
Convenit prin decizia consiliului «Estate Group» SA
din 25/08/2016 

Aprobat prin ordinul №3 din 26/08/2016 
directorul «Estate Group» SA Surdu I.

MODUL DE STABILIRE A CUANTUMULUI PLĂȚII 
pentru prezentarea de către Societate a extraselor, listelor și copiilor de pe documente la

cererea acționarilor, conform «Situației interne privind modul de asigurare a accesului
acționarilor la documentele «ESTATE GROUP»SA» 

1. Cuantumul cheltuielilor Societății legate de pregătirea, întocmirea și prezentarea către
acționarii Societății, în baza cererii lor în scris, a documentelor prevăzute de legislația în
vigoare, se stabilește în dependență de conținutul cererilor respective, în modul și în
baza prețurilor prevăzute de prezentul document. 

Mărimea cheltuielilor indicate mai sus, în dependență de conținutul cererii acționarului
Societății, poate include:

1) Mărimea cheltuielilor  legate  de căutarea,  selectarea,  pregătirea și/sau întocmirea
(copierea) documentelor, listelor, extraselor prezentate la solicitarea acționarului;

2) Mărimea cheltuielilor  legate  de  achitarea documentelor  (informației),  solicitate  de
Societate de la  terțe părți  (registratorul  Societății,  operatorul  sistemului  comercial
multilateral, tranzacțiile la care sunt admise instrumentele financiare ale Societății,
ș.a.), în scopul pregătirii extraselor conform solicitării acționarului;

3) Mărimea cheltuielilor, legate de expedierea documentelor pregătite, în cazul în care
solicitarea  de  expediere  este  indicată  în  cererea respectivă  depusă  de  către
acționar.   

Acoperirea cheltuielilor prevăzute în p. 1) -3), se efectuează în modul prevăzut în alin. 2
-4 din prezentul document. 

2.  Acoperirea  cheltuielilor  Societății  legate  de  căutarea,  selectarea,  pregătirea  și/sau
întocmirea  (copierea)  documentelor,  listelor,  extraselor  prezentate  la  solicitarea
acționarului, se efectuează în conformitate cu algoritmul indicat în Tabelul 1.

Tabelul 1. 

№ Denumirea articolului, costurilor și 
cheltuielilor

Unitate
a de

măsură 

Preț per
unitate

(lei)

Norma de 
timp stabilită
pentru un 
document 
inclus în r. 
1. sau 
pentru o 
pagină de 
text, 
prevăzută în
r. 2. sau 3. 

Numărul
documentelor

solicitate,
prevăzute în
r. 1., paginile

de text,
prevăzute în
r. 2. sau 3.

Volumu
l de

facto al
timpului

de
lucru

cheltuit 
7=5*6

Totalul
cheltuielilor 

(lei)
Pentru r.
1.,2.,3.1
8=4*7

Pentru r.
3.2 – 3.4

8=4*6 

1. 2 3 4 5 6 7 8

1. Timpul  pierdut  pentru  căutarea  și
selectarea  documentelor  incluse  în
cerere

Minut 0,33 15 0,00 0,00

2. Timpul  pierdut  pentru  pregătirea
documentelor,  extraselor,  listelor,
incluse în cerere 

Minut 0,33 30 0,00 0,00

3. Întocmirea (copierea) documentelor,
extraselor, listelor, inclusiv: 

Pagină x x x 0,00

3.1 Timpul de lucru Minut 0,24 0,4 0,00 0,00



3.2 Hârtie Filă 0,11 x 0,00 0,00
3.3 Toner Per filă 0,06 x 0,00 0,00
3.4 Energie electrică Per filă 0,05 x 0,00 0,00

Total x x x x x 0,00

3. Mărimea cheltuielilor legate de achitarea documentelor (informației), prezentate de terțe
părți (registratorul Societății,  operatorul sistemului comercial multilateral, tranzacțiile la
care  sunt  admise  instrumentele  financiare  ale  Societății,  ș.a.),  în  scopul  pregătirii
extraselor conform solicitării  acționarului, se stabilește de terțe părți în baza prețurilor
stabilite de acestea; 

4. Mărimea  cheltuielilor  legate  de  expedierea  documentelor  pregătite,  la  adresa
acționarului,  indicate în registrul  acționarilor  Societății,  în cazul în care solicitarea de
expediere se conține în cererea respectivă depusă de acționar, se stabilește în baza
listei  de  preţuri  pentru  serviciile  respective,  de  către  întreprinderea  de  stat  «Poșta
Moldovei» sau de altă companie care efectuează livrarea documentelor.  
Referință: adresa paginii electronice ÎS «Poșta Moldovei», http://www.posta.md/ 

5. Achitarea de către acționarul Societății a cheltuielilor legate  de pregătirea, întocmirea și
prezentarea documentelor  solicitate  în  baza cererii  în  scris,  care  sunt  prevăzute  de
legislația în vigoare, se efectuează în baza  contului de plată eliberat acționarului, prin
transferul mijloacelor bănești în contul bancar al Societății, indicat în cont. 

6. Prezentarea documentelor solicitate de către acționarul Societății se efectuează la sediul
oficial  al Societății,  situat pe adresa juridică,  sau expedierea documentelor la adresa
acționarului Societății, se efectuează doar după achitarea, conform alin. 5 din prezentul
document, a cheltuielilor legate de pregătirea, întocmirea și prezentarea documentelor. 

7. Prezentarea către acționarii Societății a documentelor, listelor, extraselor prevăzute de
legislația  în vigoare,  spre luare de cunoștință,  la  sediul  oficial  al  Societății,  situat  pe
adresa juridică a acesteia, se efectuează gratuit, în cazul în care documentele, listele,
extrasele solicitate nu necesită pregătire suplimentară și/sau întocmire (copiere).    

http://www.posta.md/

