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Introducere
Principalele obiective ale guvemantei corporative sunt crearea unui sistem eficient pentru
garantarea sigurantei fondurilor oferite de actionari ~i utilizarea acestora in mod eficient,
reducerea riscurilor pe care investitorii nu sunt capabili sa le anticipeze ~i/sau nu doresc sa le
accepte ~i a caror gestionare pe termen lung de catre investitori provoaca reducerea atractivitatii
investitionale a societatii ~i a valorii actiunilor sale.
Codul de guvemanta corporativa al CA,,General Asigurari"SA(in continuare - Cod) a fost
elaborat in conformitate cu Hotarirea Comisiei Nationale a Pietii Financiare nr. 67/10 din
24.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Codului de Guvemanta Corporativa" ~i legislatia in vigoare
a Republicii Moldova. Prevederile Codului se bazeaza pe practica intemationala in domeniul
guvemantei corporative, principiile guvemantei corporative elaborate de Organizatia pentru
Cooperare ~i Dezvoltare Economica (OECD), precum ~i pe experienta acumulata in perioada
actiunii Legii privind societatile pe actiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997.
Standardele intemationale ofera guvemantei corporative o atentie sporita. Conform
recomandarilor OECD de administrare a companiilor, guvemanta corporativa implica unset de
relatii intre consiliul societatii pe actiuni (denumita in continuare - societate), organul executiv,
actionari ~i alte pa.qi interesate (Stakeholders), ~i anume angajati, parteneri, creditori ai societatii,
autoritati locale etc.
De asemenea, Planul de actiune pentru Guvemanta Corporativa al Uniunii Europene (UE)
identifica mai multe directii de actiuni in domeniul legislatiei societatilor pe actiuni ~i
guvemantei corporative, care sunt fundamentale pentru punerea in aplicare a unei legislatii
efective pentru societati, durabile ~i competitive.
Guvemanta corporativa ofera modalitatea prin care sunt determinate ~i stabilite obiectivele
societatii, precum ~i mijloacele de atingere a acestor obiective ~i procedurile de monitorizare a
performantei societatii.
Prezentul Cod a fost elaborat sub forma de cele mai bune situatii din practica nationala ~i
intemationala ~i reprezinta un set de standarde de guvemanta pentru a ghida managementul
societatii ~i actionarii in aplicarea recomandarilor generale de conducere eficienta a unei
societati. Persoanele implicate ale societatii (membrii organului executiv, ai consiliului societatii,
organelor de supraveghere, actionarii) ar trebui sale urmareasca in relatiile reciproce.
Societatile pe actiuni sunt incurajate sa adopte ~i sa se conformeze prevederilor prezentului
Cod.
CA,,General Asigurari"SA (in continuare Societate) trebuie sa ofere o justificare detaliata
in forma scrisa a oricaror actiuni sau decizii adoptate, ce deviaza de la prevederile prezentului
Cod, in baza Declaratiei ,,Conformare saujustificare", anexa la prezentul Cod.
Investitorii, inclusiv strategici, evalueaza respectarea normelor de guvemanta corporativa
ca parte a masurilor de protejare a riscurilor ~i a drepturilor actionarilor in baza normelor
generale acceptate in respectiva tara.
In scopul de a respecta recomandarile prezentului Cod, societatea va elabora ~i va aproba
documente inteme care vizeaza adoptarea ~i aplicarea recomandarilor de guvemanta corporativa
prevazute in prezentul Cod.
Capitolul I
DREPTURILE ACTIONARILOR
1. Cadrul guvemantei corporative asigura un tratament echitabil (in stricta conformitate cu
legislatia) pentru toti actionarii societatii, inclusiv pentru cei minoritari ~i/sau straini, detinatori
de actiuni ordinare ~i/sau preferentiale. Drepturile ~i obligatiile actionarilor sunt statuate in
legislatie, statut ~i reglementarile inteme ale societatii. In scopul asigurarii unei guvemari
eficiente ~i prodigioase ~i cre~terii increderii investitorilor, consemnam cele mai importante
dintre drepturile actionarilor.
2. Dreptul de a fi informat. Actionarul este in drept:
1) sa-~i exercite drepturile fara a intimpina bariere informationale instituite de societa e:

2) sa fie informat despre drepturile sale ~i modul in care acestea pot fi exercitate;
3) sa obtina informatiile solicitate de la societate in timp util;
4) sa fie informat despre structura capitalului ~i intelegerile care permit persoanelor ce
actioneaza in mod concertat sa exercite controlul asupra societatii;
5) sa fie informat despre identitatea tuturor actionarilor care detin eel putin 5% din
actiunile societatii;
6) sa solicite prezentarea informatiei privind convocarea adunarilor generale ale
actionarilor prin notificari electronice, ca un mod suplimentar de informare, cu indicarea expresa
in statutul societatii (in special pentru societatile cu un numar mare de actionari).
3. Dreptul de a participa ~i de a vota in cadrul adunarii generale a actionarilor. Pentru
realizarea eficienta a acestui drept este necesar ca:
1) ordinea de informare despre tinerea adunarii generale a actionarilor sa dea posibilitate
actionarilor de a se pregati corespunzator pentru participare la ea;
2) actionarilor sa li se acorde posibilitatea de a lua cuno~tinta de lista persoanelor care au
dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal;
3) locul, data ~i ora tinerii adunarii generale sa fie stabilite in a~a mod incit actionarii sa
aiba posibilitatea egala ~i neimpovaratoare de a participa la ea;
4) exercitarea drepturilor actionarilor de a cere convocarea adunarii generale ~idea inainta
propuneri pentru ordinea de zi a adunarii sa nu implice dificultati nejustificate;
5) actionarul trebuie sa aiba oportunitatea de a adresa intrebari persoanelor cu functii de
raspundere ale societatii, inclusiv intrebari referitor la raportul comisiei de cenzori ~i, dupa caz,
raportul de audit al societatii;
6) fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-~i realiza dreptul de a vota, in modul prevazut
de legislatie, statut ~i reglementarile inteme ale societatii. Societatea trebuie sa faciliteze
utilizarea celui mai simplu ~i comod mod de realizare a dreptului de vot;
7) participarea actionarilor la luarea deciziilor in contextul eficientizarii guvemantei
corporative sa fie facilitata ~i sa se asigure dreptul actionarilor de a-~i expune punctele de vedere
privind chestiunile propuse spre examinare ~i aprobare la adunarea generala a actionarilor.
4. Dreptul de a primi dividende. Pentru realizarea acestui drept este necesar:
1) de stabilit pentru actionari un mecanism transparent ~i clar de calcul a marimii
dividendelor ~i de plata a lor;
2) de prezentat actionarilor informatie suficienta pentru formarea unei imagini veridice
despre conditiile ~i modul de achitare a dividendelor;
3) de asigurat un mod de achitare a dividendelor care sa nu fie insotit de dificultati
nejustificate;
4) de prevazut raspunderea organului executiv pentru neachitarea sau achitarea cu
intirziere a dividendelor anuntate.
5. Dreptul de a transmite sau de a instraina actiunile in conditiile legii.
1) Transmiterea sau instrainarea actiunilor se efectueaza in conformitate cu prevederile
legislatiei.
2) Toate transferurile sau instrainarile actiunilor trebuie sa fie inregistrate in registrul
detinatorilor de valori mobiliare in stricta conformitate cu prevederile actelor normative in
vigoare.
6. Dreptul de preemptiune la subscrierea actiunilor nou-emise. Societatea, in conformitate
cu prevederile legale, va stabili un termen suficient, dar nu mai mic decit 14 zile lucratoare,
pentru realizarea de catre actionari a dreptului de preemptiune la subscrierea actiunilor nouem1se.
7. Dreptul de a fi ales in organele de conducere ale societatii.
8. Pe linga drepturile ce reies din prevederile legislatiei ~i drepturile comune ale tuturor
actionarilor, un actionar minoritar are dreptul:
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1) de a fi protejat contra actiunilor directe sau indirecte cu caracter abuziv din partea.sau in
interesul actionarilor ce detin un numar de actiuni ce acorda controlul asupra societatii;
2) de a fi protejat de conduita dubioasa a consiliului prin intermediul cerintei ca oricare
tranzactie intre actionarii majoritari ~i societate sa fie efectuata rara a fi lezate interesele
materiale ale societatii;
3) de a obtine, in conditiile legii, repararea prejudiciului daca drepturile sale au fost
incalcate;
4) sa cunoasca daca cineva dintre actionarii societatii sunt persoane interesate in efectuarea
tranzactiilor cu conflict de interese.
9. Detinatorilor de actiuni preferentiale nu li se pot modifica drepturile decit prin hotarirea
adunarii generale a actionarilor, cu conditia existentei unei hotariri aparte, aprobata cu votul a eel
putin trei patrimi din actiunile preferentiale.
Capitolul II
ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETA.TII
Sectiunea 1
Adunarea generala a actionarilor
10. Actionarii Societatii i~i pot realiza dreptul lor de a participa la activitatea societatii in
cadrul adunarii generale a actionarilor. Societatea va convoca adunarea generala ordinara anuala
a actionarilor eel putin o data pe an, iar cele extraordinare ori de cite ori este necesar.
11. Pentru actionarii minoritari adunarea generala a actionarilor ofera oportunitatea de a
obtine informatii privind activitatea societatii ~i de a adresa intrebari organelor de conducere ale
societatii in conformitate cu atributiile acestora. Prin participarea la adunarea generala a
actionarilor actionarul i~i exercita dreptul sau de a fi implicat in managementul societatii.
12. Se recomanda adunarii generale sa stabileasca norme de voturi mai mari decH cele
prevazute de actele normative in vigoare decizii asupra chestiunilor ce tin de competenta
exclusiva a acesteia, inclusiv cu privire la:
1) aprobarea statutului societatii sau a modificarilor ~i completarilor in statut;
2) aprobarea codului guvemantei corporative, precum ~i modificarea sau completarea
acestuia;
3) aprobarea hotaririi cu privire la modificarea capitalului social;
4) aprobarea modului de asigurare a accesului actionarilor la documentele societatii,
prevazute la art.92 alin.(1) din Legea privind societatile pe actiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997;
5) aprobarea hotaririi cu privire la emisia obligatiunilor convertibile;
6) aprobarea hotaririi privind instrainarea sau transmiterea actiunilor de tezaur actionarilor
~i/sau salariatilor societatii;
7) aprobarea regulamentului consiliului societatii, alegerea membrilor consiliului societatii
~i incetarea inainte de termen a imputemicirilor acestora, stabilirea cuantumului retributiei
muncii lor, remuneratiilor anuale ~i compensatiilor, precum ~i cu privire la tragerea la raspundere
a membrilor consiliului societatii;
8) aprobarea regulamentului comisiei de cenzori, alegerea membrilor ei ~i incetarea inainte
de termen a imputernicirilor lor, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor ~i compensatiilor,
precum ~i tragerea la raspundere a membrilor comisiei de cenzori;
9) incheierea tranzactiilor de propoqii ~i a tranzactiilor cu conflict de interese;
10) aprobarea normativelor de repartizare a profitului societatii;
11) repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau acopenrea
pierderilor societatii;
12) modificarea drepturilor acordate actionarilor de actiunile detinute;
13) examinarea situatiilor financiare ale societatii, aprobarea darii de seama anuale a
consiliului societatii ~i a darii de seama anuale a comisiei de cenzori;
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14) confirmarea societatii de audit care va efectua auditarea situatiilor financiare anuale ale
societatii ~i stabilirea onorariului pentru serviciile de audit;
15) reorganizarea sau dizolvarea societatii;
16) aprobarea actului de transmitere, bilantului de divizare, bilantului consolidat sau
bilantului de lichidare a societatii.
13. Organului executiv, membrilor consiliului ~i membrilor comisiei de cenzori vor
participarea la adunarile generale ale actionarilor. Totodata, participarea acestora este importanta
in cazurile cind la adunarea generala a actionarilor se exarnineaza chestiuni aferente chestiunilor
indicate la pct.12 subpct.10-13 ~i subpct.16.
14. Statutul societatii trebuie sa prevada modul de in~tiintare a actionarilor despre tinerea
adunarii generale a actionarilor in conformitate cu prevederile legislatiei. Daca in~tiintarea se
efectueaza inclusiv prin publicarea avizului despre convocarea adunarii generale a actionarilor in
organul de presa, societatea trebuie sa opteze pentru ziare cu difuzare nationala, care, eel mai
mult probabil, vor intra in vizorul unui nurnar maxim de actionari.
15. Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor ar trebui vizualizata ~i pe
pagina web a societatii.
16. Materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, inclusiv proiectele
documentelor ce se propun spre exarninare ~i aprobare, vor fi:
1) afi~ate la un loc accesibil (de regula, la sediul societatii) in modul prevazut de legislatie
~i statutul societatii in termen de eel putin 10 zile inainte de tinerea adunarii generale a
actionarilor;
2) expuse (in ziua tinerii adunarii generale, pina la inchiderea acesteia) la locul desfa~urarii
adunarii generale a actionarilor;
3) expediate tuturor actionarilor sau reprezentantilor lor legali (daca prin hotarirea adunarii
generale a actionarilor s-a decis acest lucru);
4) publicate, in modul ~i termenul prevazut de legislatie ~i statutul societatii, pe pagina web
a societatii.
17. Ordinea de zi reprezinta un document de notificare ~i trebuie sa descrie toate
chestiunile propuse pentru adunarea generala a actionarilor in mod clar ~i complet. Ordinea de zi
nu trebuie sa includa chestiuni pentru discutie intitulate ca "Altele" sau "Diverse".
18. Fiecare chestiune de pe ordinea de zi trebuie sa fie inclusa, discutata ~i votata separat.
19. Se recomanda ca politicile societatii referitoare la repartizarea profitului net, majorarea
rezervelor, plata dividendelor, modificarea componentei numerice a consiliului societatii,
comisiei de cenzori ~i incetarea inainte de termen a imputernicirilor membrilor lor, precurn ~i
aprobarea cuanturnului remuneratiei, vor fi introduse ca subiecte separate pe ordinea de zi a
adunarii generale a actionarilor.
20. Ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu poate fi modificata din moment ce a
fost anuntata actionarilor, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatie.
21. Ca material suplimentar, necesar pentru alegerea membrilor consiliului societatii,
actionarii trebuie sa primeasca informatia completa ~i obiectiva despre toti candidatii. Aceasta
informatie trebuie sa includa, eel putin, studiile, posturile ocupate in toata perioada de activitate,
numarul de actiuni detinute in societate ~i orice conflicte de interese existente sau potentiale.
22. Materialele prezentate actionarilor ar trebui sa fie structurate in a~a fel incit sa fie u~or
utilizabile, sa descrie pozitiile membrilor consiliului societatii ~i ale organului executiv fata de
subiectele incluse pe ordinea de zi.
23. Perioada de inregistrare trebuie sa fie suficienta in scopul de a permite tuturor
participantilor sa se inregistreze la adunare.
24. Actionarii trebuie sa aiba posibilitatea reala de a-~i exercita drepturile de a propune
initiative, de a-~i exprima opinia, de a adresa intrebari ~i de a vota.
25. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari ~i sa obtina raspunsuri la acestea, sa propuna
rezolutii ~i sa participe activ la dezbateri. Societatea poate incuraja utilizarea rnijloacelor de
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comunicare electronica cu conditia ca statutul societatii prevede expres acest fapt ~i ca mijloacele
in cauza sunt conforme legislatiei.
26. Atunci cind societatea este supusa auditului extern, persoanele responsabile ale
societatii de audit ~i/sau auditorul, care au efectuat auditarea situatiilor financiare anuale ale
societatii, sunt binevenite sa fie prezente la adunarea generala a actionarilor la care se
examineaza situatiile financiare anuale ale societatii pentru a oferi actionarilor posibilitatea de a
adresa intrebari ~i de a primi raspunsuri.
27. Adunarea generala a actionarilor trebuie sa dureze suficient timp pentru a asigura
dezbateri ample pe marginea fiecarei chestiuni incluse pe ordinea de zi ~i pentru ca toti actionarii
prezenti sa aiba posibilitatea de a adresa intrebari ~i de a primi raspunsuri in legatura cu
chestiunile de pe ordinea de zi, inainte ca acestea sa fie supuse votului. Adunarea generala a
actionarilor nu ar trebui sa dureze mai mult de o zi.
28. Consiliul societatii sau organul executiv nu poate impune conditii sau interdictii
obligatorii fata de participarea/neparticiparea actionarului la adunarea generala a actionarilor.
29. Pre~edintele adunarii trebuie sa depuna toate eforturile necesare pentru ca actionarii sa
primeasca raspunsuri la toate intrebarile discutate in cadrul adunarii. in cazul in care intrebarile
nu sunt simple ~i nu se pot oferi raspunsuri imediate, persoana (sau persoanele), careia i-au fost
adresate, trebuie sa ofere raspunsuri in scris cit mai curind posibil dupa incheierea adunarii
generale.
30. Ordinea de numarare a voturilor trebuie sa fie simpla ~i accesibila. Actionarii trebuie sa
fie asigurati de corectitudinea rezultatelor votarii.
31. Dupa tinerea adunarii generale a actionarilor materialele prezentate spre exarninare
adunarii generale a actionarilor vor putea fi vizualizate in continuare pe pagina web a societatii,
daca exista o asemenea pagina. Deciziile aprobate la adunarea generala a actionarilor vor fi
publicate pe pagina web a societatii ~i in organul de presa indicat in statutul societatii, in modul
~i termenul prevazut de legislatie.
32. Adunarea generala a actionarilor se desfa~oara la locul indicat in decizia de convocare
a adunarii. Totodata, societatea trebuie sa tina cont de faptul ca locul destinat desfa~urarii
adunarii generale a actionarilor trebuie sa fie pe teritoriul Republicii Moldova, cu exceptia
cazurilor expres prevazute in legislatie, ~i trebuie sa fie accesibil pentru toti actionarii care au
dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor.
Sectiunea 2
Consiliul societatii
33. Consiliul societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada intre adunarile
generale ale actionarilor ~i, in limitele competentei sale, controleaza ~i reglementeaza activitatea
societatii. Consiliul societatii activeaza in baza informarii depline, cu buna credinta ~i in cele mai
bune interese ale societatii ~i ale actionarilor prin asigurarea unei dezvoltari sustenabile a
societatii respective. Consiliul societatii se alege de adunarea generala conform prevederilor
legislatiei ~i este subordonat acesteia.
34. Consiliul societatii are un ~ir de atributii, inclusiv privind:
1) strategia corporativa, planul de lucru, procedura de control ~i gestionare a riscurilor,
evaluarea ~i promovarea bugetului anual ~i a planurilor de afaceri ale societatii, asigurarea
controlului privind indeplinirea planurilor ~i realizarea rezultatelor preconizate;
2) alegerea organului executiv al societatii ~i stabilirea remunerarii lui (daca statutul
societatii expres prevede aceste atributii);
3) aprobarea rapoartelor ~i a darilor de seama in conformitate cu prevederile legale, m
termen ~i intr-un mod calitativ, asigurind verificarea informatiei prezentate de catre comisia de
cenzon;
4) evaluarea regulata a activitatii organului executiv ~i implementarea de catre acesta a
strategiei societatii, evaluarea situatiilor financiare ale societatii;
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5) evaluarea corectitudinii dezvaluirii informatiei, care in conformitate cu prevederile
legislatiei ~i ale actelor normative in vigoare trebuie sa fie oferita publicului;
6) elaborarea prevederilor de baza a politicii de dividende.
35. Responsabilitatile consiliului societatii, precum ~i divizarea acestora intre membrii lui,
vor fi fixate in regulamentul sau. Regulamentul consiliului societatii va contine un capitol
separat referitor la raporturile cu organul executiv ~i adunarea generala a actionarilor ~i va fi
afi~at pe pagina web a societatii, daca exista o asemenea pagina.
36. Componenta numerica a consiliului societatii trebuie sa fie suficienta pentru a asigura
organizarea activitatii consiliului in modul eel mai eficient cu dezbateri obiective ~i echilibrate in
procesul de luare a deciziilor, inclusiv posibilitatea de a forma comitete ale consiliului, precum ~i
intru asigurarea actionarilor minoritari cu posibilitatea de a-~i alege in consiliul societatii a
candidatului pentru care voteaza.
37. Membrii consiliului societatii trebuie sa fie ale~i in stricta conformitate cu prevederile
legale.
38. Orice schimbare in componenta numerica a consiliului societatii se aproba in cadrul
adunarii generale a actionarilor.
39. Darea de seama a consiliului societatii, prezentata adunarii generale a actionarilor,
trebuie sa includa activitatile consiliului societatii pe parcursul perioadei de gestiune ~i urmarile
cu caracter semnificativ pentru societate ~i actionari, strategia societatii ~i riscurile afacerii,
precum ~i date pe fiecare membru in parte privind frecventarea ~edintelor consiliului societatii.
40. in cazul in care un membru al consiliului societatii a participat la mai putin de jumatate
din ~edintele consiliului, acest fapt trebuie indicat separat in darea de seama anuala a consiliului,
cu anexarea explicatiilor din partea membrului privind lipsele inregistrate.
41. Darea de seama anuala a consiliului societatii va cuprinde un capitol separat in care va
fi reflectat in ce masura se aplica sau nu recomandarile prezentului Cod, care va fi prezentat
adunarii generale a actionarilor spre aprobare ~i afi~at pe pagina web a societatii, daca exista o
asemenea pagina.
42. ~edinta consiliului societatii ar trebui convocata nu mai tirziu de o luna din data
adunarii generale a actionarilor la care a fost aleasa/modificata componenta consiliului societatii.
43. in scopul indeplinirii eficiente a responsabilitatilor sale, consiliul societatii se convoaca
la necesitate, dar nu mai rar de o data pe trimestru.
44. Pentru desfa~urarea ~edintelor consiliului societatii se recomanda a fi stabilit un
cvorum mai mare decit norma stabilita de legislatie.
45. Deciziile trebuie aprobate cu votul majoritatii din membrii ale~i, daca legislatia,
statutul societatii sau regulamentul consiliului societatii nu prevede o cota mai mare.
46. Consiliul societatii va pune in discutie eel putin o data pe an ~i se va pronunta cu
privire la:
1) eficacitatea functionarii sale;
2) eficacitatea functionarii ~i performantele organului executiv;
3) rezultatele respectarii de catre organul executiv a politicii de gestionare a riscurilor;
4) strategia societatii ~i riscurile afacerii;
5) schimbarile semnificative pozitive ~i negative ce au avut loc.
47. Rezultatele acestor discutii vor fi reflectate in darea de seama a consiliului societatii.
48. Membrii consiliului societatii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte in exercitarea
atributiilor sale:
1) sa indeplineasca cu buna-credinta ~i diligenta necesara, in interesul societatii, sarcinile
stabilite prin lege, statutul societatii ~i alte documente inteme;
2) sa-~i exercite competentele in scopurile stabilite prin legislatia in vigoare, statutul
societatii ~i alte documente, fara a aplica abuz de putere;
3) sa participe activ in discutii, la supravegherea activitatii societatii, sa depuna eforturi
adecvate pentru a obtine informatii cu privire la subiectele discutate;
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4) sa efectueze cercetari ~i analize independente cu referire la informaJiile furnizate de
societate, inclusiv prin invitarea expertilor externi;
5) sa evita conflictele actuale ~i potentiale intre interesele personale ~i cele ale societatii. in
cazul unui conflict de interese 1ntre societate ~i membru, acest membru nu trebuie sa permita ca
interesele personale sa prevaleze asupra intereselor societatii ~i niciodata nu va utiliza pozitia sa
corporativa pentru a face un profit personal sau pentru a obtine alte avantaje personale. Membrii
consiliului au obligatia sa prezinte consiliului societatii orice oportunitate de afaceri a societatii
inainte ca aceasta sa se des:fa~oare 1n interesul sau;
6) sa trateze toate informatiile disponibile pentru societate cu stricta confidentialitate pina
dnd aceasta informatie va fi dezvaluita public.
49. Consiliul societatii ar trebui sa constituie comitete pentru examinarea preliminara a
celor mai importante chestiuni ale activitatii societatii, cum ar fi comitetul de remunerare,
comitetul de gestionare a riscurilor etc.
50. Pre~edintele consiliului societatii se alege de catre consiliu conform statutului
Societatii. La alegerea pre~edintelui consiliului societatii de catre membrii consiliului, decizia se
aproba cu majoritatea simpla de voturi, daca statutul sau regulamentul consiliului nu prevad o
cota mai mare de voturi. Pre~edintele consiliului societatii ar trebui sa aiba cuno~tinte ~i
competente manageriale adecvate. Pre~edintele consiliului societatii poate reprezenta consiliul,
in modul prevazut de statut ~i regulamentul consiliului, dar nu poate adopta decizii in numele
consiliului.
51. Consiliul societatii ar trebui sa fie alcatuit dintr-un numar suficient de membri
independenti. Este recomandat ca membrii independenti sa reprezinte eel putin o treime din
totalul membrilor ale~i 1n consiliu.
52. Criteriile de evaluare a independentei membrului consiliului societatii se vor baza pe
analiza profunda a urmatoarelor situatii:
1) nu este ~i nu a fost in ultimii 5 ani membru al organelor de conducere ale persoanelor
juridice controlate de societate;
2) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta ~i nu a avut un
contract de munca in ultimii 3 ani cu acestea;
3) nu prime~te ~i nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o
remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele dedt cele care corespund calitatii sale de organ
executiv sau de membru al consiliului;
4) nu este ~i nu reprezinta in vreun fel un actionar detinator al cotei importante (de peste
5%) din totalul de actiuni emise ale societatii;
5) nu are ~i nu a avut in ultima perioada de gestiune relatii de afaceri cu societatea sau cu o
societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator, director sau
salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea. Relatiile de afaceri includ,
:rara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii
financiare, juridice, de consultanta etc.) ~i/sau client important al societatii sau al organizatiilor
care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;
6) nu este ~i nu a fost in ultimii 3 ani asociat sau salariat al societatii de audit prezente sau
trecute, a societatii sau a unei societati controlate de aceasta;
7) nu are legaturi cu administratorii/organul executiv al societatii datorita pozitiei detinute
in alte societati;
8) nu a fost membru al consiliului sau al organului executiv al societatii pe o perioada mai
mare de 3 mandate;
9) nu este persoana afiliata societatii ~i/sau persoana afiliata cu persoanele mentionate la
pct. l) - pct. 8) de mai sus. in acest sens, noti unea de persoana afiliata are semnificatia prevazuta
in Legea privind piata de capital nr.171 din 11.07.2012.
53. Membrul independent se obliga:
1) sa-~i pastreze, in toate circumstantele, independenta de analiza, decizie ~i actiune;
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2) sa nu solicite sau sa accepte niciun avantaj nejustificat care s-ar putea considera ca ii
compromite independenta;
3) sa i~i exprime in mod clar opozitia in situatia in care considera ca o decizie a consiliului
societatii poate avea efecte negative asupra societatii. In situatia in care consiliul societatii ia
decizii fata de care membrul independent sau neexecutiv are rezerve serioase, acesta ar trebui sa
prezinte toate consecintele specifice care ar putea rezulta urmare acestora.
54. Daca, intru indeplinirea atributiilor sale, consiliul societatii considera necesar, el poate
apela la serviciile consultantilor externi ai societatii.
Sectiunea 3
Organul executiv
55. Rolul organului executiv este gestionarea curenta a societatii, intru atingerea
obiectivelor stipulate in strategia ~i business-planul ei. Organul executiv este supravegheat de
catre consiliul societatii ~i de adunarea generala a actionarilor. in exercitarea atributiilor sale
organul executiv trebuie sa actioneze in interesele societatii ~i ale actionarilor.
56. Organul executiv al unei societati esteunilateral, in persoana directorului general
(conform statutului societatii).
57. Organul executiv este responsabil de respectarea actelor normative in vigoare,
statutului ~i regulamentelor interne ale societatii. Organul executiv va prezenta evolutia societatii
~i va pune in discutie managementul intern al riscurilor ~i sistemul de control cu consiliul
societatii ~i comisia de cenzori.
58. Cele mai importante aspecte ale activitatii organului executiv trebuie sa fie incluse in
darile sale de seama, care se prezinta consiliului societatii ~i/sau adunarii generale a actionarilor.
59. Responsabilitatile organului executiv vor fi fixate in statutul societatii ~i regulamentul
propriu. Regulamentul propriu va contine un compartiment aparte referitor la raporturile cu
consiliul societatii ~i adunarea generala a actionarilor ~i va fi afi~at pe pagina web a societatii,
daca exista o asemenea pagina.
60. Numirea membrilor organului executiv se realizeaza pe o durata determinata conform
statutului.
61. Procedura de alegere a organului executiv trebuie sa fie transparenta pentru toti
actionarii.
62. Orice schimbare in componenta numerica sau nominala a organului executiv trebuie
publicata ~i afi~ata pe pagina web a societatii.
63. Organul executiv va asigura posibilitatea angajatilor de a raporta orice abatere in
functionarea organelor de conducere ale societatii, f'ara a pune in pericol drepturile ~i interesele
acestora.
64. Organul executiv este responsabil de furnizarea unei informatii complete, exacte ~i
esentiale catre adunarea generala a actionarilor, consiliul societatii, comisia de cenzori ~i
societatea de audit care auditeaza situatiile financiare ale societatii.
65. Organul executiv informeaza imediat consiliul societatii despre imposibilitatea
exercitarii atributiilor sale sau despre aparitia impedimentelor in activitatea sa.
66. Darea de seama anuala a organului executiv al entitatii de interes public (raportul
conducerii) va cuprinde un capitol separat in care va fi reflectat in ce masura se aplica sau nu
prezentului Cod. Acesta va contine informatie despre:
1) codul de guvernanta corporativa aplicat de societate, cu referinta la sursa ~i locul
publicarii;
2) gradul cu care societatea se conformeaza sau nu prevederilor din codul de guvernanta
corporativa stipulat la subpct.1 );
3) sistemele de control intern ~i gestiune a riscurilor societatii ~i ale persoanelor care
exercita controlul asupra societatii;
4) imputernicirile, drepturile ~i obligatiile organelor de conducere ~i ale actionarilor
societatii, precum ~i modul de exercitare a acestora;
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5) componenta, modul de functionare ~i structura organelor de conducere ale societatii.
67. Raportul conducerii va fi aprobat de consiliul societatii sau adunarea generala a
actionarilor ~i afi~at pe pagina web a societatii, daca exista o asemenea pagina.
Capitolul III
SECRETARUL CORPORATIV (CONSILIULUI)
68. Interactiunea intre actionarii ~i organele de conducere ale Societatii, in contextul
guvemantei corporative, va fi realizata de catre un secretar corporativ al Societatii. Atributiile
acestuia vor fi exercitate de catre secretarul consiliului Societatii numit in conformitate cu
Regulamentului consiliului Societatii.
69. Consiliul societatii stabile~te cu secretarul corporativ conditiile contractuale ~i de
remunerare a acestuia.
70. Secretarul corporativ raporteaza consiliului societatii ~i ofera suport informational ~i
asistenta necesara organelor de conducere, precum ~i actionarilor ~i altor parti interesate.
71. Consiliul societatii adopta un document intern cu privire la secretarul corporativ
(consiliului), care prevede o descriere detaliata a drepturilor ~i a responsabilitatilor acestuia, lista
sarcinilor, remunerarea ~i calificarile acestuia.
73. Functiile principale ale secretarului corporativ includ:
1) sa asiste adunarea generala a actionarilor, consiliul societatii (inclusiv comitetele) ~i
organul executiv, sa i~i exercite activitatile prin fumizarea de sprijin informational necesar;
2) sa indeplineasca (dupa caz) functia de secretar al adunarilor generale ~i al ~edintelor
consiliului ~i sa asigure intocmirea proceselor-verbale;
3) sa fumizeze consiliului societatii ~i organului executiv asistenta cu privire la
documentele corporative;
4) sa coopereze indeaproape cu consiliul societatii ~i organul executiv in pregatirea ~i
distribuirea agendei, organizarea intilnirilor, precum ~i transmiterea anunturilor respective;
5) sa elaboreze ~i/sau sa pastreze toate documentele corporative, procesele-verbale ale
adunarilor actionarilor, ale ~edintelor consiliului, precum ~i orice alte documente ~i informatii
importante;
6) sa fluidizeze comunicarea dintre actionari, consiliul societatii ~i organul executiv;
7) sa asiste organele de conducere ale societatii in organizarea ~i pregatirea adunarilor
generale ale actionarilor in termenul stabilit, inclusiv prin prezentarea informatiilor relevante
persoanelor responsabile pentru indeplinirea procedurilor necesare pentru tinerea adunarii.
Capitolul IV
POLITICA DE REMUNERARE
74. Remunerarea membrilor consiliului societatii, ai organului executiv ~i ai comisiei de
cenzori va reflecta contributia efectiva a acestora la succesul activitatii societatii.
75. Cuantumul ~i criteriile de remunerare a membrilor consiliului societatii, ai organului
executiv ~i ai comisiei de cenzori ar trebui, in conformitate cu prevederile legislatiei ~i cu
practicile de guvemanta corporativa, savor baza pe:
1) responsabilitatile ~i contributiile membrilor consiliului societatii, ai organului executiv
~i ai comisiei de cenzori la performantele ~i rezultatele societatii;
2) capacitatea de a atrage, a selecta ~i a pastra manageri calificati ~i loiali;
3) sa !Ilcurajeze membrii consiliului, ai organului executiv ~i ai comisiei de cenzori de a
actiona in interesul societatii ~i nu in interes personal.
76. Politica de remunerare propusa pentru urmatoarea perioada de gestiune ~i orice
schimbare in politica de remunerare a perioadei de gestiune se va aproba de adunarea generala a
actionarilor.
77. Remunerarea membrilor organului executiv se aproba de consiliul societatii conform
statutului societatii . Remunerarea membrilor consiliului societatii ~i ai comisiei de cenzori se
aproba de adunarea generala a actionarilor.
11

78. Darea de seama anuala a consiliului societatii va reflecta modul in care a fost
implementata politica de remunerare in anul financiar precedent ~i va contine o sinteza a politicii
de remunerare planificata pentru perioada de gestiune urmatoare, inclusiv:
1) descrierea criteriilor de performanta ~i a modalitatilor de determinare a indeplinirii
acestora;
2) schimbarile in politica de remunerare.
79. Actionarii trebuie sa aiba acces la politica adoptata de societate in ceea ce prive~te
stabilirea remuneratiilor ~i bonusurilor membrilor consiliului societatii, organului executiv,
comisiei de cenzori, precum ~i la informatia cu privire la remuneratiile anuale ~i stimulentele
variabile primite de ace~ti membri.
80. Competenta, cuantumul salariului fix, structura ~i cuantumul componentelor de
remunerare variabila, inclusiv recompensele in forma de actiuni (in cazul existentei unor
programe optionale pentru managerii societatii), ale membrilor consiliului ~i organului executiv
trebuie reflectate in darea de seama anuala a societatii.
Capitolul V
CONFLICTUL DE INTERESE
81. Orice conflict de interese intre societate ~i persoanele interesate va fi evitat. Deciziile
asupra unor tranzactii, in urma carora membrii consiliului societatii sau ai organului executiv ar
putea avea conflicte de interese de importanta materiala pentru societate, se aproba in absenta
membrilor interesati in incheierea unor astfel de tranzactii.
82. Politicile societatii in identificarea, verificarea valorii tranzactiilor cu conflict de
interese anterior aprobarii acestora, cit ~i modul de aprobare a acestora, trebuie sa se bazeze pe
prevederile legislatiei, statutului ~i regulamentelor societatii.
83. Pentru a asigura prevenirea ~i solutionarea conflictelor de interese, oricaror altor
conflicte care au aparut sau ar putea aparea, acestea ar trebui identificate intr-un stadiu timpuriu,
iar actiunile tuturor organelor de conducere ar trebui sa fie bine coordonate.
84. Persoanele cu functii de raspundere ale societatii ~i persoanele interesate ale societatii:
1) nu pot primi donatii sau servicii gratuite de la societate, persoanele afiliate societatii,
precum ~i de la alte persoane implicate in relatiile cu societatea, cu exceptia celor a caror valoare
nu depa~e~te indicatorul stabilit prin prevederile legale;
2) nu vor acorda avantaje unor terti in detrimentul societatii;
3) nu vor folosi oportunitatile de afaceri ale societatii in scopul realizarii intereselor
proprii, ale rudelor lor sau ale partenerilor de afaceri, precum ~i a intereselor oricaror alte
persoane.
85. Persoanele cu functii de raspundere ale societatii ~i persoanele interesate ale acesteia,
precum ~i persoanele afiliate lor, vor raporta imediat despre orice conflict de interese
pre~edintelui consiliului societatii, organului executiv ~i vor furniza informatiile relevante
conform prevederilor legislatiei.
86. Consiliul societatii va aproba decizia privind incheierea tranzactiilor cu conflicte de
interese in absenta persoanei interesate, in unanimitate de membrii ale~i ai consiliului
neinteresati. Daca mai mult de jumatate dintre membrii ale~i ai consiliului societatii sunt
persoane interesate in efectuarea tranzactiei date, aceasta va fi incheiata numai prin hotarirea
adunarii generale a actionarilor. Tranzactia cu conflict de interese, aprobata de catre adunarea
generala a actionarilor, se ia cu majoritatea voturilor din numarul total de voturi ale persoanelor
care nu sint interesate in incheierea acestor tranzactii.
87. Societatea va dezvalui informatia privind incheierea unei tranzactii cu conflict de
interese in termenul ~i modul prevazut de legislatie. De asemenea, datele privind incheierea
tranzactiilor cu conflict de interese vor fi incluse in darea de seama anuala a consiliului societatii
~i vor cuprinde, eel putin, o descriere a conflictului de interese ~i o declaratie privind
corespunderea adoptarii lor prevederilor actelor legislative in vigoare ~i, dupa caz, prezentului
Cod.
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88. Masurile intreprinse in vederea identificarii ~i aprobarii corecte a deciziilor in cazul
tranzactiilor cu conflict de interese:
1) societatea va informa persoanele cu functii de raspundere ale societatii, actionarii (care
cad sub incidenta notiunii de persoana interesata), cit ~i persoanele afiliate acestora, despre
necesitatea prezentarii la adresa organului executiv ~i consiliului societatii a informatiei
complete, prevazute de legislatie, privind conflictele de interese. Orice modificare a informatiei
prezentata anterior se prezinta actualizata;
2) in timpul examinarii tuturor deciziilor in cadrul ~edintei/adunarii organelor de conducere
ale societatii, inainte de a fi exercitat dreptul de vot, se vor declara conflictele de interese
existente ~i se va atentiona despre necesitatea prezentarii oricarei informatii aferente chestiunii
puse la vot;
3) inregistrarea in procesul-verbal al ~edintei/adunarii organului de conducere a societatii a
informatiei privind conflictul de interese, precum ~i a explicatiilor ~i declaratiilor fa.cute in acest
sens;
4) in regulamentele societatii (regulamentul organului executiv, regulamentul consiliului
societatii, regulamentul adunarii generale a actionarilor, regulamentul comisiei de cenzori) se vor
reglementa mai detaliat aspecte referitor la identificarea, aprobarea tranzactiilor cu conflicte de
interese, dezvaluirea informatiei aferente acestora, dt ~i modul de sanctionare ~i de restituire a
prejudiciilor cauzate societatii;
5) societatea va indica in regulamentele societatii sau in regulamentele organelor de
conducere ale societatii, condudndu-se de prevederile le gale, cazurile (expres stabilite) pentru
care prevederile privind modul de aprobare a tranzactiilor cu conflicte de interese nu se aplica.
Capitolul VI
ROLUL PAflTILOR INTERESATE IN GUVERNANTA CORPORATIVA
89. Dezvaluirea publica a informatiei intr-un mod sigur, onest ~i transparent permite
paqilor interesate (angajati, creditori, investitori, furnizori) sa fie informate cu privire la situatia
societatii. In acest context, aderarea la recomandarile de guvemanta corporativa sunt vitale ~i
esentiale din punctul de vedere al paqilor interesate. Este in interesul societatii de a promova o
cooperare pe termen lung intre paqile interesate, care va duce la prosperarea societatii. Paqile
interesate beneficiaza de o buna gestionare ~i protectie a capitalului social al societatii.
90. Guvemanta corporativa impune luarea in considerare a intereselor paqilor interesate, ID
conformitate cu recomandarile transparentei, responsabilitatii ~i eticii in afaceri.
91. Consiliul societatii ~i organul executiv trebuie sa clarifice ~i sa determine
responsabilitatile societatii in ceea ce prive~te relatia acesteia cu paqile interesate. Ace~tia
trebuie sa se asigure ca exista o structura adecvata ~i mecanisme suficiente pentru cunoa~terea
obligatiilor societatii fata de diferite pa.qi interesate ~i sa asigure respectarea acestor obligatii.
Astfel de mecanisme ar putea include informarea oficiala a paqilor interesate ~i, in special, a
angajatilor in legatura cu drepturile lor specifice ~i modalitatile de rectificare a acestora.
92. Organul executiv conlucreaza impreuna cu consiliul societatii la elaborarea ~i
adoptarea unui cod de guvemanta corporativa, stabilind orientari majore ale guvemantei
corporative conform obiectivelor pe termen lung ale societatii. Codul se comunica paqilor
interesate prin publicarea pe pagina web a societatii.
93. Societatea ar trebui sa stabileasca o comunicare eficienta cu angajatii ~i alte pa.qi
interesate in problemele care ii afecteaza direct. Acest lucru este deosebit de important ID
domeniul dreptului muncii, al sanatatii, protectiei sociale etc.
94. Informarea continua a angajatilor in legatura cu problemele care ar putea sa-i afecteze
va ajuta substantial la stabilirea obiectivelor comune, ce ar putea preveni potentialele conflicte ~i
va ajuta la rezolvarea inteleapta a acestora.
95. In cazul in care drepturile paqilor interesate sunt IDcalcate, ar trebui sa existe
mecanisme de redresare a situatiei, inclusiv, adresarea in organele publice competente ~i ID
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·e paqilor interesate care actioneaza in
e atre conducerea acesteia.
un departamen persoana specializat(a), dedicat(a)

Capitolul VII
0£.ZVALUIREA INFORMATIEI ~I TRANSPARENTA
tm:onna:u-u·e ar trebui pregatite ~i dezvaluite in conformitate cu prevederile legislatiei ~i
rive in vigoare. Totodata, societatea va dezvalui informatii financiare ~i
'""'' ,...........,uow.L,- iare.

98. Ca parte a unui sistem care functioneaza bine in partea ce tine de dezvaluirea

informatiei ~i transparenta, societatea care nu reprezinta entitate de interes public ar trebui sa
infiinteze ~i sa mentina o pagina web.
99. Societatea care reprezinta entitate de interes public va detine obligatoriu o pagina web
proprie pe care va dezvalui informatia prevazuta de legislatie, de actele normative in vigoare ~i
de prezentul Cod.
100. Societatea va opta pentru o publicare rapida ~i precisa a informatiilor pe pagina web
~i/sau in organul de presa prevazut in statutul societatii referitoare la toate aspectele relevante ale
societatii, a situatiilor financiare, a operatiunilor sale, a proprietatii, a guvernantei corporative,
precum ~i a a~teptarilor pentru viitor.
101. Caile de dezvaluire a informatiilor ar trebui sa asigure un acces u~or, egal ~i in timp
util a informatiilor accesate de catre utilizatori. Informatiile dezvaluite trebuie sa fie verificate,
precise, lipsite de ambiguitate ~i expuse in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
102. Toate informatiile care ar putea influenta procesul de luare a deciziilor cu privire la
investitii in instrumente financiare ale societatii trebuie imediat sa fie fa.cute publice ~i sa fie
disponibile in acela~i termen pentru toate persoanele care ar putea fi interesate, inclusiv
informatiile de ordin pozitiv cit ~i cele de ordin negativ, in scopul de a oferi beneficiarilor de
informatii o imagine deplina intru evaluarea corespunzatoare a pozitiei societatii.
103. Societatea ar trebui sa intocmeasca rapoarte anuale care contin informatii cu privire la
descrierea activitatii, analiza situatiei financiare ~i rezultatelor operatiunilor, modificarile la
capitalul propriu, orice riscuri semnificative ~i factorii de rise.
104. Societatea in calitate de entitate de interes public trebuie sa dezvaluie informatia in
conformitate cu prevederile legale, urmind sa asigure publicarea pe pagina web a eel putin
urmatoarelor informatii:
1) informatii generale cu privire la societate - date istorice, genurile de activitate, datele de
inregistrare, adresa juridica etc.;
2) raportul conducerii cu privire la respectarea recomandarilor de guvernanta corporativa ~i
a prevederilor legislatiei;
3) informatii privind adunarile generale ale actionarilor, proiectele de decizii care urmeaza
sa fie examinate, hotaririle adoptate - eel putin pentru ultimul an de gestiune, materialele pentru
viitoarea adunare generala a actionarilor, precum ~i orice materiale suplimentare care au fost
prezentate in conformitate cu legislatia;
4) statutul societatii;
5) regulamentul consiliului societatii, care reglementeaza activitatea consiliului, precum ~i
politica de remunerare a consiliului (sau o referinta in cazul in care este un document separat), ~i
reglementarea procedurii privind adunarea generala a actionarilor, in cazul in care astfel de
procedura a fost adoptata;
6) situatiile financiare anuale ~i alte rapoarte anuale ale societatii;
7) informatii privind controlul intern, controlul extern (societatea de audit care presteaza
servicii conform legislatiei in domeniul auditului), comisia de cenzori, precum ~i rapoartele
intocmite in urma controalelor pentru ultirnii 5 ani;
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8) informatii cu privire la membrii organului executiv ~i ai consiliului societatii (pentru
fiecare separat), cu mentionarea membrilor care sunt independenti, experienta de lucru, studiile,
numarul de actiuni detinute, functiile detinute in alte societati, precum ~i mandatul ca membru de
consiliu ~i ca organ executiv;
9) actionarii care detin eel putin 5% din actiunile societatii, cit ~i informatiile privind
modificarile imegistrate (pe parcursul perioadei de gestiune) in structura actionarilor respectivi;
10) orice alte informatii care trebuie prezentate de societate, in conformitate cu legislatia in
vigoare, de exemplu informatii cu privire la orice evenimente importante, comunicate de presa
ale societatii, situatiile financiare anuale ale societatii pentru perioadele de gestiune precedente;
11) codul de guvernanta corporativa etc.
105. Societatea va publica ~i va actualiza, in eel mai scurt timp, pe pagina web informatiile
care, in conformitate cu prevederile legislatiei, ale actelor normative in vigoare ~i ale prezentului
Cod, trebuie sa fie dezvaluite obligatoriu.
106. Se recomanda mentinerea pe pagina web a societatii a informatiei publicate in
versiunea rusa ~i/sau engleza, continutul fiind identic cu eel publicat in limba de stat.
107. Toate societatile sunt incurajate sa aplice in practica prevederile expuse in capitolul
<lat.
Capitolul VIII
AUDITUL, CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCULUI
Sectiunea 1
Auditul extern
108. Pentru a se asigura o activitate de succes a societatii, va fi necesar sa se planifice
regulat controale (verificari) ~i sa se stabileasca procedurile de (audit) control intern ~i extern.
Auditul situatiilor financiare anuale ale societatii se efectueaza conform legislatiei in domeniul
auditului.
109. Auditorilor li se acorda acces la toate documentele necesare pentru efectuarea
auditului ~i posibilitatea de a participa la ~edintele consiliului ~i la adunarile generale ale
actionarilor la care sunt puse in discutie aspectele ce tin de auditul situatiilor financiare anuale ~i
la alte informatii aferente acestora.
110. Sarcina societatii de audit este de a fumiza societatii servicii obiective de audit ~i
consultanta pentru a facilita eficienta activitatii societatii ~i de a oferi sprijin in realizarea
obiectivelor stabilite managementului societatii, asigurind o abordare sistematica pentru
evaluarea ~i imbunatatirea proceselor de gestionare ~i control al riscurilor.
111. Se recomanda societatii sa dispuna de un regulament intern privind modul de selectare
~i aprobare a societatii de audit. In procesul selectarii societatii de audit, societatea trebuie sa
asigure respectarea legislatiei in vigoare, de asemenea societatea de audit va garanta respectarea
prevederilor legale privind activitatea de audit.
Sectiunea 2
Comisia de cenzori
112. Pentru a asigura o functionare de succes, societatea i~i va verifica activitatea in mod
regulat ~i va defini procedura de control intern.
113. Obiectivul comisiei de cenzori este de a asigura o activitate eficienta ~i de succes a
societatii, o veridicitate a informatiilor prezentate ~i conformarea acestora cu actele de
reglementare relevante ~i cu principiile de afaceri. Comisia de cenzori ajuta consiliul societatii sa
identifice deficientele ~i riscurile in gestionarea societatii.
114. Comisia de cenzori se nume~te de adunarea generala a actionarilor ~i este subordonata
acesteia Totodata, responsabilitatile ~i domeniul de aplicare se stabilesc in concordanta cu
legislatia. Sarcinile comisiei de cenzori trebuie sa fie supravegherea sistemului de control intern,
precum ~i verificarea respectarii regulamentelor, ghidurilor ~i instructiunilor.
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115. Functiile ~i responsabilitatile comisiei de cenzori ar trebui sa fie specificate in
regulamentul comisiei de cenzori sau intr-un document similar.
116. Pentru a asigura o functionare eficienta a comisiei de cenzori se recomanda ca
membrii acesteia sa aiba cuno~tinte adecvate in contabilitate ~i raportare financiara, deoarece
atributiile legate de raportare ~i de controlul financiar al societatii sunt responsabilitatile
primordiale ale comisiei de cenzori.
117. Toti membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba acces la informatiile cu privire la
principiile contabile practicate de societate. Consiliul societatii va informa comisia de cenzori cu
privire la intentia de a aproba tranzactii semnificative ~i neordinare, in cazul in care sunt posibile
evaluari alternative, ~i se va asigura ca comisia de cenzori are acces la toate informatiile in
conformitate cu legislatia.
118. Comisia de cenzori trebuie sa aiba dreptul de a efectua o investigatie independenta, in
scopul de a identifica, in domeniul sau, orice incalcari in activitatea societatii.
119. Adunarea generala a actionarilor aproba planul anual de lucru al comisiei de cenzori,
analizeaza rezultatele activitatii ~i monitorizeaza punerea in aplicare a recomandarilor acesteia.
Secfiunea 3
Managementul riscului
120. Obiectivul de baza in gestionarea riscurilor este de a asigura identificarea ~i
supravegherea riscurilor legate de activitatea comerciala ~i investitionala a societatii. Pentru a
asigura o gestionare eficienta a riscurilor va fi necesar sa se defineasca principiile de baza de
gestionare a riscurilor. Se recomanda de a se caracteriza cele mai importante, existente ~i
potentiale riscuri in ceea ce prive~te activitatea societatii.
121. Consiliul societatii este responsabil pentru procesul total de gestionare a riscurilor,
asigurind gestionarea riscurilor pentru operatiunile interne ~i externe, respectarea procedurilor
financiare ~i juridice intr-un mod adecvat printr-un mecanism intern stabil.
122. Organul executiv ar trebui sa fie responsabil fata de consiliu in ceea ce prive~te
proiectarea, implementarea ~i monitorizarea procedurilor de gestionare a riscurilor ~i integrarea
acestora in operatiunile de zi cu zi ale societatii.
Capitolul IX
DISPOZITII FINALE
123. Respectarea cerintelor de guvernanta corporativa, prevazute in actele normative in
vigoare ~i prezentul Cod, reprezinta eel mai bun mecanism de protejare a drepturilor actionarilor.
124. Consiliul societatii ~i organul executiv trebuie sa respecte atributiile lor, in scopul de a
actiona in interesul actionar~lor. Incalcarea acestor responsabilitati, insotita de careva daune
pentru societate, ar trebui sa atraga consecinte asupra persoanelor care au comis astfel de
incalcari.
125. Actionarii sunt incurajati de a trage la raspundere, in conditiile legii, membrii
consiliului ~i ai organului executiv pentru incalcarea prevederilor Codului, daca incalcarile au
adus prejudicii actionarilor.
126. Societatea in calitate de entitatea de interes public odata cu aprobarea prezentului
Cod este obligata sa pregateasca o Declaratie de guvernanta corporativa ~i sa o includa in
raportul conducerii la raportul anual. Declaratia se va publica pe pagina web a societatii, daca
exista o asemenea pagina (conform Anexei).
127. In Declaratie societatile ar trebui sa indice in mod clar de lace recomandari specifice
s-au abatut ~i pentru fiecare abatere in parte de la o recomandare:
1) sa explice in ce mod s-a abatut societatea de la recomandare;
2) sa descrie motivele abaterii;
3) sa descrie modul in care a fost luata decizia de a se abate de la recomandare in cadrul
societaµi ;
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4) daca abaterea este limitata in timp, sa explice cind preconizeaza societatea ca se va
conforma cu o anumita recomandare;
5) sa descrie, daca este cazul, masura luata in locul conformarii ~i sa explice in ce fel
masura respectiva atinge obiectivul care sta la baza recomandarii specifice sau a codului in
ansamblu, sau sa clarifice modul in care aceasta contribuie la o buna guvemanta corporativa a
societatii.
128. Piata reglementata este indemnata sa foloseasca masuri inteme pentru protejarea
drepturilor actionarilor ~i pentru promovarea unei guvemante corporative bune.
129. Societatea, a caror instrumente financiare sunt admise spre tranzactionare pe piata
reglementata, trebuie sa prezinte pietei reglementate Declaratia sa cu privire la conformarea sau
neconformarea cu prevederile prezentului Cod, pe care piata reglementata, la rindul sau, o va
face publica pe pagina web proprie.
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