
APROBAT 
Adunarea generală a acţionarilor 
S.A. „Apă-Canal Chişinău”, 
procesul-verbal nr. 9 din 18 ianuarie 2008 

 
Regulamentul  

cu privire la activitatea organelor executive  
ale S.A. „Apă-Canal Chişinău” 

1. Dispoziţii generale 
1.1. Prezentul Regulament stabileşte structura, competenţele, modul de 

activitate şi dările de seamă ale organelor executive ale S.A. „Apă-Canal Chişinău” 
(întreprinderea denumită în continuare SOCIETATE). 

1.2. SOCIETATEA dispune de organe executive de conducere, constituite 
din: 

a) Organul executiv colegial, Comitetul de conducere; 
b) Organul executiv unipersonal, directorul general, care se vor subordona 

Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului SOCIETĂŢII. 
1.3. Directorul general este numit de Adunarea generală a acţionarilor pe un 

termen de cinci ani, contractul de muncă cu care urmează să fie încheiat de către 
Consiliului SOCIETĂŢII şi semnat de către preşedintele Consiliului. 

Directorul general îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Comitetului de 
conducere. 

1.4. Membrii Comitetul de conducere sint aleşi de către Adunarea generală a 
acţionarilor, în număr de trei persoane, directori pe profiluri de activitate, numiţi pe 
termen de un an. 

1.5. Directorul tehnic, producţie este locţiitorul directorului general şi, în 
lipsa acestuia, îndeplineşte, temporar, atît funcţiile directorului general, cît şi ale 
preşedintelui Comitetului de conducere. 

1.6. Directorul general şi locţiitorul acestuia acţionează, în numele 
SOCIETĂŢII, fără mandat. 

1.7. Organele executive conduc activitatea SOCIETĂŢII în toate domeniile, 
cum ar fi cel de producţie şi investiţional, cu excepţia celor ce ţin de competenţa 
Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului SOCIETĂŢII, conducîndu-se in 
acţiunile sale de legislaţia în vigoare, Statutul SOCIETĂŢII, hotărîrile Adunării 
generale a acţionarilor, Consiliului SOCIETĂŢII şi prezentul Regulament. 

1.8. Organele executive sint obligate să asigure executarea hotărârilor 
Adunării generale a acţionarilor şi ale Consiliului SOCIETĂŢII, să prezinte dări de 
seamă acestora, in conformitate cu prevederile Statutului SOCIETĂŢII şi 
Regulamentului în cauză. 

1.9. Directorul general îndeplineşte sarcinile puse în seama Comitetului de 
conducere, pentru perioada în care acesta îşi va sista activitatea, din cauza expirării 
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termenului pentru care a fost ales şi neaprobării, în termenele prevăzute de 
prezentul Statut, a altor membri ai organului respectiv de către Adunarea generală 
a acţionarilor, precum şi din motivul retragerii lor din funcţie înainte de termen sau 
alte cauze din care Comitetul de conducere nu poate să-şi exercite atribuţiile. 

1.10. Se interzice alegerea şi activarea în calitate de membru al Comitetului 
de conducere a părinţilor, soţilor, copiilor, fraţilor (surorilor), precum şi a altor 
persoane, dacă acest fapt este limitat sau interzis de legislaţia în vigoare. 

1.11. Adunarea generală a acţionarilor este în drept să recheme membrii 
organului executiv in caz de neexecutare de către aceştia a sarcinilor lor. 

1.12. Competenţele organelor executive sint stabilite prin prezentul 
Regulament, în limitele prevederilor legislaţiei în vigoare, şi pot fi modificate de 
către Adunarea generală a acţionarilor, prin operarea unor modificări la prezentul 
Regulament. 

2. Comitetul de conducere 
2.1. În competenţa Comitetului de conducere intră: 
a) organizarea activităţii de producere a SOCIETĂŢII în perioada dintre 

adunările generale ale acţionarilor; 
b) darea spaţiilor şi teritoriului SOCIETĂŢII în posesiune şi folosinţă 

temporară; 
c) învestirea directorului general cu dreptul de a încheia tranzacţii de 

proporţii, în mărime de la 5 pînă la 25% din valoarea activelor SOCIETĂŢII, cît şi 
a altor tranzacţii la solicitarea membrilor organelor de conducere ale Societăţii; 

d) aprobarea preţurilor pentru serviciile prestate, mărfurilor şi altor bunuri 
de producţie proprie sau achiziţionate, cu excepţia preţurilor reglementate de stat, 
conform legislaţiei în vigoare; 

e) aprobarea planurilor de instruire şi perfecţionare calificată a cadrelor; 
f) aprobarea şi realizarea programului de dezvoltare socială a 

SOCIETĂŢII; 
g) aprobarea planurilor de activitate ale SOCIETĂŢII, devizelor de 

cheltuieli şi dărilor de seamă specifice; 
h) aprobarea Regulamentelor privind sistemul şi procedura remunerării 

muncii angajaţilor SOCIETĂŢII; 
i) aprobarea organigramelor direcţiilor, departamentelor întreprinderii, cu 

aprobarea ulterioară a Organigramei SOCIETĂŢII de către Consiliu; 
j) aprobarea regulamentelor direcţiilor, departamentelor, precum şi a 

următoarelor regulamente: 
- Regulamentul Comisiei de atestare a specialiştilor întreprinderii; 
- Regulamentul Comisiei de calificare a muncitorilor intreprinderii; 
- Regulamentul Consiliului tehnic; 
- Regulamentul Comitetului pentru protecţia muncii. 
k) aprobarea fişelor postului directorilor, directorilor adjuncţi, şefilor 

departamentelor şi specialiştilor principali ai întreprinderii, coordonate cu directorii 
de profil; 
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l) convocarea Adunării generale a acţionarilor;  
m) efectuarea analizei preventive şi pregătirea chestiunilor, care, în 

conformitate cu Statutul, alte acte normative ale SOCIETĂŢII, ţin de competenţa 
Adunării generale a acţionarilor, sau Consiliul SOCIETĂŢII; 

n) inaintarea propunerilor privind modul de distribuţie a beneficiului şi 
crearea fondurilor SOCIETĂŢII, pentru examinare la adunările generale a 
acţionarilor, aprobarea regulamentelor cu privire la fondurile SOCIETĂŢII;  

o) executarea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor şi ale Consiliului 
SOCIETĂŢII; 

p) soluţionarea altor chestiuni, cu excepţia celor, care în conformitate cu 
prezentul Statut şi legislaţia în vigoare, ţin de competenţa Adunării generale a 
acţionarilor sau Consiliului SOCIETĂŢII.  

2.2. În competenţa membrilor Comitetului de conducere, directori de profil, 
intră aprobarea regulamentelor, structurii şi schemelor de incadrare ale comparti-
mentelor şi subdiviziunilor din subordinea fiecăruia, fişelor postului specialiştilor 
şi muncitorilor acestora. 

2.3. Comitetul de conducere este obligat să convoace Adunarea generală a 
acţionarilor: 

a) dacă SOCIETATEA a suportat pierderi şi costul averii s-a micşorat pînă 
la 50% din mărimea capitalului social; 

b) dacă SOCIETATEA a devenit insolvabilă şi este impusă, cu scopul 
evitării întârzierii achitării creditelor, să întreprindă măsurile stabilite de legislaţie; 

c) în caz că a apărut alt pericol intereselor esenţiale ale SOCIETĂŢII, iar 
organele executive nu sunt în drept să întreprindă măsurile adecvate. 

2.4. Şedinţele Comitetului de conducere se convoacă de către preşedintele 
Comitetului de conducere, pe măsura necesităţii, dar nu mai rar de o dată pe lună. 

2.5. Comitetul de conducere este în drept să soluţioneze chestiunile parve-
nite spre examinare, dacă la şedinţă participă nu mai puţin de jumătate din membri. 

2.6. Votarea la şedinţa Comitetului de conducere se efectuează după 
principiul: un membru al Comitetului de conducere – un vot. 

2.7. Hotărârea preşedintelui Comitetului de conducere este decisivă. 
2.8. Chestiunile puse în discuţie în cadrul şedinţelor Comitetului de 

conducere şi hotărârile acestuia se consemnează în procese-verbale, intocmite de 
către secretarul de şedinţă al Comitetului de conducere, ţinerea cărora este 
asigurată de către preşedintele Comitetului de conducere. 

2.9. In cazurile de dezacord intre membrii Comitetului de conducere vizavi 
de hotărîrile adoptate, membrii care au votat împotriva adoptării hotărîrilor respec-
tive sunt în drept să consemneze părerea lor în procesul-verbal al şedinţei şi să 
informeze despre acest fapt Adunarea generală a acţionarilor sau Consiliul 
SOCIETĂŢII. 
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2.10. Comitetul de conducere prezintă, la solicitate, acţionarilor sau 
membrilor Consiliul SOCIETĂŢII procesele-verbale ale şedinţelor sale. 

3. Directorul general 
3.1. Directorul general, activează în baza Statutului SOCIETĂŢII, in 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament. 
3.2. Directorul general: 
a) este în drept, în limitele atribuţiilor sale, să acţioneze, în numele 

SOCIETĂŢII, fără procură, inclusiv să efectueze tranzacţii, să aprobe statele de 
personal, să emită ordine şi dispoziţii; 

b) asigură întocmirea proceselor-verbale ale adunărilor generale ale 
acţionarilor, păstrarea şi eliberarea copiilor proceselor-verbale sau a extraselor din 
ele, la solicitarea acţionarilor; 

c) efectuează conducerea operativă a SOCIETĂŢII şi a subdiviziunilor 
acesteia, în limita competenţelor stabilite de Statut şi alte acte normative ale 
SOCIETĂŢII; 

d) aprobă regulamentele, structura şi schemele de încadrare ale 
compartimentelor şi subdiviziunilor care i se subordonează, precum şi fişele 
postului specialiştilor şi muncitorilor din cadrul acestora; 

e) reprezintă interesele Societăţii în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, 
in chestiunile ce ţin de competenţa sa; 

f) asigură executarea hotărîrilor Adunării generale a acţionarilor şi 
Consiliului SOCIETĂŢII în aspectul gestionării averii SOCIETĂŢII; 

g) asigură îndeplinirea obligaţiunilor SOCIETĂŢII faţă de persoanele fizice 
şi juridice, dispune sesizarea instanţelor de judecată vizavi de încălcarea legislaţiei 
în vigoare şi/sau prejudicierea SOCIETĂŢII de către persoane fizice şi juridice; 

h) încheie contracte şi alte tranzacţii, în numele SOCIETĂŢII, inclusiv de 
muncă, de afaceri, pe pieţele interne şi externe, exceptînd chestiunile ce ţin de 
competenţa Consiliului SOCIETĂŢII şi Adunării generale a acţionarilor;  

i) împuterniceşte alte persoane cu funcţii de răspundere, angajaţi ai 
SOCIETĂŢII, cu dreptul de încheiere a tranzacţiilor respective; 

j) angajează şi concediază lucrătorii SOCIETĂŢII, stabileşte soldele şi 
categoriile de funcţie, aplică măsuri de stimulare morală şi materială, cît şi măsuri 
disciplinare; 

k) asigură veridicitatea şi confirmă autenticitatea dărilor de seamă periodice 
sau cu caracter unic, prin semnătura sa; 

l) distribuie, în cadrul activităţii de producţie şi economice, resursele şi 
mijloacele financiare, materialele, mijloacele tehnice ş.a.; 

m) distribuie mijloacele fondului special de stimulare şi ajutorare materială 
a angajaţilor SOCIETĂŢII. 

3.3. Directorul general al SOCIETĂŢII este obligat să pună la dispoziţia 
Consiliului SOCIETĂŢII, Comisiei de cenzori şi fiecărui membru al acestora 
documentele şi a alte informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor în mod 
corespunzător. 
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3.4. Directorul general al SOCIETĂŢII prezintă autorităţilor publice locale, 
acţionari ai SOCIETĂŢII, rapoartele privind activitatea economico-financiară a 
SOCIETĂŢII, şi, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor 
financiare anuale. 

4. Dările de seamă ale organului executiv 
4.1. Organele executive ale SOCIETĂŢII prezintă, trimestrial, Consiliului 

SOCIETĂŢII şi, anual, Adunării generale a acţionarilor, dările de seamă privind 
activitatea proprie, in dependenţă de competenţele specifice fiecăruia. 

4.2. Directorul general prezintă spre examinare la Adunarea generală a 
acţionarilor: darea de seamă anuală cu privire la activitatea economico-financiară a 
SOCIETĂŢII, dările de seamă financiare şi propunerile privind repartizarea bene-
ficiului net. Informaţiile nominalizate, precum şi concluzia Comisiei de cenzori sau 
a organizaţiei aprobate de audit, urmează să fie întocmite şi prezentate acţionarilor 
cel tirziu cu 10 zile înainte de data convocării Adunării generale a acţionarilor. 

4.3. Darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a 
SOCIETĂŢII trebuie să conţină două părţi: 

1) generală; 
2) specială. 
4.4. Partea generală a dării de seamă trebuie să conţină informaţia despre acti-

vitatea economică şi situaţia financiară a SOCIETĂŢII, pronosticul activităţii ei. 
4.5. În partea specială a dării de seamă se menţionează informaţii şi 

comentarii exhaustive despre starea patrimoniului SOCIETĂŢII şi circulaţia 
acestuia, după cum urmează: 

a) majorarea capitalului social şi patrimoniului de facto al SOCIETĂŢII; 
b) numărul şi preţul total al acţiunilor SOCIETĂŢII şi tipurile lor; 
c) valoarea cotelor-părţi sau acţiuni ale SOCIETĂŢII in capitalul social al 

altor întreprinderi şi viceversa; 
d) mărimea şi corelaţia dintre drepturile de creditor şi obligaţiunile 

financiare asumate; 
e) informaţia necesară pentru efectuarea controlului asupra respectării Legii 

privind societăţile pe acţiuni şi alte acte normative ale Republicii Moldova.  
4.6. Propunerile privind repartizarea beneficiului SOCIETĂŢII trebuie să 

conţină informaţii despre: 
a) suma beneficiului conform dărilor de seamă financiare; 
b) suma impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător şi a altor 

plăţi obligatorii efectuate din beneficiu; 
c) valoarea beneficiului net; 
d) valoarea şi cotele beneficiului net direcţionat spre formarea fondului de 

rezervă şi a altor fonduri ale SOCIETĂŢII; 
e) valoarea şi cota beneficiului net distribuită între deţinătorii de obligaţiuni 

(plăţi procentuale); 
f) valoarea şi cotele beneficiului net distribuite între acţionari (dividende); 
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g) valoarea şi cota beneficiului net restant, nedistribuit, care se transferă pe 
anul viitor; 

h) valoarea şi cota beneficiului net nedistribuit. 

5. Dispoziţii finale 
5.1. Organele executive poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, pentru prejudiciul cauzat SOCIETĂŢII. 
5.2. Membrii organelor executive poartă răspundere patrimonială şi altă 

răspundere prevăzută de legislaţie, dacă ei înşişi sau acţiunile lor: 
a) au condus premeditat la falimentarea SOCIETĂŢII; 
b) au denaturat sau au ascuns premeditat informaţia despre activitatea 

economico-financiară a SOCIETĂŢII, altă informaţie pe care creditorii, acţionarii 
şi autorităţile publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege şi cu 
alte acte legislative;  

c) au difuzat informaţie neveridică sau eronată, au folosit alte metode care 
au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale SOCIETĂŢII in 
detrimentul acesteia; 

d) nu au convocat Adunarea generală a acţionarilor, încălcînd prezenta lege 
sau Statutul SOCIETĂŢII; 

e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobînzi, alte venituri aferente 
obligaţiunilor, încălcînd prevederile legislaţiei în vigoare, ale Statutului 
SOCIETĂŢII sau ale deciziei de emitere a acţiunilor sau obligaţiunilor; 

f) au achiziţionat din mijloacele SOCIETĂŢII valori mobiliare ale altor 
emitenţi, la preţuri evident mai mari decît valoarea lor de piaţă sau au înstrăinat 
valorile mobiliare ale SOCIETĂŢII la preţuri evident mai mici decît valoarea lor 
de piaţă în detrimentul SOCIETĂŢII; 

g) au folosit bunurile SOCIETĂŢII, direct sau indirect, in interese 
personale sau ale terţilor în care aceştia sînt interesaţi material în mod; 

h) au încălcat procedura de modificare a capitalului social al SOCIETĂŢII; 
i) nu au respectat modalitatea de incheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau 

tranzacţiilor cu conflict de interese; 
j) au admis, cu premeditare, încălcări ale altor prevederi ale legislaţiei în 

vigoare, Statutului SOCIETĂŢII, precum şi ale prezentului Regulament. 
5.3. În cazul luării unor decizii comune, care contravin legislaţiei in vigoare, 

membrii organelor executive poartă răspundere patrimonială solidară fată de 
SOCIETATE, în mărimea prejudiciului cauzat. 

5.4. Membrul organelor executive ale SOCIETĂŢII este eliberat de 
răspundere patrimonială solidară pentru decizia Comitetului de conducere dacă: 

a) acesta a votat impotriva luării deciziei respective; 
b) opinia sa separată este consemnată sau anexată la procesul-verbal al 

şedinţei Comitetului de conducere. 
5.5. Membrii organelor executive ale SOCIETĂŢII nu sînt eliberaţi de 

răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii. 
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5.6. Dacă acţiunile realizate de membrii organelor executive prin depăşirea 
imputernicirilor sint recunoscute de către Adunarea generală a acţionarilor sau 
Consiliul SOCIETĂŢII ca fiind săvîrşite în interesul ei, răspunderea pentru aceste 
acţiuni trece asupra SOCIETĂŢII. 
 
 
 

SECRETAR 
Cornelia ŢURCANU 

 
 
 
 
AU LUAT CUNOŞTINŢĂ: 
 
 
Director general Constantin Becciev 
 
 
Director tehnic producţie Nicolae Pliuta 
 
 
Director economic Ion Burdila 
 
 
Director relaţii cu clienţii Mihail Golban 


