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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1. Un element cheie pentru îmbunătăţirea eficienţei economice şi stabilirea unui climat 

investiţional atractiv îl reprezintă o bună guvernare corporativă. 

1.2. În sensul prezentului Cod, următoarele noţiuni principale semnifică: 

 Guvernare corporativă este sistemul prin care o companie este condusă şi controlată; 

 Guvernare corporativă poate fi definită ca ansamblul relaţiilor unei companii cu acţionarii 

săi, sau mai pe larg, cu societatea în ansamblu. (Financial Times, 1997); 

 Guvernarea corporativă specifică distribuţia drepturilor şi responsabilităţilor dintre diferite 

categorii de persoane implicate în companie, cum ar fi: Consiliul Societăţii, Directorul general, 

acţionarii şi alte categorii, şi stabileşte regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei 

companii; 

 Guvernarea corporativă reprezintă sistemul prin care companiile sunt conduse şi controlate 

(Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OECD, 2004); 

 Guvernare corporativă este un set de reguli conform cărora societăţile sunt conduse şi 

controlate, este rezultatul unor norme, tradiţii şi modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem 

legislativ (Preda Report, 1999). 

1.3. Studiul în domeniul guvernării corporative a identificat cinci categorii de participanţi 

importanţi: 

 Acţionarii, care se pot exprima la luarea deciziilor prin intermediul votului garantat de 

deţinerea de acţiuni; 

 Consiliul Societăţii, care reprezintă organul de conducere al Societăţii şi care aprobă 

strategiile ei; 

 Organul executiv, managementul de vîrf, care este responsabil de transpunerea în practică a 

deciziilor strategice luate; 

 Angajaţii; 

 Organele de Stat, care impun reguli naţionale privind guvernarea corporativă. 

1.4. Principiile OECD privind guvernarea corporativă: 

 Drepturile acţionarilor şi protejarea acestora (dreptul la dividende, dreptul de a fi informaţi cu 

privire la deciziile referitoare la schimbări importante din viaţa companiei, dreptul de a participa şi de a 

putea vota în Adunările generale, respectarea dreptului de preempţiune); 

 Tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv a celor minoritari şi străini; 

 Rolul şi drepturile stakeholders – este vorba de rolul angajaţilor, creditorilor, furnizorilor şi 

clienţilor în administrarea societăţilor, care trebuie să fie respectat aşa cum este el definit în legislaţia 

naţională; 

 Transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă (raportarea către acţionari a tuturor 

activităţilor curente, financiare, administrative, extraordinare, în mod regulat, la timp şi în întregime, 

corect, etc.); 

 Responsabilităţile Consiliului Societăţii şi ale Organului executiv (numărul de membri ai 

Consiliului Societăţii, modul de numire, revocare, remunerare, etc.). 

1.5. Compania „Intact Asigurări Generale” S.A. (în continuare - Societate), recunoscând 

eficienţa guvernării corporative drept una din condiţiile fundamentale ale asigurării stabilităţii Societăţii, 

activităţii performante pe piaţa asigurărilor, totodată, conştientizând gradul major de responsabilitate 

faţă de acţionarii Societăţii, în scopul asigurării şi protejării intereselor lor, adoptă prezentul Cod de 

guvernare corporativă (în continuare - Cod). 

1.6. Guvernarea corporativă reprezintă conducerea generală a activităţii Societăţii efectuată de 

către Adunarea generală a acţionarilor, Consiliul Societăţii, Organul executiv al Societăţii şi care include 

ansamblul de relaţii a acestora cu alţi participanţi la relaţiile corporative (angajaţi, debitori, creditori, 

asiguraţi, intermediari în asigurări, parteneri, agenţi economici, organe de control şi supraveghere în 

domeniul asigurărilor, organele puterii şi administraţiei de stat) în vederea: 

 Stabilirii scopurilor strategice ale activităţii Societăţii şi a sistemului eficient de administrare; 

 Asigurării realizării de către organele de conducere ale Societăţii şi de către angajaţi a 
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acţiunilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate de Adunarea generală a acţionarilor şi 

Consiliul Societăţii; 

 Asigurării unui echilibru privind interesele acţionarilor, membrilor Consiliului, organului 

executiv şi altor persoane cointeresate; 

 Desfăşurării activităţii în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Statutului 

Societăţii, altor documente interne şi externe, ce ţin de activitatea în domeniul asigurărilor. 

1.7. Conştientizând importanţa administrării corporative pentru dezvoltarea performantă a 

business-ului Societăţii şi pentru realizarea consensului între persoanele cointeresate în activitatea 

Societăţii, Societatea îşi asumă sarcina de a se conduce în activitatea sa de principiile expuse în 

prezentul Cod şi va depune toate eforturile pentru respectarea acestora în activitatea curentă. 

1.8. Prezentul Cod reprezintă un ansamblu de obligaţiuni asumate de participanţii la relaţiile 

corporative, inclusiv de acţionari, membrii Consiliului Societăţii şi de organul executiv al Societăţii, şi 

se întemeiază pe respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor participanţilor. 

1.9. Principiile comportamentului corporativ, expuse în prezentul Cod, sunt orientate spre 

crearea unui climat de încredere în raporturile ce apar în procesul administrării Societăţii şi sunt menite 

să contribuie la asigurarea eficienţei activităţii, majorarea valorii activelor, atractivităţii investiţionale şi 

profitabilităţii Societăţii. 

1.10. Prezentul Cod a fost elaborat în baza principiilor de guvernare corporativă stipulate în 

Codul de guvernare corporativă, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 67/10 

din 24.12.2015, Legii cu privire la Societăţile pe acţiuni Nr. 1134-XIII din 02.04.1997 cu toate 

modificările şi completările ulterioare, Statutului Societăţii. 

 

CAPITOLUL II. PRINCIPIILE GUVERNĂRII CORPORATIVE 

 

În scopul perfecţionării sistemului de administrare corporativă, Societatea îşi exprimă 

disponibilitatea de a se conduce în activitatea sa de următoarele principii de bază ale guvernării 

corporative: 

2.1. Principiul garantării drepturilor şi intereselor acţionarilor. 

2.1.1. Societatea garantează tuturor acţionarilor posibilitatea de a-şi realiza drepturile stipulate 

în legislaţie, Statutul Societăţii, precum şi apărarea intereselor acţionarilor. 

2.1.2. Acţionarii, în calitate de deţinători de acţiuni ale Societăţii, dispun de un ansamblu de 

drepturi în raport cu Societatea pe acţiuni, respectarea şi protecţia cărora trebuie să fie asigurată de 

Consiliul Societăţii şi Organul executiv. 

2.1.3. Acţionarii au dreptul la apărare împotriva oricăror încălcări ale drepturilor lor de 

proprietate asupra acţiunilor. Societatea contribuie la asigurarea acestor drepturi prin ţinerea şi păstrarea 

registrului acţionarilor de către un registrator independent, care dispune de mijloace tehnice şi de control 

corespunzătoare, precum şi de o reputaţie impecabilă pe piaţa valorilor mobiliare. 

2.1.4. Societatea în comun cu registratorul independent asigură modalităţi eficiente şi sigure de 

evidenţă a drepturilor de proprietate asupra acţiunilor emise de Societate. 

2.1.5. Acţionarii au dreptul, conform deciziei proprii, să dispună liber de acţiunile ce le aparţin, 

să înfăptuiască oricare acţiuni, care nu contravin legislaţiei şi care nu încalcă interesele legitime ale altor 

persoane, inclusiv să înstrăineze propriile acţiuni altor persoane. Societatea va întreprinde măsuri pentru 

creşterea valorii de piaţă şi a lichidităţii acţiunilor sale. 

2.1.6. Acţionarii au dreptul la obţinerea cu regularitate şi în termen a informaţiei despre 

activitatea Societăţii în volum suficient pentru luarea unor decizii adecvate şi întemeiate referitor la 

propriile acţiuni. 

2.1.7. În scopul respectării şi protecţiei corespunzătoare a acestui drept, Societatea garantează 

realizarea prevederilor stabilite de legislaţie privind dezvăluirea informaţiei. 

2.2. Principiul administrării eficiente. 

2.2.1. Politica de administrare a Societăţii este orientată spre realizarea scopurilor strategice pe 

termen lung, îmbunătăţirea indicilor financiari ai activităţii Societăţii, precum şi creşterea valorii 

activelor ei. 

2.2.2. Un element important al guvernării corporative este elaborarea, examinarea şi aprobarea 
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periodică a strategiei de dezvoltare, precum şi stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a Societăţii.  

2.2.3. În calitate de sistem eficient de administrare a Societăţii se utilizează administrarea 

bugetară şi planificarea, precum şi sistemul de control al executării planurilor şi de evaluare a 

rezultatelor activităţii atât la nivel consolidat, cât şi la nivel de subdiviziuni. 

2.2.4. Consiliul Societăţii este în drept să aprobe indicatori calitativi şi cantitativi ai activităţii 

Societăţii care permit aprecierea obiectivă atât a managementului, unor subdiviziuni separate, cât şi a 

angajaţilor, în scopul determinării ulterioare a mărimii remunerării sau a schemelor de stimulare bazate 

pe rezultat. 

2.3. Principiul repartizării atribuţiilor între organele de conducere şi a controlului 

eficient. 

2.3.1. Repartizarea atribuţiilor între organele de conducere, prevăzute de legislaţie şi Statutul 

Societăţii, stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor asigură delimitarea ariilor de competenţă, 

precum şi nivelul, gradul şi modul de subordonare şi colaborare între Acţionari, Consiliul Societăţii, 

Organul executiv, Cenzorul, Auditul extern şi intern, angajaţi.  

2.3.2. Sarcinile, competenţele, modul de constituire şi funcţionare ale organelor de conducere 

ale Societăţii sunt stabilite în Statutul Societăţii, în Regulamentul Consiliului Societăţii, Regulamentul 

Cenzorului Societăţii şi în Regulamentul cu privire la organul executiv  al Societăţii. 

2.4. Principiul controlului eficient asupra activităţii economico-financiare a Societăţii. 

2.4.1. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Societăţii este efectuat de Cenzorul 

Societăţii, care se alege de Adunarea generală a acţionarilor. Cenzorul nu pot fi concomitent şi membri 

ai Consiliului Societăţii, precum şi să deţină alte funcţii în organele de conducere ale Societăţii. 

2.4.2. Pentru controlul şi confirmarea veridicităţii dărilor de seamă financiare anuale, Societatea 

apelează anual la serviciile unei organizaţii de audit, care nu are relaţii şi interese patrimoniale cu 

Societatea şi acţionarii ei şi care dispune de licenţa corespunzătoare. 

2.4.3. Supravegherea şi controlul asupra activităţii Societăţii sunt efectuate de Comisia 

Naţională a Pieţei Financiare, în conformitate cu împuternicirile acordate de legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova.  

2.5. Principiul independenţei membrilor organelor de conducere în cadrul desfăşurării 

activităţii lor. 

2.5.1. Membrii organelor de conducere sunt independenţi în procesul de luare a deciziilor, iar 

componenţa acestora se stabileşte pentru a da posibilitate membrilor săi să acţioneze independent unul 

faţă de altul. 

2.5.2. În situaţia în care unul din membrii organelor de conducere nu este de acord cu o hotărâre 

a organului de conducere în care activează, propune o altă soluţie, fapt despre care informează în scris şi 

în modul corespunzător organul respectiv. Membrul organului de conducere care şi-a exprimat opinia 

separată în scris nu va fi pasibil de responsabilitate pentru rezultatele hotărârilor luate contrar opiniei 

sale, chiar dacă va fi obligat să le implementeze. 

2.5.3. Dacă, după alegerea sa, membrii organelor de conducere se confruntă cu circumstanţe 

care le ameninţă independenţa şi imparţialitatea, ei trebuie să comunice acest fapt organelor de 

conducere în subordinea cărora activează în scris. 

2.6. Principiul respectării legalităţii şi normelor etice. 

2.6.1. Societatea îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu principiile şi normele 

general-acceptate ale dreptului internaţional, legislaţia Republicii Moldova, documentele interne, 

uzanţele relaţiilor de afaceri, ghidându-se de principiile eticii corporative şi de afaceri, care corespund 

standardelor înalte naţionale şi internaţionale ale practicii de gestionare a afacerilor. 

2.6.2. În activitatea sa Societatea se conduce de următoarele postulate: 

 Apărarea intereselor fiecărui client, excluzând orice discriminare, directă sau indirectă, pe 

criterii de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, apartenenţă 

sindicală, etc.; 

 Neutralitate în relaţiile cu grupurile de clienţi, partidele politice şi asociaţiile profesionale sau 

de alt gen, desfăşurând astfel activitatea exclusiv în interesele clienţilor şi acţionarilor; 

 Îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiunilor asumate faţă de clienţi, tinzând spre asigurarea 

calităţii înalte a serviciilor prestate, deservind respectuos, sincer şi deschis clienţii; 
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 Declararea transparentă a angajamentelor sale şi respectarea principiilor concurenţei loiale, 

participând activ la acţiunile iniţiate de autorităţile administraţiei publice centrale în domeniul prevenirii 

şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 

 Depunerea eforturilor maxime pentru asigurarea integrităţii şi securităţii informaţiilor ce ţin 

de operaţiunile clienţilor Societăţii. Divulgarea informaţiilor respective este posibilă doar în strictă 

conformitate cu modalitatea şi volumul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

2.7. Principiul interacţiunii eficiente cu angajaţii şi remunerării echitabile. 

2.7.1. Luând în considerare faptul că investiţiile în resurse umane calificate reprezintă baza 

succesului pe termen lung, Societatea îşi pune ca scop formarea şi susţinerea unei echipe de buni 

profesionişti, ce dispun de înalte principii morale şi etice, fiind preocupată permanent de formarea 

profesională, ridicarea calificării angajaţilor, motivarea, protecţia socială şi devotamentul faţă de valorile 

corporative ale acestora. 

2.7.2. Relaţiile reciproce ale Societăţii cu angajaţii săi se bazează pe contracte individuale de 

muncă, încheiate pe un termen nedeterminat sau determinat. Drepturile şi obligaţiile Societăţii şi ale 

angajaţilor sunt descrise în regulamentele interne ale Societăţii, precum şi în fişele de post, elaborate 

pentru fiecare angajat. 

2.8. Principiul responsabilităţii sociale şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu 

persoanele cointeresate. 

2.8.1. Societatea susţine principiile responsabilităţii solidare faţă de societate şi contribuie la 

dezvoltarea economică a ţării şi a cetăţenilor. Societatea îşi recunoaşte responsabilitatea faţă de acţionari 

pentru rezultatele activităţii sale, faţă de clienţi – pentru executarea corespunzătoare a obligaţiunilor 

sale, faţă de societate şi stat – pentru respectarea personalităţii, drepturilor şi libertăţilor omului, pentru 

susţinerea dezvoltării durabile a economiei. 

2.8.2. Societatea participă activ la discuţiile asupra iniţiativelor legislative, orientate spre 

perfecţionarea pieţei asigurărilor, guvernării corporative şi altor domenii care au tangenţă cu activitatea 

Societăţii. 

2.8.3. Recunoscând importanţa susţinerii şi dezvoltării relaţiilor stabile cu persoanele interesate 

în formarea guvernării corporative, Societatea îşi întemeiază relaţiile cu clienţii, partenerii de afaceri, 

reprezentanţii organelor de stat pe principiile încrederii şi respectului reciproc, onestităţii, 

profesionalismului, integrităţii obligaţiunilor, plenitudinii dezvăluirii informaţiei necesare, priorităţii 

negocierilor şi compromisului faţă de dezbaterea judiciară. 

2.9. Alte principii ale guvernării corporative. 

2.9.1. Acţionarii semnificativi şi persoanele cu funcţie de răspundere ale Societăţii vor 

corespunde cerinţelor stabilite prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. 

2.9.2. Persoanele cu funcţie de răspundere ale Societăţii vor evita în activitatea lor relaţiile cu 

acţionarii sau cu persoanele cu funcţie de răspundere ale altor asigurători (reasiguratori) şi brokeri de 

asigurare şi/sau de reasigurare care pot afecta în orice mod exercitarea obligaţiilor lor fiduciare faţă de 

asiguraţi. 

2.9.3. Persoanele cu funcţie de răspundere ale Societăţii nu vor deţine mai mult decât o funcţie 

în cadrul Societăţii în cazul în care cumulul de funcţii ar putea conduce la apariţia unor conflicte de 

interese. 

2.9.4. Persoanele cu funcţie de răspundere ale Societăţii îşi vor exercita obligaţiile cu scopul de 

a asigura: suficienţa rezervelor tehnice şi matematice, menţinerea marjei minime a solvabilităţii şi 

îndeplinirea cerinţelor privind rezervele tehnice şi matematice, suficienţa în orice moment a lichidităţilor 

şi respectarea de către Societate a prevederilor actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare. 

2.9.5. Societatea va evita încheierea de tranzacţii cu persoane terţe (sau în beneficiul lor), care 

se află în relaţie de afiliere cu Societatea, în condiţii mai favorabile decît cele existente în mod general 

pentru celelalte persoane care nu se află cu Societatea în asemenea relaţii.   

 

 

CAPITOLUL III. STRUCTURA GUVERNĂRII CORPORATIVE A SOCIETĂŢII 
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3.1. Guvernarea corporativă a Societăţii constituie un sistem de relaţii dintre acţionari, organele 

de conducere, angajaţi, parteneri şi alte persoane cointeresate. 

3.2. Structura guvernării corporative a Societăţii asigură menţinerea echilibrului corespunzător 

între acţionari, organele de conducere şi control, distribuie împuternicirile şi delimitează conducerea 

generală. 

3.3. Organele de conducere ale Societăţii sunt: 

- Adunarea generală a acţionarilor; 

- Consiliul Societăţii; 

- Organul executiv (Directorul General); 

- Comisia de cenzori. 

 

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII 

 

4.1. Acţionar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acţiuni ale Societăţii 

în modul stabilit de Legea cu privire la societăţile pe acţiuni şi de alte acte normative. 

4.2. Acţionarul Societăţii are dreptul: 

a) să participe la Adunările generale ale acţionarilor, să aleagă şi să fie ales în organele de 

conducere ale Societăţii; 

b) să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor; 

c) să ia cunoştinţă şi să facă copii de pe documentele  Societăţii, accesul la care este prevăzut 

de Legea privind societăţile pe acţiuni, de prezentul Statut sau de regulamentele  Societăţii; 

d) să primească dividendele anunţate în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de 

acţiuni care îi aparţin; 

e) să înstrăineze acţiunile care îi aparţin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară; 

f) să ceară răscumpărarea acţiunilor care îi aparţin, în cazurile prevăzute de Legea privind 

societăţile pe acţiuni sau de prezentul Statut; 

g) să primească o parte din bunurile Societăţii în cazul  lichidării ei; 

h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societăţile pe acţiuni sau de Statutul 

Societăţii. 

4.3. Drepturile suplimentare ale acţionarilor Societăţii. 

4.3.1. Acţionarii care deţin cel puţin 5% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii, 

pe lângă drepturile prevăzute de articolul 4.2 al prezentului Cod, au de asemenea dreptul: 

a) sa facă propuneri pentru ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor; 

b) sa propună candidaţi a comisiei de cenzori. 

c) să ceară convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Societăţii. 

4.3.2. Acţionarii care deţin cel puţin 10% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii, 

pe lângă drepturile prevăzute la  pct. 4.3.1, au de asemenea dreptul: 

a) să ceară  determinarea costului plasării acţiunilor Societăţii, din emisiunea suplimentară dacă 

cererea este bazată pe raportul unui auditor; 

b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activităţii economico-financiare a 

Societăţii;  

c) să ceară în numele Societăţii, repararea prejudiciului cauzat Societăţii de  membrii organelor 

sale de conducere. 

4.3.3. Acţionarii care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot  ale Societăţii,  pe lângă 

drepturile prevăzute la pct. 4.3.1 şi pct. 4.3.2, au de asemenea dreptul să ceara convocarea Adunării 

generale extraordinare a acţionarilor în modul stabilit de Legea privind societăţile pe acţiuni şi de 

Statutul Societăţii. 

4.4. Dreptul de preempţiune al acţionarilor Societăţii. 

4.4.1. Acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societăţii, care 

pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot, are dreptul de preempţiune asupra acţiunilor cu drept de vot 

ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de 

vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de statutul Societăţii şi/sau de hotărârea privind 

emisiunea valorilor mobiliare, şi/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acţionarilor 



7 

 

posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporţional cotei din 

Capitalul social al Societăţii, reprezentată de valorile mobiliare deţinute de aceştia la data de subscriere.  

4.5. Accesul acţionarilor la documentaţia Societăţii. 

4.5.1. Societatea este obligată să prezinte acţionarilor pentru iniţiere următoarele documente: 

a) Statutul Societăţii şi toate modificările şi completările operate în ele;  

b) certificatul de înregistrare de stat a Societăţii;  

c) regulamentele Societăţii, cu toate modificările şi completările operate în ele;  

d) contractele cu registratorul, cu organizaţia gestionară şi cu societatea de audit ale Societăţii;  

e) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acţionarilor şi buletinele de vot, cu excepţia 

listei acţionarilor;  

f) procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Societăţii;  

g) lista membrilor Consiliului Societăţii, membrilor organului executiv şi a celorlalte persoane 

cu funcţii de răspundere ale Societăţii;  

h) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societăţii, toate modificările şi 

completările operate în ele, precum şi dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;  

i) datele despre volumele lunare şi preţurile medii ale tranzacţiilor înregistrate în registrul 

deţinătorilor valorilor mobiliare ale Societăţii;  

j) rapoartele financiare; 

k) rapoartele Comisiei de cenzori (organizaţia de audit), actele de control şi rapoartele 

organizaţiei de audit, actele de control şi hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra 

activităţii Societăţii;  

l) rapoartele anuale ale Consiliului Societăţii şi ale Comisiei de cenzori a Societăţii;  

m) corespondenţa cu acţionarii;  

n) alte documente prevăzute de Statutul sau de regulamentele interne ale Societăţii.  

4.5.2. Societatea asigură păstrarea, conform cerinţelor Organului de stat pentru supravegherea 

şi administrarea fondului arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor în conformitate cu pct. 4.5.1 

al prezentului Cod, la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în Statutul Societăţii, pentru accesul 

acţionarilor Societăţii la aceste documente.  

4.5.3. La cererea oricărui acţionar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile 

lucrătoare, extrase şi copii de pe documentele menţionate la pct. 4.5.1 şi de pe alte documente prevăzute 

de Statutul şi de regulamentele Societăţii, cu excepţia documentelor ce constituie obiectul unui secret de 

stat sau comercial.  

4.5.4. Cuantumul plăţii se stabileşte de Societate şi nu poate depăşi volumul cheltuielilor pentru 

prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente şi pentru expedierea lor. 

 

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

5.1. Adunarea generală a acţionarilor Societăţii şi atribuţiile ei. 

5.1.1. Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al Societăţii şi se ţine 

cel puţin o dată pe an.  

5.1.2. Hotărârile Adunării generale a acţionarilor în problemele ce ţin de atribuţiile ei sunt 

obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere şi acţionarii Societăţii. 

5.1.3. Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii exclusive: 

a) aprobă Statutul Societăţii în redacţia nouă sau modificările şi completările aduse în Statut, 

inclusiv cele ce ţin de schimbarea claselor şi numărului de acţiuni, de convertirea, consolidarea sau 

fracţionarea acţiunilor Societăţii, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Consiliului Societăţii; 

b) aprobă Codul guvernării corporative, precum şi modificarea sau completarea acestuia; 

c) hotărăşte privind modificarea Capitalului social; 

d) modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele Societăţii; 

e) aprobă regulamentul Consiliului Societăţii, alege membrii lui şi încetează înainte de termen 

împuternicirile lor, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor, 

precum şi hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor 

Consiliului Societăţii; 
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f) aprobă regulamentul Comisiei de Cenzori, alege şi încetează înainte de termen împuternicirile 

ei, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii şi compensaţiilor, precum şi hotărăşte cu privire la tragerea la 

răspundere sau eliberarea de răspundere a Comisiei de Cenzori;  

g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabileşte 

cuantumul retribuţiei serviciilor ei; 

h) hotărăşte cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de 

interese ce depăşesc 10% din valoarea activelor Societăţii, conform ultimului raport financiar;  

i) hotărăşte cu privire la emisia obligaţiunilor convertibile; 

j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societăţii, aprobă darea de seamă anuală a 

Consiliului Societăţii şi darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Societăţii (organizaţiei de audit);  

k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al societăţii; 

l) hotărăşte cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau 

la acoperirea pierderilor societăţii; 

m)  hotărăşte înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur acţionarilor şi/sau salariaţilor 

Societăţii; 

n) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societăţii;  

o) aprobă actul de transmitere, bilanţul de divizare, bilanţul consolidat sau bilanţul de lichidare al 

Societăţii;  

p) hotărăşte în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societăţile pe acţiuni. 

5.1.4. Adunarea generală a acţionarilor poate fi ordinară-anuală sau extraordinară. 

5.1.5. Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de Organul executiv al Societăţii 

în temeiul deciziei Consiliului Societăţii. 

5.1.6. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă de organul executiv al 

Societăţii în temeiul deciziei Consiliului Societăţii, luate:  

a) din iniţiativa Consiliului Societăţii; sau  

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societăţii; sau 

c) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii la 

data prezentării cererii; sau 

d) în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti. 

5.2. Transparenţa Adunării generale a acţionarilor şi a evenimentelor ce pot influenţa 

preţul de piaţă al acţiunilor. 

5.2.1. Informaţia despre ţinerea Adunării generale a acţionarilor Societăţii cu prezenţa acestora 

va fi expediată fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau deţinătorului nominal de acţiuni, sub 

formă de aviz, pe adresa indicată în lista acţionarilor Societăţii care au dreptul să participe la Adunarea 

generală şi va fi publicată în Ziarul „Capital-Market”.  

5.2.2. Termenul de expediere a avizelor fiecărui acţionar al Societăţii şi de publicare a 

informaţiei despre ţinerea Adunării generale a acţionarilor nu poate fi mai devreme de data luării 

deciziei de convocare a Adunării generale ordinare şi mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea Adunării 

generale ordinare, iar la ţinerea Adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei 

privind convocarea acesteia şi nu mai târziu de 15 zile înainte de ţinerea ei.  

5.2.3. Ordinea de zi reprezintă un document de notificare şi trebuie să descrie toate chestiunile 

propuse pentru adunarea generală a acţionarilor în mod clar şi complet. 

5.2.4. Societatea este obligată să dea acţionarilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate 

materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea 

ei, prin afişare şi/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile 

pentru dezvăluirea informaţiei respective.  

5.2.5. În ziua ţinerii Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul 

ţinerii Adunării generale a acţionarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a 

acţionarilor, materialele menţionate pot fi de asemenea expediate fiecărui acţionar sau reprezentantului 

lui legal, sau deţinătorului nominal de acţiuni. 

5.2.6. Ordinea de zi nu poate fi modificată din moment ce a fost anunţată acţionarilor, cu 

excepţia cazurilor când la adunarea generală a acţionarilor sunt prezenţi 100% din acţiunile cu drept de 

vot. 
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5.2.7. Pentru alegerea membrilor Consiliului Societăţii, acţionarii trebuie să primească 

informaţie completă şi obiectivă despre toţi candidaţii. Această informaţie trebuie să includă: numele şi 

prenumele candidaţilor, datele privind studiile, locul de muncă şi funcţia deţinută în ultimii 5 ani de 

activitate, orice conflicte de interese existente sau potenţiale, altă informaţie utilă. 

5.2.8. Materialele prezentate acţionarilor trebuie să fie structurate în aşa fel încât să fie uşor 

utilizabile, să descrie poziţiile membrilor Consiliului Societăţii şi ale Organului executiv faţă de 

subiectele incluse în ordinea de zi. 

5.2.9. Fiecare chestiune din ordinea de zi trebuie să fie inclusă, discutată și votată separat. 

5.2.10. Acţionarii trebuie să aibă posibilitatea reală de a-şi exercita drepturile, de a propune 

iniţiative, de a-şi exprima opinia, de a adresa întrebări şi de a vota. 

5.2.11. Adunarea generală a acţionarilor trebuie să dureze suficient timp pentru a asigura 

dezbateri ample pe marginea fiecărei chestiuni incluse în ordinea de zi şi pentru ca toţi acţionarii 

prezenţi să aibă posibilitatea de a adresa întrebări şi de a primi răspunsuri în legătură cu chestiunile din 

ordinea de zi, înainte ca acestea să fie supuse votului. 

5.2.12. După ţinerea adunării generale a acţionarilor, Procesul-verbal al Adunării generale a 

acţionarilor se întocmeşte în termen de 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puţin 2 

exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de preşedintele şi de secretarul Adunării 

generale ale căror semnături se autentifică de Comisia de cenzori a Societăţii în exerciţiu sau se 

autentifică de notar. 

 

CAPITOLUL VI. CONSILIUL SOCIETĂŢII 

 

6.1. Consiliul Societăţii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi 

în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. 

Consiliul Societăţii este subordonat Adunării generale a acţionarilor. 

6.2. Consiliul Societăţii are următoarele atribuţii: 

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor;  

b) aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii;  

c) decide în unanimitate privind încheierea tranzacţiilor de proporţii al căror obiect îl constituie 

bunuri în valoare de peste 25% şi nu mai mult de 50% din activele Societăţii potrivit ultimului 

bilanţ până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacţii; 

d) încheie contracte cu organizaţia gestionară a societăţii; 

e) confirmă registratorul societăţii şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor lui;  

f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;  

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

statutul societăţii;  

h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, 

precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni; 

i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea 

capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale societăţii;  

j) decide cu privire la înstrăinarea acţiunilor de tezaur prin expunerea lor la vînzare publică 

k) face, la adunarea generală a acţionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale şi 

decide cu privire la plata dividendelor intermediare;  

l) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societăţii;  

m) decide cu privire la aderarea societăţii la asociaţie sau la o altă uniune;  

n)  decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societăţile pe acţiuni şi 

Regulamentul Consiliului Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A. 

6.3 Consiliul Societăţii este ales la Adunarea Generală a Acţionarilor în componenţă de 5 (cinci) 

persoane pe un termen de 1 an. Aceleaşi persoane pot fi realese de un număr nelimitat de ori. 

6.4 Componenţa nominală a Consiliului Societăţii trebuie să fie suficient de diversă pentru a 

asigura dezbateri obiective şi echilibrate în procesul de luare a deciziilor.  

6.5 Orice schimbare în componenţa numerică a Consiliului Societăţii se aprobă în cadrul 

Adunării generale a acţionarilor. 
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6.6 Modul, termenele de convocare şi de ţinere a şedinţelor Consiliului Societăţii se stabilesc de 

Statutul Societăţii şi de Regulamentul Consiliului Societăţii. 

6.7 Şedinţele Consiliului Societăţii pot fi ordinare şi extraordinare şi ţinute cu prezenţa 

membrilor săi, prin corespondenţa sau sub formă mixtă. 

6.8 Şedinţele ordinare ale Consiliului Societăţii se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru. 

6.9 Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei Consiliului Societăţii îl constituie prezenţa 

majorităţii simple din membrii aleşi ai acestuia. 

6.10 Deciziile Consiliului Societarii se iau cu votul majoritarii membrilor lui prezenţi la şedinţă. 

6.11 Consiliul Societăţii prezintă Adunării generale a acţionarilor raportul anual privind 

activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia cu privire la piaţa de 

capital, cu Statutul Societăţii şi cu Regulamentul Consiliului Societăţii, precum şi informaţia privind 

remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere a Societăţii. 

6.12 Consiliul Societăţii şi fiecare membru al lui, individual, poate cere de la Organul executiv 

şi Cenzor orice informaţie de care are nevoie pentru a-şi îndeplini adecvat atribuţiile sale. 

6.13 Dacă, întru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Societăţii consideră necesar, el poate 

apela la serviciile consultanţilor externi ai Societăţii. 

6.14 Preşedintele Consiliului Societăţii. 

6.14.1 Preşedintele Consiliului Societăţii se alege de către membrii Consiliului Societăţii.  

6.14.2 Preşedintele Consiliului Societăţii: 

a) organizează activitatea Consiliului, convoacă şi prezidează şedinţele acestuia, reprezintă 

Consiliul în raport cu alte organe şi persoane; 

b) exercită alte atribuţii prevăzute de Lege, Statutul Societăţii şi prezentul Regulament. 

 

CAPITOLUL VII. ORGANUL EXECUTIV 

 

7.3 Organul executiv este organul de conducere al Societăţii care îşi desfăşoară activitatea în 

limita competenţei sale. 

7.4 Organul executiv asigură executarea deciziilor Adunării generale a acţionarilor, 

Consiliului Societăţii şi este subordonat: 

- Adunării generale a acţionarilor; 

- Consiliului Societăţii. 

7.5 Organul executiv acţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova, Statutul Societăţii şi Regulamentului organului executiv al Companiei „Intact Asigurări 

Generale” S.A.  

7.6 Organul executiv este unipersonal (Directorul general). 

7.7 Directorul general este în drept, în limita competenţei sale, de a acţiona în numele 

Societăţii fără mandat, a efectua tranzacţii, a stabili state de personal, a emite ordine şi a întreprinde alte 

acţiuni în modul prevăzut de lege, de Statutul Societăţii, de Regulamentului Organului executiv al 

Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A., precum şi alte reglementări şi regulamente interne ale 

Societăţii. 

7.8 De competenţa Organului executiv ţin toate chestiunile în vederea gestionării activităţii 

curente, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa Adunării generale a acţionarilor sau de 

competenţa Consiliului Societăţii. 

7.9 Organul executiv al Societăţii are următoarele atribuţii: 

a)  Aprobarea statelor de personal şi dezvoltarea personalului administrativ şi de conducere al 

Societăţii; 

b) Stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor funcţionale ale angajaţilor Societăţii; 

c) Angajarea şi eliberarea din funcţie, atragerea şi eliberarea de la răspundere a angajaţilor 

Societăţii, aplicarea acestora a măsurilor disciplinare; 

d) Încheierea şi încetarea contractelor individuale de muncă, contracte şi acorduri cu angajaţii 

Societăţii; 

e) Stabilirea, în limita aprobată de Consiliul Societăţii, a fondului sau normativelor plăţilor 

salariale, formelor şi metodelor de remunerare, salariilor de funcţie a angajaţilor Societăţii; 
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f) Să stabilească procedurile şi condiţiile de acordare angajaţilor a ajutorului material, în limita 

fondurilor aprobate de Consiliul Societăţii pentru scopurile de mai sus; 

g) Să emită şi să aprobe ordine, directive, instrucţiuni, regulamente cu caracter obligatoriu pentru 

angajaţii Societăţii; 

h) Să desfăşoare activitatea de planificare a Societăţii pe baza priorităţilor şi business-planului 

aprobat de Consiliul Societăţii şi Adunarea generale a acţionarilor Societăţii; 

i) Administrarea activităţii Societăţii (inclusiv financiară, marketing, management, 

managementul personalului, managementul calităţii), în conformitate cu business-planul; 

j) Alte atribuţii în conformitate cu Statutul Societăţii şi Regulamentului Organului executiv al 

Companiei „Intact Asigurări Generale” S.A.   

7.10  Directorul general este numit pentru un termen nedeterminat şi se eliberează din funcţia la 

cerere sau conform legislaţiei în vigoare. 

Persoana care a deţinut anterior funcţia de Director general poate fi numită în această funcţie de 

nenumărate ori. 

7.11 Organul executiv este responsabil de furnizarea unei informaţii complete, exacte şi esenţiale 

către Consiliul Societăţii, Comisia de Cenzori şi Auditorului extern.  

 

CAPITOLUL VIII. COMISIA DE CENZORI A SOCIETĂŢII 

 

8.3 Comisia de cenzori a Societăţii funcţionează în baza legislaţiei, Statutului Societăţii şi a 

Regulamentului Cenzorului Societăţii.  

8.4 Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-financiare a Societăţii şi se 

subordonează numai Adunării generale a acţionarilor.  

8.5 Sarcinile de bază ale Comisiei de Cenzori sunt: 

a) controlul respectării legalităţii în cadrul activităţii economico-financiare a Societăţii; 

b) protejarea drepturilor şi intereselor legale ale acţionarilor Societăţii.  

8.6 Comisia de cenzori a Societăţii se alege de Adunarea generală a acţionarilor în componenţa 

de 3 persoane pe un termen de 5 (cinci) ani. 

8.7 Comisia de cenzori a Societăţii exercită controlul obligatoriu al activităţii economico-

financiare a Societăţii timp de un an.  

8.8 Controalele extraordinare ale activităţii economico-financiare a Societăţii se efectuează de 

Comisia de cenzori a Societăţii:  

a) din iniţiativă proprie; 

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. 

8.9 În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a Societăţii întocmeşte un raport. 

Cerinţele faţă de conţinutul Raportului Comisiei de cenzori sunt prevăzute în Regulamentul Comisiei de 

cenzori a Societăţii. 

CAPITOLUL IX. REMUNERAREA  

 

9.3 Structura remunerării va reflecta interesele Societăţii pe termen mediu şi lung şi va încuraja 

membrii Consiliului Societăţii şi ai Organului executiv să acţioneze în interesele Societăţii, dar nu în 

interesele proprii. 

9.4 Politica de remunerare propusă pentru următorul an financiar şi orice schimbare în politica 

de remunerare a anului curent se va aproba de Adunarea generală a acţionarilor. 

9.5 Remunerarea membrilor Organului executiv va fi determinată de Consiliul Societăţii în 

contextul politicii de remunerare, aprobată de Adunarea generală a acţionarilor 

9.6 Darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii va reflecta modul în care a fost implementată 

politica de remunerare în anul financiar precedent şi va conţine o sinteză a politicii de remunerare 

planificată pentru perioada de gestiune următoare, inclusiv: 

a) Descrierea criteriilor de performanţă şi a modalităţilor de determinare a îndeplinirii acestora; 

b) Schimbările în politica de remunerare. 
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CAPITOLUL X. CONFLICTUL DE INTERESE 

 

10.1 Persoanele cu funcții de răspundere ale societății și persoanele interesate ale societății: 

a) Nu poate primi donaţii sau servicii fără plată de la Societate, persoanele afiliate Societăţii, 

precum şi de la alte persoane implicate în relaţiile cu Societatea, cu excepţia celor a căror valoare nu 

depăşeşte indicatorul stabilit prin  prevederile legale; 

b) Nu va acorda avantaje unor terţi în detrimentul Societăţii; 

c) Nu va folosi oportunităţile de afaceri ale Societăţii în scopul realizării intereselor proprii, ale 

rudelor sale sau ale partenerilor de afaceri, precum şi a intereselor oricăror alte persoane. 

10.2 Persoanele cu funcții de răspundere ale societății și persoanele interesate ale acesteia, 

precum și persoanele afiliate lor, vor raporta imediat despre orice conflict de interese preşedintelui 

consiliului societăţii, organului executiv şi vor furniza informaţiile relevante conform prevederilor 

legislației. 

 10.3 Consiliul societăţii va aproba decizia privind încheierea tranzacțiilor cu conflicte de interese 

în absenţa persoanei interesate, în unanimitate de membrii aleşi ai consiliului neinteresaţi. Dacă mai 

mult de jumătate dintre membrii aleşi ai consiliului societăţii sunt persoane interesate în efectuarea 

tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor. Tranzacția 

cu conflict de interese,  aprobată de către adunarea generală a acționarilor, se ia cu majoritatea voturilor 

din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacţii. 

10.4 Tranzacţia cu conflict de interese este o tranzacţie sau cîteva tranzacţii legate reciproc care 

întruneşte/întrunesc următoarele condiţii cumulative: 

a) se efectuează, direct sau indirect, între societate şi persoana interesată şi/sau persoanele afiliate ale 

acesteia în condiţii contractuale practicate de societate în procesul activităţii sale economice; şi 

b) valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul 

tranzacţiei/tranzacţiilor respective depăşeşte 1% din valoarea activelor societăţii conform ultimului 

raport financiar. 

10.5 Decizia Consiliului Societăţii privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se ia cu 

votul unanim al membrilor aleşi ai Consiliului, care nu sânt persoane interesate în ce priveşte încheierea 

tranzacţiei.  

10.2 Hotărârea Adunării generale a acţionarilor privind încheierea tranzacţiilor cu conflict de 

interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sânt 

interesate în încheierea acestor tranzacţii. 

 

CAPITOLUL XI. INDEPENDENŢA 

 

11.2 Membrii Consiliului Societăţii trebuie să fie independenţi în procesul de luare a deciziilor. 

11.3 În cazurile necesare, Preşedintele Consiliului Societăţii poate propune angajarea, din contul 

Societăţii, a unor consultanţi din exterior pentru soluţionarea problemelor corporative majore. 

11.4 Dacă, după alegerea sa, Preşedintele Consiliului Societăţii sau un membru al Consiliului 

Societăţii se confruntă cu circumstanţe care îi ameninţă independenţa şi imparţialitatea, el trebuie să 

aducă acest fapt la cunoştinţa Consiliului Societăţii sau, respectiv, Preşedintelui Consiliului Societăţii în 

scris. 

CAPITOLUL XII. PĂRŢILE ASOCIATE 

 

12.2 Consiliul Societăţii şi Organul executiv trebuie să clarifice responsabilităţile Societăţii în 

ceea ce priveşte relaţia acesteia cu părţile asociate importante. Acestea trebuie să se asigure că există o 

structură adecvată şi mecanisme suficiente pentru cunoaşterea obligaţiilor Societăţii faţă de diferite părţi 

asociate şi să asigure respectarea acestor obligaţii. Astfel de mecanisme ar putea include informarea 

oficială a părţilor asociate şi în special a angajaţilor în legătură cu drepturile lor specifice şi modalităţile 

de rectificare a acestora. 

12.3 Societatea trebuie să stabilească o comunicare eficientă cu angajaţii şi alte părţi asociate în 

problemele care îi afectează direct. Acest lucru este deosebit de important în domeniul dreptului muncii, 

al sănătăţii, protecţiei sociale. 
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12.4 Informarea continuă a angajaţilor Societăţii în legătură cu problemele care ar putea să-i 

afecteze, va ajuta substanţial la stabilirea obiectivelor comune, ce ar putea preveni potenţialele conflicte 

şi să ajute la soluţionarea acestora. 

 

CAPITOLUL XIII. TRANSPARENŢA FINANCIARĂ ŞI AUDITUL EXTERN 

 

13.2 Organul executiv îşi asumă angajamentul privind transparenţa: 

a) Dării de seamă financiare anuale a Societăţii; 

b) Auditului intern; 

c) Rapoartelor prezentate de către auditorii externi. 

13.3 Auditul extern va fi exercitat de o societate independentă care va purta răspundere pentru 

auditul efectuat, inclusiv prin semnarea unei declaraţii, prin care va afirma pe propria răspundere, că 

reieşind din informaţia prezentată lui de către Organul executiv, auditul a fost efectuat în mod obiectiv şi 

corect. 

13.4 Raportul auditorului extern trebuie să conţină suplimentar şi acele aspecte pe care auditorul 

doreşte să le atenţioneze Organului executiv şi Consiliului Societăţii. 

13.5 Comisia de cenzori a Societăţii, care exercită controlul economico-financiar intern, poate fi 

înlocuită cu o societate de audit. 

13.6 Darea de seamă financiară anuală a Societăţii va fi dezvăluită prin publicarea ei în organul 

de presă stabilit în Statutul Societăţii. 

 

CAPITOLUL XIV. MECANISME DE APLICARE PENTRU PROTEJAREA DREPTURILOR 

ACŢIONARILOR 

 

14.2 Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acţionarilor este asigurată de Legea privind 

societăţile pe acţiuni, de legislaţia cu privire la piaţa de capital şi de alte acte normative. 

14.3 Pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime, acţionarii sunt în drept, în modul 

stabilit de legislaţie, să sesizeze organele de conducere ale Societăţii, şi/sau Comisia Naţională  a  Pieţei 

Financiare, şi/sau instanţa judecătorească, inclusiv: 

a) să sesizeze organele de conducere ale Societăţii în vederea efectuării controlului asupra 

tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese; 

b) să sesizeze Comisia Naţională a Pieţei Financiare în vederea efectuării controlului asupra 

tranzacţiilor cu valori mobiliare;  

c) să solicite Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare tragerea la răspundere contravenţională a 

persoanelor cu funcţii de răspundere, conform legislaţiei;  

d) să înainteze instanţei judecătoreşti cereri de anulare a tranzacţiei de proporţii sau a tranzacţiei 

cu conflict de interese, în cazul în care aceste tranzacţii au cauzat prejudiciu Societăţii, şi/sau au fost 

încheiate cu încălcarea legislaţiei, şi/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societăţii de persoanele cu 

funcţii de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacţii, precum şi alte cereri 

privind apărarea drepturilor şi intereselor sale.  

 

CAPITOLUL XV. RESPONSABILITĂŢI 

 

15.1. Prezentul cod reprezintă o forma de acord între organele de conducere şi acţionari.  

15.2. Consiliul şi organul executiv trebuie să-şi onoreze responsabilităţile pentru a acţiona în 

interesele acţionarilor. Încălcarea acestor responsabilităţi însoţită de dauna cauzată companiei, implică 

consecinţe pentru persoanele ce comit astfel de încălcări.  

15.3. Contractele de muncă dintre companie şi membrii organelor de conducere vor stipula 

faptul, că încălcarea responsabilităţii specificate în prezentul Cod se sancţionează conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare. 


