ordinea de zi a ~edintei ~i materialele 
respective, eel tirziu cu 4 zile lucratoare inainte de ziua ~edintei. 

23. Secretarul consiliului Societatii poate sa nu fie membru al consiliului 
Societatii. In acest caz, indemnizatia lunara a acestuia se stabile~te de consiliul 
societatii. 

24. $edintele consiliului Societatii pot fi ordinare ~i extraordinere ~i tinute cu 
prezenta membrilor sai, prin corespondenta sau sub forma mixta. 

25. $edintele ordinare ale consiliului Societatii se tin nu mai rar de o data in 
trimestru. Sedintele extraordinare ale consiliului societatii se convoaca pe masura 
necesitatilor din initiativa pre~edintelui, la cererea membrilor consiliului sau 
actionarilor care detin in totalitate eel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale 
societatii, la cererea comisiei de cenzori, precum ~i la propunerea organului executiv 
al Societatii. 

26. La ~edintele consiliului Societatii au dreptul sa participe cu vot consultativ 
reprezentantii organului executiv, ai comisiei de cenzori, precum ~i alte persoane 
invitate, dar care nu dispun de drept de vot. 

27. Sedinta consiliului Societatii este deliberativa daca la ea participa eel putin 
de 2/3 din membrii consiliului. Fiecare membru al consiliului Societatii detine un 
vot. Transmiterea votului de catre un membru al consiliului catre alt membru sau 
catre terte persoane nu se admite. 

28. Deciziile consiliului Societatii se adopta cu o majoritate simpla de voturi a 
membrilor consiliului prezenti la ~edinta, cu exeptia deciziilor prevazute la pct.17 
lit. f) din prezentul Regulament. In cazul paritatii de voturi, votul pre~edintelui 
consiliului Societatii este decisiv. 

29. Deciziile privind tranzactiile de proportii prevazute la art.83 alin.(l) din 
Legea nr.l134/1997 privind societatile pe actiuni se adopta in unanimitate de toti 



membrii ale~i ai consiliului Societatii. Deciziile privind incheierea tranzactiilor cu 
conflict de interese ce nu depa~esc 10% din valoarea activelor societatii conform 
ultimei situatii financiare, se adopta prin unanimitate de catre toti membrii 
consiliului, care nu sunt personae interesate in incheierea tranzactiilor respective 

30. Procesul-verbal al ~edintei consiliului Societatii se intocme~te de catre 
secretarul consiliului in termen de 5 zile de la data tinerii ~edintei, in eel putin doua 
exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de pre~edintele ~i secretarul ~edintei, 

precum ~ide un membru al consiliului Societatii. 

V. Remunerarea muncii membrilor consiliului Societatii 
' 

31. Cuantumul retributiei muncii membrilor consiliului Societatii se stabile~te 
de catre adunarea generala a actionarilor, conform Legii salarizarii nr.847/2002, in 
dependenta de rezultatele economico-financiare anuale ~i realizarea indicatorilor de 
performanta stabiliti in planul de afaceri. 

32. Indemnizatia lunara membrilor consiliului se anuleaza in cazul in care 
' 

Societatea i~i suspenda activitatea sau este in ~omaj tehnic. 
33. La decizia membrilor consiliului, achitarea indemnizatiei lunare se 

anuleaza in cazul in care membrul consiliului se eschiveaza de la indeplinirea 
atributiilor stabilite sau nu participa nemotivat la 2 ~edinte consecutiv ~i se 
restabile~te achitarea acesteia din momentul reluarii atributiilor ~i participarii la 
sedinte. 
' ' 

34. Pre~edintele consiliului va informa organul executiv referitor la 
suspendarea achitarii indemnizatiei lunare pentru membrul consiliului, ~i , respectiv, 
referitor la restabilirea acesteia din momentul reluarii atributiilor ~i participarii la 
sedinte. 
' ' 

35. Membrii consiliului Societatii,inclusiv secretarul consilului Societatii 
beneficiaza de recompense anuale din profitului net obtinut de Societate, in 
marimea stabilita de adunarea generala. Normativele de repartizare a recompensei 
anuale, pentru fiecare membru al consiliului, se vor aproba in cadrul ~edintei 

acestuia, anterior desfii~urarii adunarii generale a actionarilor. Unul din indicatorii, 
in baza caruia se stabile~te marimea individuala a recompensei, va fi frecventa 
participarii ~i nivelului de implicare a membrului la ~edintele consiliului ~i in 
procesul de elaborare a deciziilor consiliului, pe parcursul anului precedent celui 
gestionar. 

VI. Responsabilitatea membrilor consiliului Societatii 

36. Membrii consiliului Societatii conform legislatiei in vigoare sunt 
considerati persoane cu functii de raspundere ale Societatii. 

3 7. Membrii consiliului Societatii poarta raspundere pentru prejudiciul cauzat 
Societatii in conformitate cu legislatia. Membrul consiliului Societatii este eliberat 
de raspundere solidara pentru decizia adoptata daca el a votat contra luarii deciziei 



respective ~i la procesul-verbal al ~edintei consiliului este anexata opinia sa separata 
sau a lipsit de la ~edinta respectiva. 

3 8. Prezentul Regulament intra in vigoare din momentul aprobarii lui de 
adunarea generala a actionarilor Societatii. 
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