
APROBAT
La adunarea generala a 
Actionarilor "TRACOM" SA 
din 25 mai 2018 

REGULAMENTUL 
privind activitatea 

Consiliului Societatii pe actiuni "TRACOM" 
Tn redactie noua 

TEZE GENERALE
1.1. Prezentul Regulament stabile§te statutul, atributiile, modul de formare §i funcjionare a 

Consiliului Societatii pe actiuni "TRACOM" (in continuare Consiliul Societatii), chestiunile ce 

tin de responsabilitatile §i Tmputernicirile membrilor sai, modul, termenele de convocare §i 

tinere a §edintelor Consiliului §i prezentarea deciziilor pe marginea lor.

1.2. Consiliul Societatii este subordonat Adunarii generale a actionarilor $i reprezinta interesele 

actionarilor in perioada dintre adunarile generale §i, in limita atributiilor sale exercita 

conducerea generala §i controlul asupra activitatii Societatii.

1.3. Consiliul Societatii este imputernicit sa solutioneze toate chestiunile, cu exceptia celora care 

tin de competenta exclusiva a Adunarii generale a actionarilor.

1.4. Activitatea Consiliului Societatii este reglementata de legislatia Republicii Moldova, Statutul 

Societatii, prezentul Regulament §i alte documente de uz intern ale Societatii, aprobate de 

catre Adunarea generala a actionarilor $i Consiliul Societatii.

1.5. Deciziile Adunarii generale a actionarilor, ce tin de competenta sa, sunt obligatorii pentru 

Consiliul Societatii. Consiliul Societatii prezinta Adunarii generale a actionarilor raportul 
anual cu privire la activitatea sa §i la functionarea Societatii.

1.6. Tn rezultatul Tndeplinirii obligatiilor sale membrilor Consiliului Societatii li se platesc 
recompense §i compensatii, in modul §i marimea, stabilite de catre Adunarea generala a 

actionarilor.
1.7. Adunarea generala a actionarilor poate sa nu ia decizii de plata a recompenselor §i 

compensatiilor membrilor Consiliului Societatii.

ATRIBUTIILE CONSILIULUI SOCIETATII
2.1. Consiliul Societatii are urmatoarele atributii:

2.1.1. decide cu privire la convocarea Adunarii generale a actionarilor, intocme§te 

ordinea de zi si lista candidatilor pentru alegerea organelor de conducere ale 

Societatii;
2.1.2. aproba modul de ?n§tiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale, 

precum §i modul de prezentare actionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a 

adunarii generale pentru a se lua cuno§tinta de ele, data Tntocmirii Listei 

actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala;

2.1.3. aproba directiile prioritare ale activitatii Societatii;



2.1.4. aproba Regulamentul Organului executiv al S o c ie ta l §i deciziile privind 

alegerea Organului executiv §i numirea conducatorului acestuia sau Tncetarea 
Tnainte de termen a Tmputernicirilor lui, Tncheierea contractului de 

management, stabilirea cuantumului retributiei muncii lui, remuneratiei, 

premiilor §i compensatiilor, privind tragerea lui la raspundere sau eliberarea de 

raspundere;

2.1.5. aproba darile de seama trimestriale ale Organului executiv al Societatii;

2.1.6. aproba fondul si/sau normativele de retribuire a muncii salariatilor Societatii;

2.1.7. aproba hotaririle privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor §i 

reprezentantelor, privind numirea §i eliberarea din functie a conducatorilor lor, 

precum §i modificarile §i completarile operate in Statutul Societatii Tn legatura 

cu aceasta;
2.1.8. confirma registratorul Societatii §i stabile§te cuantumul retributiei serviciilor 

lui;
2.1.9. aproba darea de seama asupra rezultatelor emisiunii §i modifica Tn legatura cu 

aceasta Statutul Societatii;
2.1.10. aproba decizia cu privire la emisiunea obligatiunilor, cu exceptia obligatiunilor 

convertibile, precum §i darea de seama asupra rezultatelor emisiunii de 

obligatiuni;

2.1.11. decide cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii, prevazute la art.83 

a lin .(l) Legii privind societatile pe actiuni §i a tranzactiilor cu conflict de interes 

ce nu depa§esc 10% din valoarea activelor Societatii conform ultimului raport 

financier;

2.1.12. aproba valoarea de piata a bunurilor, care constituie obiectul unei tranzacfii de 

proportii;
2.1.13. aproba prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
2.1.14. mcheie contracte cu organizatia gestionara a Societatii;

2.1.15. decide, Tn cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la 

folosirea capitalului de rezerva, precum §i a mijloacelor fondurilor speciale ale 

Societatii;
2.1.16. face, la adunarea generala a actionarilor, propuneri cu privire la plata 

dividendelor anuale $i decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

2.1.17. decide cu privire la Tnstrainarea actiunilor de tezaur prin expunerea lor la 

vinzare publics;

2.1.18. decide cu privire la asigurarea bazei tehnico-materiale si formarea programului 

de productie prin aplicarea principiului transparentei Tn procesul de efectuare a 
procedurilor de achizitie de bunuri, lucrari de servicii destinate acoperirii 

necesitatilor;
2.1.19. decide cu privire la aderarea Societatii la asociatie sau la о alta uniune.

2.1.20. decide Tn orice probleme prevazute de Legea privind societatile pe actiuni §i 

Statutul Societatii.



PROPUNEREA DE CANDIDAJI PENTRU MEMBRII CONSIUULUI SOCIETATII
1. Actionarii, care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii au dreptul sa 

propuna candidati pentru membrii Consiliului Societatii. Cererea pentru propunerea 

candidatilor Tn Consiliul Societatii se formuleaza Tn scris §i se expediaza Tn adresa Societatii.

2. Tn cererea sus-mentionata se indica:
3.2.1. Numele §i numele de familie a candidatului, numarul $i clasa de actiuni, care-i 

apartine;
3.2.2. Numele §i numele de familie a actionarilor, care reprezinta candidatul, numarul §i 

clasa de actiuni, care-i apartine.

3. Consiliul Societatii este obligat sa examineze cererile prezentate §i sa decida includerea 

candidatilor propu§i Tn lista pentru votarea Consiliului sau neincluderea acestora Tn lista 

mentionata nu mai tarziu de 15 zile pTna la data tinerii adunarii generale ordinare anuale a 

actionarilor.

4. Consiliul Societatii poate decide cu privire la refuzul de a Tnscrie candidatii Tn lista 

candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea Consiliului numai Tn cazurile Tn care:

3.4.1. Termenul stabilit nu a fost respectat;

3.4.2. Actionarii care au facut propunerea dispun de mai putin de 5% din actiunile cu drept 

de vot ale Societatii;
3.4.3. Datele prevazute la p.3.3 al prezentului Regulament, nu au fost prezentate Tn volum 

deplin;
3.4.4. Cererile prezentate nu corespund prevederilor Legii cu privire la societatile pe actiuni 

$i altor acte legislative.

5. Hotararea Tntemeiata cu privire la refuzul de a Tnscrie candidatii Tn lista candidaturilor 

pentru a fi supuse votului la alegerea Consiliului se expediaza actionarului nu mai tarziu de 

3 zile din momentul luarii deciziei. Decizia data poate fi atacata Tn instantele judecatore§ti.

ALEGEREA CONSILIULUI SOCIETATII
1. Membrii Consiliului Societatii sunt ale§i la Adunarea generala pe termen de 4 (patru) ani 

dintre actionari §i alte persoane Tn numar de cinci persoane. Persoanele indicate pot fi 

realese de un numar nelimitat de ori. Raportul dintre actionari §i alte persoane alese Tn 

Consiliul Societatii nu se reglementeaza.
2. Membrii Consiliului Societatii se aleg prin vot cumulativ, la efectuarea caruia fiecare 

actiune cu drept de vot a Societatii va reprezenta un numar de voturi egal cu numarul 

total al membrilor Consiliului Societatii care se aleg. Fiecare actionar este Tn drept sa-§i 

dea voturile conferite de actiunile sale unui candidat sau sa le distribuie catorva candidati, 

Tn orice proportie.

3. Tmputernicirile oricarui membru al Consiliului Societatii pot fi revocate Tnainte de termen 

prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.

4. Tn cazul, Tn care Tmputernicirile Consiliului Societatii Tnceteaza Tnainte de termen 

Tmputernicirile componentei noi, alese de catre adunarea extraordinara a actionarilor 

expira la momentul convocarii adunarii generale a actionarilor.



4.5. Membrii Consiliului Societatii au dreptul benevol, Tn orice moment, sa-§i retraga 

Tmputernicirile, prezentand Consiliului о cerere.
4.6. Tmputernicirile membrilor Consiliului Societatii Tnceteaza Tnainte de termen Tn cazul Tn 

care:

4.6.1. Obligatiile nu pot di Tndeplinite din cauze Tntemeiate (deces, disparitia persoanei);

4.6.2. T§i pierd dreptul la actiunile Societatii, prevazute de p.5.2. al prezentului 

Regulament.
4.7. Tn cazul Tn care componenta Consiliului se reduce cu cel putin un membru, la urmatoarea 

adunare generala ordinara anuala a actionarilor se va alege о noua componenta a 

Consiliului Societatii.
4.8. Tn cazul Tn care componenta Consiliului Societatii s-a redus cu mai mult de jumatate fata 

de componenta numerica sau sub limita stabilita pentru Tntrunirea cvorumului, Societatea 

este obligata, Tn termen de 30 de zile, sa convoace adunarea generala extraordinara a 

actionarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului.

V. COMPONENJA CONSILIULUI SOCIETATII
5.1. Componenta numerica a Consiliului Societatii se stabile§te de catre Adunarea generala a 

actionarilor §i nu poate fi mai mic de 5 persoane.
5.2. Membrii Consiliului Societatii pot fi acfionarii, care detin cel putin 5% din actiunile cu 

drept de vot ale Societatii.
5.3. Membrii Organului executiv si Comisiei de cenzori nu pot fi membrii Consiliului Societatii.

5.4. Pre§edintele Consiliului Societatii se alege de catre Consiliul Societatii.

5.5. Pre§edintele Consiliului Societatii, sau Tn absenta sa un membru ai Consiliului, 
organizeaza activitatea sa, convoaca $i organizeaza Tntocmirea proceselor-verbale a 

§edintelor Consiliului Societatii, prezideaza la Adunarea generala a actionarilor §i §edintele 

Consiliului Societatii.
VI. MODUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI SOCIETATII

6.1. Consiliul Societatii convoaca $edintele, Tn caz de necesitate, §i se tin nu mai rar de о data 

pe trimestru, pe adresa Organului executiv al Societatii.

6.2. §edintele extraordinare ale Consiliului Societatii, Tn caz de necesitate, se convoaca:

• din initiativa pre§edintelui Consiliului;

• la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societatii sau actionarilor, care detin cel 

putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatii sau Comisiei de cenzori (organului 

de auditor);

• la propunerea Organului executiv.

6.3. Cererea cu privire la convocarea §edintei Consiliului Societatii va cuprinde:

6.3.1. Denumirea initiatorului convocarii jedintei;

6.3.2. Proiectul Tntemeiat al ordinii de zi;

6.3.3. Modul de tinere a 5edintei.

6.4. Chestiunile ordinii de zi urmeaza a fi formulate clar §i atribuite competentei Consiliului 

Societatii. Nu se admit formulari ambigui a chestiunilor din ordinea de zi, includerea 

chestiunilor, ce contin formulari neconcrete.
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6.5. Pre§edintele Consiliului Societatii este obligat sa convoace §edinta Tn decurs de cinci zile 

din momentul aparitiei cererii Tn cauza.

6.6. Tn§tiintarea cu privire la §edinta Consiliului Societatii se expediaza Tn scris fiecarui 

membru ai Consiliului nu mai tarziu de trei zile din data convocarii §edintei §i va cuprinde 

data §i locul tinerii §edintei; ordinea de zi §i se anexeaza toate documentele necesare.

6.7. Cvorumul necesar pentru §edintele consiliului Societatii va constitui nu mai putin de 

jumatate din membrii ale§i ai Consiliului.

6.8. Toate deciziile Consiliului Societatii se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti la 

§edinta.
6.9. Tn cazul, Tn care unul dintre membri nu este de acord cu decizia luata, el este Tn drept sa-§i 

expuna parerea Tn scris, ceea ce-l scute§te de responsabilitatea deciziei Tn cauza.

6.10. La jedintele Consiliului Societatii, fiecare membru al lui detine un vot. Transmiterea 

votului de catre un membru al Consiliului Societatii altui membru nu se admite.

6.11. Tn cazul paritatii de voturi, votul Pre§edintelui Consiliului Societatii este decisiv.
6.12. Orice §edinta poate fi amanata numai prin acordul tuturor membrilor Consiliului 

Societatii.
6.13. Consiliul Societatii este Tn drept sa invite la $edinte persoane terte.
6.14. Decizia Consiliului Societatii poate fi luata prin corespondent! (prin chestionare).

6.15. Decizia cu privire la petrecerea §edintei prin chestionare о ia Pre§edintele Consiliului 

Societatii. Prin aceasta decizie va fi aprobata:

6.15.1. Ordinea de zi;

6.15.2. Forma buletinului de vot (opinia Tn scris);

6.15.3. Lista informatiei, prezentata membrilor Consiliului Societatii;
6.15.4. Adresa §i data de expirare a Tnscrierilor buletinelor de vot (opiniei Tn scris).

6.16. La votare se admit membrii Consiliului Societatii, care au prezentat buletinele sale de vot 

nu mai tarziu de termenul stabilit pentru primirea lor.

6.17. La $edintele Consiliului Societatii se tin procese-verbale, care se Tntocmesc Tn termen de 5 

zile de la data tinerii §edintei $i va cuprinde:

6.17.1. Data §i locul tinerii §edintei;

6.17.2. Numele §i numele de familie a persoanelor, care au participat la §edinta;

6.17.3. Ordinea de zi;

6.17.4. Problemele, puse Tn dezbatere.
6.18. Procesul-verbal este semnat de pre$edintele §i secretarul jedintei, precum §i de un 

membru al Consiliului Societatii. Pre§edintele jedintei este responsabil de tinerea 

procesului-verbal.

6.19. Daca decizia §edintei va fi luata prin chestionare, sau prin opinia membrilor Consiliului Tn 

scris §i semnata personal, aceasta se anexeaza la procesul-verbal.

6.20. Procesele-verbale ale §edintelor Consiliului Societatii se pastreaza pe adresa Organului 

executiv al Societatii.
6.21. Membrii Comisiei de cenzori, auditorii, actionarii Societatii au dreptul sa se familiarizeze 

cu Procesele-verbale ale §edintelor Consiliului Societatii.



6.22. Extrasul din procesul-verbal al Consiliului Societatii poate fi eliberat la cerintele 

actionarului, contra plata, care nu va depa§i suma cheltuielilor pentru extras §i serviciile 

po§tale.

VII. RESPONSABILITATILE MEMBRILOR CONSILIULUL SOCIETATII
7.1. Membrii Consiliului Societatii trebuie sa activeze Tn interesele Societatii, sa-§i apere 

drepturile §i sa Tndeplineasca obligatiile con§tiincios §i rational.

7.2. Membrii Consiliului Societatii poarta raspunderea fata de Societate pentru prejudiciule 

cauzate, Tn conformitate cu legislatia. Totodata nu poarta raspundere membrii Consiliului, 

care au votat Tmpotriva deciziilor, ce au dus la pierderi, sau nu au participat la votare.

7.3. La determinarea principiului §i gradului de responsabilitate a membrilor Consiliului 

Societatii vor fi luate Tn considerate toate circumstantele.
7.4. Tn cazul, Tn care sunt responsabile cateva persoane, responsabilitatea lor fafa de Societate 

este solidara.

7.5. Consiliul Societatii este responsabil pentru corectitudinea informatiei cu privire la 

rezultatele activitatii Societatii, prezentata actionarilor $i organizatiilor de stat, Tn 

corespundere cu legislatia Tn vigoare.

7.6. Societatea sau actionarul (actionarii), care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de 

vot ale Societatii este Tn drept pe numele membrului Consiliului Societatii sa reclameze Tn 

justice cu actiune Tn daune.

VIII. MODUL DE APROBARE A REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CONSILIULUL
SOCIETATII §1 MODIFICAREA LUI

8.1. Prezentul Regulament se aproba de catre Adunarea generala a actionarilor cu majoritatea 

voturilor prezente.
8.2. Prezentul Regulament poate fi completat §i schimbat la Adunarea generala a actionarilor 

cu majoritatea voturilor prezente.
8.3. Daca Tn rezultatul schimbarii legislatiei Republicii Moldova, unele prevederi ale 

prezentului Regulament vor fi ulterior declarate nevalabile, pana la momentul 

introducerii modificarilor Tn Regulament, membrii Consiliului Tn activitatea se pot calauzi 

de actele legislative Tn vigoare.


