
A P R O B A T 
de Adunarea generală a acţionarilor 

S.A. «Apă - Canal Chişinău» 
proces-verbal nr. 
din "j2iL" w aur ie 2QQ4 

R E G U L A M E N T U L 
Organului de control (Comisie de cenzori) 

al S.A. «Apă - Canal Chişinău» 

1 Dispoziţii generale 
1.1. Prezentul regulament stabileşte cerinţele faţă de competenţa 

organului de control (comisiei de cenzori), modul de activitate, 
drepturile şi obligaţiile lui. 

1.2. împuternicirile organului de control al S.A. «Apă - Canal 
Chişinău» (în continuare - Societate) sunt exercitate de Comisia 
de cenzori a Societăţii. împuternicirile Comisiei de cenzori pot fi 
transmise organizaţiei de audit, conform hotărârii Adunării 
generale a acţionarilor şi contractului de audit, ceea ce, însă, nu 
scuteşte societatea de controalele de audit care se petrec în 
conformitate cu legislaţia. 

1.3. Scopurile activităţii Comisiei de cenzori sunt: 
a) asigurarea respectării legalităţii în activitatea economico -

financiară a Societăţii; 
b) protecţia drepturilor şi intereselor legale ale acţionarilor şi 

lucrătorilor Societăţii. 

2 Cerinţele fată de Comisia de cenzori. 
2.1. Comisia de cenzori se alege şi se recheamă de către Adunarea 

generală a acţionarilor. 
2.2. Comisia de cenzori se alege pe un termen de 3 ani. 
2.3. Cenzor poate f i : 

a) persoană fizică cu capacitate de exerciţiu, inclusiv şi acea 
persoană care nu este acţionar al Societăţii şi posedă documente 
ce confirmă calificarea ei în evidenţa contabilă, finanţe sau 
economie; 

b) reprezentanţii împuterniciţi ai persoanelor juridice ce posedă 
procura şi documentul ce confirmă calificarea respectivă. 

2.4. Cenzor nu poate fi: 
a) Membrul Comitetului de conducere, angajatul contabilităţii şi 

rudele lor apropriate; -
b) gestionarii Societăţii; 



c) membrii a mai mult de două Comisii de cenzori ai altor 
societăţi, dacă aceştia nu sunt acţionari ai Societăţii; 

d) conducătorul Societăţii care exercită administrarea în privinţa 
angajării lucrătorilor Societăţii. 

Drepturile şi obligaţiile Comisiei de cenzori. 
3.1. Comisia de cenzori efectuează controlul documentar obligatori al 

activităţii economico-financiare a Societăţii şi a Organului 
executiv. 

3.2. Comisia de cenzori, de asemenea, efectuează controalele 
extraordinare ale activităţii economico - financiare a Societăţii şi 
a Organului executiv din proprie iniţiativă şi: 

a) la cererea acţionarilor ce posedă în comun cel puţin de 10 la sută 
din numărul total de acţiuni ale Societăţii cu drept de vot; 

b) conform hotărârii Adunării generale. 
3.3. Controalele activităţii economico - financiare a Societăţii 

(Organului executiv) se efectuează în conformitate cu actele 
normative în vigoare din acest domeniu. 

3.4. La cererea Comisiei de cenzori persoanele cu funcţii de 
răspundere ale Societăţii trebuie să-i prezinte materiale, 
documentele contabile şi de altă natură şi, de asemenea, 
explicaţiile personale în scris. 

3.5. Comisia de cenzori nu este în drept să ceară de la persoanele cu 
funcţii de răspundere întocmirea documentelor şi dărilor de seamă 
ale Societăţii ce nu sînt prevăzute de sistemul în vigoare de 
evidenţă. 

3.6. In cazul când persoanele cu funcţii de răspundere refuză să 
transmită documentele necesare sau să dea explicaţii în scris, 
Comisia de cenzori întocmeşte un act care se va anexa la 
concluziile despre control. 

3.7. Controalele efectuate de Comisia de cenzori nu va pune obstacole 
activităţii Societăţii. 

3.8. Concluziile la controlul exercitat vor fi întocmite în termen de 5 
zile de la ziua încheierii activităţii cu documentele Societăţii. 

3.9. Comisia de cenzori este obligată să aducă la cunoştinţa Organului 
executiv concluziile privind controlul exercitat în termen de 7 
zile de la încheierea acestuia. 

3.10. Comisia de cenzori prezintă Adunării generale a acţionarilor 
concluzii despre controlul efectuat. 

3.11. Comisia de cenzori, de asemenea întocmeşte concluzii asupra , 
dărilor de seamă anuale ale Organului executiv şi bilanţului 
contabil anual al Societăţii, fără aceste concluzii Adunarea 
generală nu este în drept să examineze darea de seamă anuală a 



Organului executiv şi bilanţul anual al Societăţii. 
3.12. în cazul încetării activităţii Societăţii la hotărârea Adunării 

generale a acţionarilor, Comisia de cenzori efectuează controlul 
activităţii Comisiei de reorganizare sau a Comisiei de lichidare a 
Societăţii. 

3.13. Comisia de cenzori este obligată să participe la Adunarea generală 
a acţionarilor cu drept de vot consultativ. 

3.14. Comisia de cenzori este în drept să participe la şedinţele 
Organului executiv cu drept de vot consultativ. 

3.15. Comisia de cenzori este obligată să ceară convocarea Adunării 
generale extraordinare a acţionarilor în cazul apariţiei unui pericol 
grav intereselor Societăţii sau în cazul depistării încălcărilor grave 
din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale Societăţii. 

3.16. Comisia de cenzori este in drept să ceară de la persoanele cu 
funcţii de răspundere ale Societăţii lichidarea încălcărilor 
depistate în activitatea economico-financiara a Societăţii. 

3.17. Comisia de cenzori este obligată să păstreze secretul comercial al 
Societăţii. Comisia de cenzori, de asemenea, nu este în drept să 
informeze in mod particular acţionarii sau persoanele terţe despre 
unele date în timpul controlului. 

3.18.Organul executiv este obligat să contribuie efectiv, în măsura 
posibilităţilor, la activitatea Comisiei de cenzori. 

4. Dispoziţii finale. 
4.1. Remunerarea cenzorilor. Dacă de adunarea generala a acţionarilor 

nu sunt stabilite alte criterii, cenzorii sunt remuneraţi cu: 
1,0 salariu mediu lunar pe întreprindere pentru preşedinte; 
0,8 salariu mediu lunar pe întreprindere pentru ceilalţi membri; 
0,5 salariu mediu lunar pe întreprindere pentru membrii 
comisiei de cenzori angajaţi ai întreprinderii. 

4.2. Comisia de cenzori poate fi gratificată conform hotărârii Adunării 
generale a acţionarilor în cazul când la controlul exercitat 
organizaţia de audit nu va depista încălcări esenţiale în activitatea 
economico-financiară a Societăţii. 
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