
Tabelul modificărilor propuse a fi efectuate în Statutul O.C.N. „Corporația de Finanțare Rurală” S.A. 
 

Număr 

ordine 
Textul actual Argumentarea modificărilor propuse 

Redacția propusa (modificările sunt marcate cu 

bold) 

1 

 

1.4. Corporația este persoană juridică de drept 

privat, dispune de sigiliu, ștampile, foaie de 

antet și marca de servire proprie. 

 

Pun în discuție posibilitatea abolirii de către 

Corporație a Sigiliului (ștampilei) său. Legea permite, 

desfășurarea activității fără sigilii și ștampile. 

Ștampilele care confirmă copiile vor fi aplicate în 

continuare. 

Dreptul Corporației de a avea ștampile cu antet și 

blanchete cu denumirea sa, precum și marcă 

comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte 

mijloace de identificare vizuală a societății este 

stabilit în alin. (9) art. 3 din Legea 1134/1997 privind 

societățile pe acțiuni.  

Potrivit alin. (5) art. 3. din Legea 845/1992 cu 

privire la antreprenoriat și întreprinderi 

„Întreprinderile și întreprinzătorii nu sânt obligați să 

dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de 

orice natură. În cazul în care legislația prevede 

necesitatea aplicării ștampilei întreprinderii sau 

întreprinzătorului, cerința se consideră îndeplinită 

dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită 

de întreprindere sau de către întreprinzător. 

 

Chiar dacă la moment Corporația nu va renunța la 

dreptul său de a avea ștampilă, această dorință poate 

apărea ulterior, respectiv atunci nu va fi necesar de 

modificat statutul, procedură care durează.  

În eventualitatea că se va decide modificarea acestui 

punct propun următoarea redacție: 

1.4. Corporația este persoană juridică de drept 

privat, practicând activitatea de antreprenoriat 

sub forma organizatorico juridică de societate pe 

acțiuni. 
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1.8. Pentru angajamentele asumate Corporația 

poartă răspundere conform legislației cu întreg 

patrimoniul de care dispune cu drept de 

proprietate. 

 

Potrivit art. 4 alin. (3) din Legea 1134/1997 

Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu 

întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de 

proprietate. 

De asemenea conform alin. (1) art. 184. Cod civil  

„Persoana juridică răspunde pentru obligațiile sale 

cu tot patrimoniul ce îi aparține.” 

Propun modificarea acestui punct fiind expus în 

următoarea redacție: 

1.8. Pentru obligațiile sale Corporația 

răspundere cu întreg patrimoniul ce îi aparține. 
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1.10. Corporația poate deschide filiale și 

reprezentanțe pe teritoriul Republicii Moldova, 

absolvite de dreptul de persoană juridică, 

atribuindu-le drepturi în limitele prevederilor 

statutare și regulamentelor aprobate de 

Corporație.  

Potrivit prevederilor Codului Civil - în vigoare de la 

01 martie 2019, codul nu definește noțiunea de filială 

și reprezentanțe ci doar cea de sucursală. Noțiunea 

respectivă a rămas în Legea 1137/1997 dar posibil va 

fi exclusă și de acolo. 

1.10. Corporația poate deschide oficii 

secundare situate în afara sediului central, care 

nu sunt sucursale, nu au bilanț separat și 

desfășoară unele sau toate activitățile 

Corporației conform regulamentului aprobat în 

acest sens. 



 Art. 35 din Legea 1134/1997 stabilește că 

denumirea și sediul filialelor și reprezentanțelor 

societății urmează a fi fixate în Statut.   

Până acum Corporația nu avut deschise filiale sau 

reprezentanțe. Dar are deschise oficii regionale 

(secundare), care nu sânt nici filiale nici reprezentanțe 

dar care desfășoară unele din activitățile Corporației 

și o reprezintă în teritoriu. 

Art. 3 din Legea 1/2018  cu privire la organizațiile 

de creditare nebancară definește oficiul secundar ca – 

unitate structurală internă a organizației de creditare 

nebancară, situată în afara sediului central, care nu 

este sucursală, nu are bilanț separat și desfășoară 

unele sau toate activitățile organizației de creditare 

nebancară conform regulamentului intern aprobat în 

acest sens. 

Propun modificarea punctului 1.10. prin expunerea 

lui în următoarea redacție: 

Notă: deschierea/închiderea oficiilor secundare nu 

va necesită includerea acestora în Statut ci doar 

notificarea CNPF. Referitor la oficiile secundare, care 

activează astăzi, Corporația a notificat CNPF.   
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2.2. Corporația, pentru atingerea scopului 

menționat în punctul 2.1 din prezentul statut, 

practică următoarele activități: 

a) primirea creditelor și împrumuturilor de la 

instituțiile financiare naționale și internaționale, 

precum și de la alte persoane juridice din țară și 

de peste hotare; 

b) acordarea și gestionarea creditelor 

nebancare asociațiilor de economii și 

împrumut; 

c) acordarea și gestionarea creditelor 

nebancare persoanelor fizice și juridice, cu 

capital integral privat; 

e) prestarea serviciilor aferente creditelor 

nebancare; 

f) acordarea serviciilor de intermediere în 

asigurări în calitate de agent bancassurance; 

g) leasingul financiar. 

Art. 8 alin. (2) din Legea OCN stabilește că  

„Activitățile de creditare nebancară sânt: 

a) acordarea de credite nebancare; 

b) leasingul financiar.” 

   Iar art. 9 alin. (1) lit. a) precizează că „se interzic 

organizației de creditare nebancară: 

a) atragerea de depozite sau de alte fonduri 

rambursabile de la persoane fizice; 

 

Totodată Codul Civil în vigoare de la 01 martie 2019 

nu definește noțiunea de „credit nebancar”.  

De asemenea, instanțele de judecată nu pun la 

îndoială faptul acordării de OCN anume a creditelor 

și nu cer careva explicații referitor la creditele 

„nebancare”. 

 

Suplimentar, după schimbările majore, care au avut 

loc în ultima perioadă în rândul acționarilor, a apărut 

necesitatea ajustării statutului situației de fapt. 

Propun modificarea punctului 2.2. și expunerea lui 

în următoarea redacție:  

2.2. Pentru atingerea scopului menționat în 

punctul 2.1 din prezentul statut, Corporația 

practică următoarele activități: 

a) acordarea creditelor; 

b) leasingul financiar; 

c) gestionarea creditele acordate; 

d) prestarea serviciilor aferente creditelor 

acordate; 

e) acordarea serviciilor de intermediere în 

asigurări în calitate de agent bancassurance. 

Pentru desfășurarea cu succes a activităților 

menționate, Corporația va accesa credite și 

împrumuturi de la instituțiile financiare 

naționale și internaționale, precum și de la alte 

persoane juridice din țară și de peste hotare. 
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2.3. Corporația de asemenea acordă asistență 

tehnică și consultativă la crearea și pe 

Ținând cont de schimbările, care au avut loc în 

ultima perioadă în rândul acționarilor, propun de 

ajustat punctul 2.3... sau de exclus... 

2.3. Corporația acordă asistență tehnică și 

consultativă la crearea și pe parcursul  activității 

clienților ai săi. 



parcursul  activității asociațiilor de economii și 

împrumut, precum și altor clienți ai săi. 
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3.5. Modificările prezentului Statut, privitor la 

majorarea sau diminuarea capitalului social al 

Corporației, sânt prezentate spre înregistrare la 

Camera Înregistrării de Stat în decurs de 15 

(cincisprezece) zile după înregistrarea la 

Comisia Națională a Pieței Financiare a 

totalurilor emisiei suplimentare de acțiuni sau 

anularea acțiunilor de tezaur.  

 

După reformarea serviciilor publice prin HG nr. 

314/2017, Întreprinderea de Stat „Camera 

Înregistrării de Stat” a fost reorganizată prin fuziune 

(absorbție) cu Instituția publică „Agenția Servicii 

Publice”. 

Respectiv activitatea de înregistrare a persoanelor 

juridice a trecut în competența IP „Agenția Servicii 

Publice”. Propun schimbarea expresiei „Camera 

Înregistrării de Stat” cu expresia „Instituția publică 

„Agenția Servicii Publice”. 

3.5. Modificările prezentului Statut, privitor la 

majorarea sau diminuarea capitalului social al 

Corporației, sânt prezentate spre înregistrare la 

Instituția publică „Agenția Servicii Publice în 

decurs de 15 (cincisprezece) zile după înregistrarea 

la Comisia Națională a Pieței Financiare a totalurilor 

emisiei suplimentare de acțiuni sau anularea 

acțiunilor de tezaur.  
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3.9. Corporația formează rezerva specială în 

scopul acumulării surselor necesare 

Corporației pentru creditarea altor clienți decît 

asociațiile de economii și împrumut. Rezerva 

specială nu poate fi distribuită sub formă de 

dividende acționarilor sau capitalizată în formă 

de acțiuni. 

 

Pun în discuție ajustarea punctului 3.9. 3.9. Corporația formează rezerva specială în 

scopul acumulării surselor necesare Corporației 

pentru creditare a altor clienți decît asociațiile de 

economii și împrumut. Rezerva specială nu poate 

fi distribuită sub formă de dividende acționarilor 

sau capitalizată în formă de acțiuni. 
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4.2. Acțiunile ordinare cu drept de vot emise 

de Corporație pot fi achiziționate numai de 

asociațiile de economii și împrumut. Proprietari 

ai acestor acțiuni pot fi numai asociațiile de 

economii și împrumut. 

Deoarece AEI conform alin. (2) art. 7 din Legea AEÎ 

nr. 139/2017 nu pot investi mijloacele sale bănești în 

valorile mobilare (acțiunile) emise de Corporație și 

ținând cont de schimbările, care au avut loc ultima 

perioadă în rândul acționarilor, pun în discuție 

posibilitatea excluderii acestui punct...  

sau la sugestia acționarului majoritar expunerea 

punctului în altă redacție... 

De exclus. 
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4.3. Acțiunile preferențiale emise de 

Corporație la plasarea primară pot fi 

achiziționate numai de către asociațiile de 

economii și împrumut precum și de angajații 

Corporației. 

Deoarece AEÎ nu pot face investiții în valorile 

mobilare (acțiunile) emise de Corporație, consider 

rațional nu de specificat ce fel de acționari are 

Corporația. 

sau la sugestia acționarului majoritar expunerea 

punctului în altă redacție... 

4.3. Acțiunile preferențiale emise de Corporație la 

plasarea primară pot fi achiziționate numai de către 

acționari și de angajații Corporației. 
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4.4. Orice acționar al Corporației, nu va 

deține mai mult de 5 (cinci) la sută din 

numărul total de acțiuni ordinare cu drept de 

vot ale Corporației. Acționarul care va dobîndi 

mai mult de 5% din numărul total de acțiuni 

ordinare cu drept de vot, indiferent de modul 

în care le-a dobîndit, le va înstrăina altui 

acționar al Corporației, în condițiile stabilite de 

prezentul statut în termen de 12 luni. Angajații 

Corporației vor deține numai acțiuni 

preferențiale. 

 

Prin scrisoarea nr.05-3238 din 26.11.2019 CNPF și-

a exprimat opinia referitor la acest punct din Statut: 

„Cu referire la pct.4.4 din Statutul CFR privind 

limitarea până la 5% a deținerilor de acțiuni, opinăm 

următoarele. În condițiile în care, același punct din 

Statutul CFR prevede că, în cazul încălcării de către 

acționar a limitei stabilite (indiferent de modul în care 

au fost dobândite aceste acțiuni) acestuia i se oferă un 

termen de 12 luni pentru corectarea situației, se relevă 

că modificarea statutului poate fi inițiată doar după 

producerea evenimentului ce a dus la încălcarea 

De exclus. 



pct.4.4 (efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare 

a acțiunilor) în termenul indicat supra”. 

Reieșind din cele menționate propun excluderea 

punctului 4.4. din Statut.  
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4.5. Plasarea valorilor mobiliare ale 

Corporației se efectuează în temeiul și cu 

respectarea condițiilor stipulate în decizia 

adunării generale a acționarilor și conform 

legislației privind valorile mobiliare. 

Emisiunile suplimentare de acțiuni ale 

Corporației vor fi efectuate doar prin plasare 

închisă. 

Prin Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, a 

fost abrogată Legea cu privire la piața valorilor 

mobiliare. Propun modificarea redacțională a 

punctului 4.5 prin schimbarea expresiei „valorile 

mobiliare” cu expresia „piața de capital”. 

4.5. Plasarea valorilor mobiliare ale Corporației se 

efectuează în temeiul și cu respectarea condițiilor 

stipulate în decizia adunării generale a acționarilor 

și conform legislației privind piața de capital. 

Emisiunile suplimentare de acțiuni ale Corporației 

vor fi efectuate doar prin plasare închisă. 
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4.6. Forma emiterii valorilor mobiliare ale 

Corporației este dematerializată, avînd forma 

înscrierilor în contul personal deschis pe 

numele proprietarului lor în registrul 

deținătorilor valorilor mobiliare ale Corporației 

Propun modificarea redacțională a punctului 

conform prevederilor alin. (7) art. 7. din Legea 

171/11.07.2012, care stabilește:  

„Valorile mobiliare se emit doar în formă 

nominativă nematerializată, care reprezintă înscrieri 

făcute la conturile personale ale persoanelor 

înregistrate în conturile deschise la Depozitarul 

central.”__ 

4.6. Corporația emite valori mobiliare în formă 

nominativă nematerializată, care reprezintă înscrieri 

făcute la contul personal al persoanelor înregistrate 

în conturile deschise la Depozitarul central. 
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4.11. Cumpărătorul acțiunilor beneficiază de 

toate drepturile pe care le acordă posesia 

acestora din momentul achitării lor în întregime 

și înregistrării acțiunilor în Registrul de stat a 

valorilor mobiliare și în registrul acționarilor 

Corporației.  

Posibil punctul s-a referit la achitarea integrală la 

etapa emisiei primare a acțiunilor, așa cum stabilește 

alin. (5) art. 11 din Legea 1134/1997. Dar pentru cazul 

efectuării tranzacțiilor cu acțiunile Corporației pe 

piața secundară, redacția actuală a acestui punct nu 

este suficient de clară. 

Pentru evitarea dubiilor propun expunerea acestui 

punct în următoarea redacție conformă alin. (2) art. 19 

din Legea 1134/1997. 

  

4.11. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor 

achiziționate se confirmă prin extrasul din 

conturile și registrele Depozitarului central. 
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4.12. Corporația eliberează acționarului pe 

gratis primul extras din registrul acționarilor 

Corporației. Eliberarea extraselor ulterioare se 

va face contra plată în cuantumul stabilit de 

Registratorul independent. 

 4.12. Corporația eliberează acționarului gratis 

extras din registrul acționarilor Corporației, doar la 

plasarea primară a valorilor materiale. Eliberarea 

extraselor ulterioare se va face contra plată în 

cuantumul stabilit de Registratorul 

independent. 
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5.1. Acționarul are dreptul: 

a) să participe la adunările generale ale 

acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele 

de conducere ale Corporației; 

b) să ia cunoștință de materialele pentru 

ordinea de zi a adunării generale a acționarilor; 

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe 

documentele Corporației, accesul la care e 

prevăzut de lege, prezentul statut sau de 

regulamentele Corporației; 

Drepturile acționarului stabilite în Statut sunt 

compilate din art. 25 dln Legea 1134/1997. Prin legea 

18/2020 se introduc unele modificări la acest articol:  

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi 

aparțin, în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de 

statutul societății;” 

alineatul se completează cu litera g1) cu următorul 

cuprins: 

5.1. Acționarul are dreptul: 

a) să participe la adunările generale ale 

acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de 

conducere ale Corporației; 

b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de 

zi a adunării generale a acționarilor; 

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe 

documentele Corporației, accesul la care e prevăzut 

de lege, prezentul statut sau de regulamentele 

Corporației; 



d) să primească dividende anunțate în 

corespundere cu numărul acțiunilor ce îi 

apărțin; 

e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin în 

modul stabilit de legislație și de prezentul 

Statut; 

f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi 

aparțin și să le pună în gaj la Corporație; 

g) să primească în caz de lichidare a 

Corporației o parte din bunurile ei, 

proporțională cu numărul acțiunilor ce îi aparțin 

și valoarea de lichidare a acestora. 

 

„g1) să adreseze întrebări în scris privind 

chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a 

acționarilor;” 

Propun ajustarea punctului respectiv din Statut 

noilor prevedri legale. 

d) să primească dividende anunțate în 

corespundere cu numărul acțiunilor ce îi apărțin; 

e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin în modul 

stabilit de legislație și de prezentul Statut; 

f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi 

aparțin, în cazurile prevăzute de prezenta lege 

sau de statutul societății; 

g) să primească în caz de lichidare a Corporației o 

parte din bunurile ei, proporțională cu numărul 

acțiunilor ce îi aparțin și valoarea de lichidare a 

acestora; 

h) să adreseze întrebări în scris privind 

chestiunile de pe ordinea de zi a adunării 

generale a acționarilor. 
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5.2. Acționarii care dețin cel puțin 5 (cinci) la 

sută din acțiunile cu drept de vot ale 

Corporației, pe lingă drepturile specificate la 

pct. 5.1., mai beneficiază de următoarele 

drepturi: 

a) să includă chestiuni în ordinea de zi a 

adunării generale a acționarilor; 

b) să propună candidați pentru membrii 

consiliului Corporației și ai comisiei de cenzori; 

c) să ceară convocarea ședinței extraordinare 

a consiliului Corporației.  

 

Prin Legea 18/2020 art. 26 (1) din Legea 1134/1997 

a fost completat cu următorul text: 

„ , precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru 

punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 

ordinea de zi a adunării generale a acționarilor”. 

 

Propun includerea acestui text în finalul literei a) 

din p. 5.2..  

 

 

5.2. Acționarii care dețin cel puțin 5 (cinci) la sută 

din acțiunile cu drept de vot ale Corporației, pe lingă 

drepturile specificate la pct. 5.1., mai beneficiază de 

următoarele drepturi: 

a) să includă chestiuni în ordinea de zi a adunării 

generale a acționarilor, precum și să prezinte 

proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 

propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 

adunării generale a acționarilor; 

b) să propună candidați pentru membrii consiliului 

Corporației și ai comisiei de cenzori; 

c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a 

consiliului Corporației.  
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5.5. Acționarul este obligat: 

a) să informeze direcția executivă a 

Corporației și persoana care ține registrul 

acționarilor despre toate modificările datelor 

sale, inscrise în registrul acționarilor;  

b) să comunice în scris Corporației, Comisiei 

Naționale a Pieței Financiare, Agenției 

Naționale pentru Protecția Concurenței, despre 

achiziționarea de acțiuni ale Corporației, ce 

depășește limita stabilită de legislație și de 

prezentul statut;  

c) să îndeplinească alte obligațiuni prevăzute 

de prezentul Statut și alte acte legislative. 

 

Potrivit lit. b) alin. (1) art. 29 din Legea 1134/1997 

”(1)Acționarul este obligat  

b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu 

acțiunile societăților entități de interes public în 

conformitate cu Legea privind piața de capital.” 

Deoarece Corporația nu este o entitate de interes 

public, precum și limita deținerii de acțiuni emise de 

Corporație se propune a fi exclusă din Statut,  propun 

excluderea lit. b) din p. 5.5. al Statutului.  

5.5. Acționarul este obligat: 

a) să informeze direcția executivă a Corporației și 

persoana care ține registrul acționarilor despre toate 

modificările datelor sale, inscrise în registrul 

acționarilor;  

b) să comunice în scris Corporației, Comisiei 

Naționale a Pieței Financiare, Agenției Naționale 

pentru Protecția Concurenței, despre 

achiziționarea de acțiuni ale Corporației, ce 

depășește limita stabilită de legislație și de 

prezentul statut;  

c) să îndeplinească alte obligațiuni prevăzute de 

prezentul Statut și alte acte legislative. 
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5.6. Dacă, în urma neexecutării sau executării 

neconforme a prevederilor pct. 5.13. a 

prezentului Statut, Corporației i-a fost cauzat un 

Punctul în cauză se referă la neexecutarea de către 

acționar a obligaților sale. Punctul 5.13 din Statut nu 

5.6. Dacă, în urma neexecutării sau executării 

neconforme a prevederilor pct. 5.13. a prezentului 

Statut, Corporației i-a fost cauzat un prejudiciu, 



prejudiciu, acționarul răspunde in fața 

Corporației în mărimea prejudiciului cauzat.  

 

conține careva obligații, dar descrie modul de 

înstrăinare a acțiunilor emise de Corporație. 

Propun de ajustat punctul în cauză prin schimbarea 

expresiei „pct. 5.13” cu expresia „punctului 

precedent”.  

acționarul răspunde in fața Corporației în mărimea 

prejudiciului cauzat. 
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5.9. Acționarul își reprezintă interesele 

personal sau prin intermediul reprezentantului. 

Acționarul poate în orice moment să-și schimbe 

reprezentantul, anunțînd despre aceasta 

consiliul sau direcția executivă a Corporației. 

Persoanele cu funcții de răspundere ale 

Corporației, cu excepția membrilor consiliului 

Corporației, nu pot fi reprezentanți ai 

acționarului. 

Textul „Persoanele cu funcții de răspundere ale 

Corporației, cu excepția membrilor consiliului 

Corporației, nu pot fi reprezentanți ai acționarului” 

din acest punct a fost inclus pentru executarea 

prevederilor art. 25 alin. (8) din Legea 1134/1997. 

Prin Legea 18/2020 alineatul (8) se abrogă.. Propun 

de exclus acest text din punctul 5.9 al Statutului. 

5.9. Acționarul își reprezintă interesele personal 

sau prin intermediul reprezentantului. Acționarul 

poate în orice moment să-și schimbe reprezentantul, 

anunțînd despre aceasta consiliul sau direcția 

executivă a Corporației. Persoanele cu funcții de 

răspundere ale Corporației, cu excepția 

membrilor consiliului Corporației, nu pot fi 

reprezentanți ai acționarului. 
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5.11. Acționarul Corporației, care dorește să-

și vândă acțiunile cu drept de vot, este obligat 

să înainteze in scris direcției executive a 

Corporației o ofertă in scris cu indicarea 

condițiilor tranzacției propuse. Organul 

executiv este obligat să înștiințeze ceilalți 

acționari despre ofertă în termen de 3 zile de la 

data primirii ei. Înștiințarea acționarilor despre 

ofertele de vânzare a acțiunilor se va face prin 

intermediul scrisorilor scrise și expediate 

acționarilor prin poștă la adresa indicată în 

lista acționarilor care au dreptul să participe la 

adunarea generală 

Prin Legea 18/2020 art. 11 din legea 1134/1997 a 

fost completat cu alin. (8), care stabilește modul de 

înstrăinare a  acțiunilor de către acționar. Modul nou 

aprobat este similar celui existent la Corporație. 

Atât doar că lit. a) a  acestui alineat nu specifică că 

acest mod de vânzare se referă la acțiunile cu drept de 

vot. Prin urmare propun din textul punctului 5.11 

excluderea expresiei „cu drept de vot”.. 

5.11. Acționarul Corporației, care dorește să-și 

vândă acțiunile cu drept de vot, este obligat să 

înainteze in scris direcției executive a Corporației o 

ofertă in scris cu indicarea condițiilor tranzacției 

propuse. Organul executiv este obligat să înștiințeze 

ceilalți acționari despre ofertă în termen de 3 zile de 

la data primirii ei. Înștiințarea acționarilor despre 

ofertele de vânzare a acțiunilor se va face prin 

intermediul scrisorilor scrise și expediate 

acționarilor prin poștă la adresa indicată în lista 

acționarilor care au dreptul să participe la adunarea 

generală 
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5.12. Dacă în decurs de o lună de la data 

primirii de către Corporație a ofertei 

acționarului, alți acționari ai Corporației nu și-

au exercitat dreptul de preempțiune asupra 

acțiunilor înstrăinate, Corporația poate să 

achiziționeze aceste acțiuni sau să le propună 

altor Asociații de economii și împrumut 

neacționari ai Corporației. 

 

Prin Legea 18/2020 art. 11 din legea 1134/1997 a 

fost completat cu alin. (8). Lit. b) din acest alineat 

stabilește „b) dacă, în decurs de o lună de la data 

înștiințării despre oferta acționarului, alți acționari ai 

societății nu și-au exercitat dreptul de preempțiune 

asupra acțiunilor înstrăinate, acționarul este în drept 

să le vândă oricărei alte persoane la un preț nu mai 

mic decât cel propus acționarilor societății;” 

Propun înlocuirea textului punctului 5.12 cu textul 

din legea 18/2020. 

 

5.12. Dacă, în decurs de o lună de la data 

înștiințării despre oferta acționarului, alți 

acționari ai societății nu și-au exercitat dreptul 

de preempțiune asupra acțiunilor înstrăinate, 

acționarul este în drept să le vândă oricărei alte 

persoane la un preț nu mai mic decât cel propus 

acționarilor societății. 
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5.13. În cazul în care Corporația sau 

Asociațiile de economii și împrumut 

neacționari al Corporației, în decursul celei de 

a doua luni de la data primirii de către 

Corporație a ofertei acționarului, nu și-au 

folosit dreptul de achiziționare a acțiunilor cu 

drept de vot propuse, acționarul este în drept să 

facă o ofertă nouă de vînzare a acțiunilor cu 

În condiția aprobării modificării punctului 5.12, 

punctul 5.13 în actuala redacție nu mai are sens. 

Propun excluderea acestuia  

5.13. În cazul în care Corporația sau Asociațiile 

de economii și împrumut neacționari al 

Corporației, în decursul celei de a doua luni de la 

data primirii de către Corporație a ofertei 

acționarului, nu și-au folosit dreptul de 

achiziționare a acțiunilor cu drept de vot 

propuse, acționarul este în drept să facă o ofertă 



drept de vot conform procedurii stabilite mai 

sus. 

nouă de vînzare a acțiunilor cu drept de vot 

conform procedurii stabilite mai sus. 
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5.14. Transferul dreptului de proprietate 

asupra acțiunilor cu drept de vot ale Corporației 

pe calea succesiunii de drepturi în condițiile 

stabilite de Legea asociațiilor de economii și 

împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 nu 

necesită acordul acționarilor și al Corporației. 

 

Prin Legea 18/2020 art. 11 din legea 1134/1997 a 

fost completat cu alin. (8). Lit. d) din acest alineat 

stabilește „d) la trecerea dreptului de proprietate 

asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau 

din motivul neexecutării gajului, dreptul de 

preempțiune al acționarilor nu se exercită.” 

Propun ajustarea textului punctului 5.14 la textul din 

Legea 18/2020 

5.14. Transferul dreptului de proprietate asupra 

acțiunilor emise de Corporație pe calea succesiunii, 

a donației sau din motivul neexecutării gajului, 

dreptul de preemțiune al acționarilor nu se exercită. 
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5.15. Acționarii care dețin acțiuni cu drept de 

vot sau alte valori mobiliare ale Corporației, 

care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot 

au dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu 

drept de vot ce se plasează sau asupra altor 

valori mobiliare ale Corporației care pot fi 

convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de 

exercitare a acestui drept este stabilit de 

legislația cu privire la valorile mobiliare și de 

decizia de emitere a acțiunilor. 

Propun ajustarea acestui punct prevederilor alin. (1) 

art. 27 din Legea 1134/1997.  

5.15. Acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot 

sau alte valori mobiliare ale Corporației, care pot fi 

convertite în acțiuni cu drept de vot au dreptul de 

preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se 

plasează sau asupra altor valori mobiliare ale 

Corporației care pot fi convertite în acțiuni cu drept 

de vot. Modul de exercitare a acestui drept este 

stabilit de hotărîrea privind emisiunea valorilor 

mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, 

astfel încît să fie oferită acționarilor posibilitatea 

de a se subscrie la valorile mobiliare din 

emisiunea suplimentară, proporțional cotei din 

capitalul social, reprezentată de valorile 

mobiliare deținute de aceștia la data de 

subscriere. 

Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de 

legislația cu privire la valorile mobiliare și de 

decizia de emitere a acțiunilor 
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6.4. De competența organului executiv al 

Corporației țin toate chestiunile de conducere 

a activității curente a Corporației, cu excepția 

celor ce țin de competența adunării generale a 

acționarilor și ale consiliului Corporației. 

Organul executiv al Corporației este atît 

colegial – Direcția executivă cît și 

unipersonal – Președintele Corporației. 

 

Potrivit alin. (4) art. 69 din Legea 1134/1997  

„Organul executiv al societății poate fi colegial 

(comitet de conducere, direcție) sau unipersonal 

(director general, director). Din organul executiv al 

societății nu pot face parte persoanele specificate la 

art.31 alin.(12). Persoanele deja alese (numite) vor fi 

revocate din funcție.” 

Propun ajustarea Statutului prevederilor legale – 

Președintele Corporației să fie denumit Director sau 

Director general. 

6.4. De competența organului executiv al 

Corporației țin toate chestiunile de conducere a 

activității curente a Corporației, cu excepția celor 

ce țin de competența adunării generale a 

acționarilor și ale consiliului Corporației. Organul 

executiv al Corporației este atât colegial – 

Direcția executivă cât și unipersonal – Directorul 

general al/Directorul Președintele Corporației. 
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7.1. Adunarea generală a acționarilor are 

următoarele atribuții exclusive: 

a) aprobă statutul Corporației în redacție nouă, 

precum și modificările și completările lui, 

inclusiv cele ce țin de schimbarea numărului și 

claselor de acțiuni, de convertirea, consolidarea 

sau fracționarea acțiunilor Corporației, cu 

excepția aprobării dării de seamă asupra 

Propun ajustarea literei f) din acest punct 

prevederilor lit. f) alin. (3) art. 50 din legea 

1134/1997. 

 

De asemenea propun completarea acestui punct cu 

litera m) din alin. (3) art. 50 din legea 1134/1997 

aprobat prin legea 18/2020. În punctul 7.1. acest text 

va figura sub litera p). 

7.1. Adunarea generală a acționarilor are 

următoarele atribuții exclusive: 

a) aprobă statutul Corporației în redacție nouă, 

precum și modificările și completările lui, inclusiv 

cele ce țin de schimbarea numărului și claselor de 

acțiuni, de convertirea, consolidarea sau 

fracționarea acțiunilor Corporației, cu excepția 

aprobării dării de seamă asupra rezultatelor 



rezultatelor emisiunii și modificării în legătură 

cu aceasta a statutul Corporației, modificări 

efectuate de către consiliul Corporației;  

b) decide referitor la modificarea capitalului 

social; 

c) aprobă regulamentul consiliului 

Corporației, alege membrii lui și decide 

încetarea înainte de termen a împuternicirilor 

lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, 

remunerărilor anuale și compensațiilor, precum 

și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere 

sau eliberarea de răspundere a membrilor 

Consiliului; 

d) aprobă regulamentul  comisiei de cenzori, 

alege membrii și decide încetarea înainte de 

termen a împuternicirilor lor, stabilește 

cuantumul retribuției muncii lor, remunerărilor 

anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu 

privire la tragerea la răspundere sau eliberarea 

de răspundere a membrilor comisiei de cenzori; 

e) confirmă organizația de audit și stabilește 

cuantumul retribuției serviciilor ei; 

f) hotărăște cu privire la încheierea 

tranzacțiilor de proporții ce depășesc 50% din 

valoarea activelor Corporației; 

g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor 

convertibile;  

h) examinează darea de seamă financiară 

anuală a Corporației, aprobă darea de seama 

anuală a consiliului Coroprației și darea de 

seamă anuală a comisiei de cenzori; 

i) aprobă normativele de repartizare a 

profitului Corporației; 

j) hotărăște cu privire la repartizarea profitului 

anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la 

acoperirea pierderilor Corporației; 

k) hotărăște cu privire la reorganizarea sau 

dizolvarea Corporației;  

l) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de 

divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de 

lichidare al societății; 

m) aprobă codul guvernării corporative, 

precum și modificarea sau completarea 

acestuia; 

n) aprobă modul de asigurare a accesului 

acționarilor la documentele societății, prevăzute 

 

 

emisiunii și modificării în legătură cu aceasta a 

statutul Corporației, modificări efectuate de către 

consiliul Corporației;  

b) decide referitor la modificarea capitalului 

social; 

c) aprobă regulamentul consiliului Corporației, 

alege membrii lui și decide încetarea înainte de 

termen a împuternicirilor lor, stabilește cuantumul 

retribuției muncii lor, remunerărilor anuale și 

compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la 

tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere 

a membrilor Consiliului; 

d) aprobă regulamentul  comisiei de cenzori, alege 

membrii și decide încetarea înainte de termen a 

împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției 

muncii lor, remunerărilor anuale și compensațiilor, 

precum și hotărăște cu privire la tragerea la 

răspundere sau eliberarea de răspundere a 

membrilor comisiei de cenzori; 

e) confirmă organizația de audit și stabilește 

cuantumul retribuției serviciilor ei; 

f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de 

proporții ce depășesc 50% și a tranzacțiilor cu 

conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea 

activelor Corporației, conform ultimului raport 

financiar; 

g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor 

convertibile;  

h) examinează darea de seamă financiară anuală a 

Corporației, aprobă darea de seama anuală a 

consiliului Coroprației și darea de seamă anuală a 

comisiei de cenzori; 

i) aprobă normativele de repartizare a profitului 

Corporației; 

j) hotărăște cu privire la repartizarea profitului 

anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la 

acoperirea pierderilor Corporației; 

k) hotărăște cu privire la reorganizarea sau 

dizolvarea Corporației;  

l) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de 

divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare 

al societății; 

m) aprobă codul guvernării corporative, precum și 

modificarea sau completarea acestuia; 

n) aprobă modul de asigurare a accesului 

acționarilor la documentele societății, prevăzute la 



la art.92 alin.(1) din Legea privind societățile pe 

acțiuni;  

o) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea 

acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau 

salariaților Corporației. 

 

art.92 alin.(1) din Legea privind societățile pe 

acțiuni;  

o) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea 

acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților 

Corporației. 

p) adoptă hotărârea de ținere a adunării 

generale prin mijloace electronice, conform 

art.551 din Legea privind societățile pe acțiuni. 
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7.2. Adunarea generală a acționarilor este în 

drept să decidă cu privire la chestiunile care, 

potrivit prezentei legi sau statutului Corporației, 

țin de atribuțiile consiliului Corporației.  

 

Propun substituirea expresiei „prezentei legi” cu 

expresia „Legii privind societățile pe acțiuni”.  

7.2. Adunarea generală a acționarilor este în drept 

să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit 

prezentei legi Legii privind societățile pe acțiuni 

sau statutului Corporației, țin de atribuțiile 

consiliului Corporației.  
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7.4. Adunarea generală anuală a acționarilor 

se ține nu mai devreme de o lună și nu mai 

tîrziu de două luni de la data primirii de către 

organul financiar corespunzător a dării de 

seamă anuale a Corporației 

Potrivit punctului 29 din legea 18/2020 textul 

„organul financiar corespunzător” din alin. (3) art. 51 

a legii 1134/1997 a fost înlocuit cu „Biroul Național 

de Statistică”. Propun ajustarea acestui text din Statut. 

7.4. Adunarea generală anuală a acționarilor se 

ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de 

două luni de la data primirii de către Biroul 

Național de Statistică organul financiar 

corespunzător a dării de seamă anuale a 

Corporației. 
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8.2.   Consiliul de asemenea aprobă:  

a) direcțiile prioritare ale activității 

Corporației; 

b) modul de înștiințare a acționarilor despre 

ținerea adunării generale, precum și modul de 

prezentare acționarilor a materialelor de pe 

ordinea de zi a adunării generale pentru a lua 

cunoștință de ele; 

d) regulamentul organului executiv al 

Corporației și deciziile privind numirea 

conducătorului acestuia sau încetarea înainte de 

termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea 

cuantumului retribuției muncii lui, 

remunerațiilor și compensațiilor, privind 

tragerea lui la răspundere sau eliberarea de 

răspundere;  

e) dările de seamă trimestriale ale organului 

executiv a Corporației; 

f) bugetul Corporației; 

g) regulamentele Corporației, precum și 

modificările și completările lor; 

h) hotărîrile privind deschiderea, 

transformarea sau dizolvarea filialelor și 

reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea 

din funcție a conducătorilor lor, precum și 

modificările și completările operate în statut în 

legătură cu aceasta. 

Prin legea 18/2020 a fost modificat lit. b) alin. (4) 

art. 50 a legii 1134/1997 prin excluderea următorului 

text: „modul de înștiințare a acționarilor despre 

ținerea adunării generale, precum și”. 

Acest text este inclus în lit b) a punctului 8.2 din 

Statut. Propun ajustarea Statutului prevederilor legii. 

a fost înlocuit cu „Biroul  

8.2.   Consiliul de asemenea aprobă:  

a) direcțiile prioritare ale activității Corporației; 

b) modul de înștiințare a acționarilor despre 

ținerea adunării generale, precum și modul de 

prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea 

de zi a adunării generale pentru a lua cunoștință de 

ele; 

d) regulamentul organului executiv al Corporației 

și deciziile privind numirea conducătorului acestuia 

sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor 

lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii 

lui, remunerațiilor și compensațiilor, privind 

tragerea lui la răspundere sau eliberarea de 

răspundere;  

e) dările de seamă trimestriale ale organului 

executiv a Corporației; 

f) bugetul Corporației; 

g) regulamentele Corporației, precum și 

modificările și completările lor; 

h) hotărîrile privind deschiderea, transformarea 

sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind 

numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor 

lor, precum și modificările și completările operate în 

statut în legătură cu aceasta. 
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8.4. Majoritatea membrilor consiliului 

Corporației o constituie reprezentanții 

asociațiilor de economii și împrumut. 

Pornind de la faptul că AEÎ deja nu mai dețin 

majoritatea acțiunilor cu drept de vot emise de 

Corporație, este necesar de ajustat Statutul situației de 

fapt. Propun de exclus punctul 8.4. 

8.4. Majoritatea membrilor consiliului 

Corporației o constituie reprezentanții 

asociațiilor de economii și împrumut. 
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8.7. Nu poate fi ales membru al consiliului 

Corporației sau i se retrage această calitate 

persoanei: 

a) care este specificată la art.31 alin.(12) din 

Legea privind societățile pe acțiuni. Persoana 

deja aleasă va fi revocată din funcție;  

b) care este membru a 5 (cinci) consilii ale 

altor societăți înregistrate în Republica 

Moldova;   

c) care este membru al organului executiv al 

Corporației;  

d) care este membru al comisiei de cenzori al 

Corporației; precum și  

e) căreia i s-a retras prin lege dreptul de a fi 

membru al consiliului Corporației; 

f) care a fost subiectul unei acțiuni legale 

pentru faliment și nu a fost eliberată de datorii; 

g) care este membru al consiliului sau 

organului executiv la una din organizațiile 

aflate în concurență cu Corporația. 

Corporația fiind OCN, urmează a respecta și 

prevedrile legii speciale și anume a legii 1/2018 

privind OCNurile. 

Art. 12 alin. (3) a acestei legi de asemenea stabilește 

unele interdicții pentru calitatea de administrator al 

OCN:  

(3) Nu pot deține calitatea de administrator, de 

deținător persoanele care: 

a) sânt angajați ai autorității de supraveghere; 

b) prin legislație sau prin hotărîre judecătorească 

irevocabilă, sânt lipsite de dreptul de a deține funcția 

respectivă; 

c) sânt auditori angajați ai entității de audit care 

efectuează auditul acestei organizații de creditare 

nebancară; 

d) încalcă regimul de restricții și limitări în legătură 

cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau 

de serviciu, prevăzut în legislația cu privire la 

integritate. 

 

Prevederi similare stabilesc și art. 73 alin. (5) din 

Lega 1137/1997. 

 

Propun ajustarea punctului 8.7. din Statut 

prevederilor legii citate. 

8.7. Nu poate fi ales membru al consiliului 

Corporației sau i se retrage această calitate 

persoanei: 

a) care este specificată la art.31 alin.(12) din Legea 

privind societățile pe acțiuni. Persoana deja aleasă 

va fi revocată din funcție;  

b) care este membru a 5 (cinci) consilii ale altor 

societăți înregistrate în Republica Moldova;   

c) care este membru al organului executiv al 

Corporației;  

d) care este membru al comisiei de cenzori al 

Corporației; precum și  

e) căreia i s-a retras prin lege dreptul de a fi 

membru al consiliului Corporației; 

f) care a fost subiectul unei acțiuni legale pentru 

faliment și nu a fost eliberată de datorii; 

g) care este membru al consiliului sau organului 

executiv la una din organizațiile aflate în concurență 

cu Corporația; 

 

h) sânt angajați ai autorității de supraveghere; 

i) prin legislație sau prin hotărîre 

judecătorească irevocabilă, sânt lipsite de 

dreptul de a deține funcția respectivă; 

j) sânt auditori angajați ai entității de audit 

care efectuează auditul acestei organizații de 

creditare nebancară; 

k) încalcă regimul de restricții și limitări în 

legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor 

de muncă sau de serviciu, prevăzut în legislația 

cu privire la integritate. 
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10.4. Corporația are organ executiv colegial - 

Direcția executivă, cît și unipersonal – 

Președintele Corporației. Membrii organului 

executiv se aprobă de către Consiliul 

Corporației.  

 

Similar ca la p. 24: 

Potrivit alin. (4) art. 69 din Legea 1134/1997  

„Organul executiv al societății poate fi colegial 

(comitet de conducere, direcție) sau unipersonal 

(director general, director). Din organul executiv al 

societății nu pot face parte persoanele specificate la 

art.31 alin.(12). Persoanele deja alese (numite) vor fi 

revocate din funcție.” 

Propun ajustarea Statutului prevederilor legale – 

Președintele Corporației să fie denumit Director sau 

Director general. 

10.4. Corporația are organ executiv colegial - 

Direcția executivă, cît și unipersonal – Director 

general al/Directorul Președintele Corporației. 

Membrii organului executiv se aprobă de către 

Consiliul Corporației.  
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10.5. Conducerea direcției executive este 

efectuată de către Președintele Corporației. 

Motivarea – ca la punctul precedent. 10.5. Conducerea direcției executive este efectuată 

de către Directorul general al/Directorul 

Președintele Corporației. 
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10.7. Deciziile luate de direcția executivă se 

întocmesc sub formă de procese-verbale 

semnate de Președintele Corporației. 

 

Argumentarea modificării – vezi la p. 31. 10.7. Deciziile luate de direcția executivă se 

întocmesc sub formă de procese-verbale semnate 

de Directorul general al /Directorul Președintele 

Corporației. 
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11. PREȘEDINTELE  CORPORAȚIEI 

 

11.1. Președintele Corporației conform 

prevederilor prezentului statut și legislației în 

vigoare organizează și conduce activitatea 

zilnică a Corporației, asigură îndeplinirea 

deciziilor adunării generale a acționarilor, ale 

consiliului Corporației, răspunde pentru 

activitatea Corporației. 

11.2. Deciziile direcției executive se traduc în 

viață prin dispozițiile sau ordinele președintelui 

Corporației. 

11.3. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i 

revin, președintele Corporației are dreptul: să 

acționeze fără procură în numele Corporației, să 

angajeze personalul Corporației, să emită, în 

limita competenței sale, ordine și dispoziții, să 

soluționeze alte probleme, ce țin de activitatea 

Corporației, și care nu intră în competența 

adunării generale sau a consiliului Corporației. 

11.4. Contractul de muncă cu Președintele 

Corporației este semnat de către Președintele 

Consiliului conform deciziei luate la ședința 

acestuia. 

11.5. Președintele numește și eliberează din 

funcție Vicepreședinții Corporației după 

aprobarea prealabilă de către Consiliul 

Corporației. 

Propun ajustarea capitolului 11 din statut 

prevederilor legii 1134/1997, vezi p. 31.  

11. DIRECTORUL GENERAL AL 

/DIRECTORUL  PREȘEDINTELE  

CORPORAȚIEI 

 

11.1. Directorul general al /Directorul 

Președintele Corporației conform prevederilor 

prezentului statut și legislației în vigoare 

organizează și conduce activitatea zilnică a 

Corporației, asigură îndeplinirea deciziilor adunării 

generale a acționarilor, ale consiliului Corporației, 

răspunde pentru activitatea Corporației. 

11.2. Deciziile direcției executive se traduc în 

viață prin dispozițiile sau ordinele Directorul 

general al /Directorul Președintele Corporației. 

11.3. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i revin, 

Directorul general al /Directorul Președintele 

Corporației are dreptul: să acționeze fără procură în 

numele Corporației, să angajeze personalul 

Corporației, să emită, în limita competenței sale, 

ordine și dispoziții, să soluționeze alte probleme, ce 

țin de activitatea Corporației, și care nu intră în 

competența adunării generale sau a consiliului 

Corporației. 

11.4. Contractul de muncă cu Directorul general 

al /Directorul Președintele Corporației este semnat 

de către Președintele Consiliului conform deciziei 

luate la ședința acestuia. 

11.5. Directorul Președintele numește și 

eliberează din funcție Vice-directorii 

Vicepreședinții Corporației după aprobarea 

prealabilă de către Consiliul Corporației. 

 

 


