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CONTRACT DE SOCIETATE 

AL SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI 

„<DenumireScurta>” 
Nr. <NrDeInregistrare> 

 
<DataEliberarii>                       mun. Chişinău 

 

 

Părţile contractuale: 

 

 <FondatorCompletList> 

denumiţi în continuare Fondatori, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele: 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Fondatorii creează  Societatea pe Acţiuni ”<DenumireScurta>” , în continuare «Societate». 
 

1.2.Denumirea completă a Societăţii:<DenumireCompleta> 
denumirea prescurtată: <DenumireScurta> S.A.; 

 

1.3. Sediul Societăţii este: <AdresaJuridica> 
 

1.4. Termenul de activitate al Societăţii: nelimitat.  
 

II.SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE A SOCIETĂŢII 

 

2.1. Scopul principal de activitate al Societăţii este obţinerea venitului de pe urma activităţii de 

antreprenoriat. 
 

2.2.Obiectul de activitate al Societăţii: 

<GenuriList> 
 

III.CAPITALUL SOCIAL  ŞI ACŢIUNILE SOCIETĂŢII 

 

3.1.Societatea are capital social în mărime de <CapitalSocial> lei.  
 

3.2. Capitalul social este divizat în ____ acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de           

____ lei pentru fiecare acţiune de aceeaşi clasă cu drept de vot.   
 

3.3. Plata pentru acţiunile subscrise se poate efectua atât prin mijloace băneşti, cât şi în altă formă 

prevăzută de legislaţie. 
 

3.4. Plata prin mijloacele băneşti pentru acţiunile subscrise ale Societăţii se efectuează de către fondatori 

în mărimea prevăzută de prezentul Contract, prin depunerea în contul bancar provizoriu al Societăţii, în 

termen de ___ zile de la semnarea acestuia. 
 

3.5. Aporturile nebăneşti în contul achitării acţiunilor se predau prin act de predare-primire de către 

fondatori organului executiv al Societăţii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării de stat a 

Societăţii.  Valoarea de piaţă a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de 

evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, care nu este persoană afiliată 

societăţii, fondatorilor sau acţionarilor societăţii.  Raportul întreprinderii de evaluare care a efectuat 

estimarea valorii de piaţă a aportului nebănesc se anexează la statutul societăţii şi devine parte integrantă 

a acestuia, inclusiv pentru înregistrare la organul înregistrării de stat. 

 

3.6. Valorile mobiliare ale Societăţii sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de 

către fondator şi sunt înregistrate în Registrul emitenţilor de valori mobiliare, ţinut de Comisia Naţională 

a Pieţei Financiare, şi se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central/societatea de registru. 
 

3.7. Acţiunile ordinare nominative  ale Societăţii se repartizează între fondatori după cum urmează: 
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<FondatorCotaList> 

 

Nr. Specificarea fondatorului Aportul la 

Capitalul 

social 

(în %) 

  Subscr ise   acţ iuni ,  din ele  s înt  achi tate  

În total 

(acţiuni) 

prin mijloace 

băneşti  

(în lei) 

prin 

aport 

nebănesc 

prin drepturile de 

folosinţă a 

aportului 

nebănesc 

(estimat în lei) 

       

3 Total:      
 

3.7.Acţiunea ordinară conferă deţinătorului său dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, 

dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Societăţii în cazul lichidării acesteia. 

 

IV.OBLIGAŢIUNILE ŞI RĂSPUNDEREA FONDATORILOR 
 

4.1.Fondatorii sunt obligaţi: 

- să achite 100% costul acţiunilor nominale până la momentul înregistrării Societăţii; 

- să respecte Statutul şi prevederile prezentului Contract; 

- să acorde ajutor Societăţii la efectuarea activităţii sale. 
 

4.2. Patrimoniul, care se transmite de către fondatori în capitalul social pentru achitarea acţiunilor 

subscrise, urmează a fi evaluat în modul prevăzut de legislaţie şi trebuie coordonat cu fondatorii. 

Cheltuielile pentru evaluarea patrimoniului le poartă fondatorul care l-a depus. 
 

4.3. De dreptul de a depune cererea de înregistrare a Societăţii la Agenţia Servicii Publice dispun toţi 

fondatorii. 

 

V.CONDIŢII SUPLIMENTARE 

 

5.1. În decurs de ___ zile de la data semnării Contractului de societate se convoacă adunarea constitutivă 

a Societăţii, care hotărăşte cu privire la fondarea Societăţii şi aprobă Statutul ei, constituie organele de 

conducere ale Societăţii, prevăzute de Statut, soluţionează alte chestiuni referitoare la înfiinţarea şi 

începutul funcţionării Societăţii. 
  
5.2. Mijloacele băneşti depuse în contul achitării acţiunilor, se depun pe cont bancar provizoriu al 

Societăţii …………………………………. în …………………………………………….. La acelaş cont 

se virează dobânda obţinută ca rezultat al utilizării acestor mijloace de către bancă. Fondatorii nu au 

dreptul să utilizeze mijloacele menţionate până la înregistrarea Societăţii. 
  
5.3. Cuantumul sau o estimare a tuturor cheltuielilor de înfiinţare şi înregistrare a societăţii vor fi stabilite 

la prima adunare generală a acţionarilor Societăţii. 

 

VI.DISPOZIŢII FINALE 

 

6.1. Prezentul Contract intră în vigoare din ziua semnării lui de către Fondatori şi îşi încetează acţiunea 

după înregistrarea de stat a Societăţii şi executarea de către fondatori a tuturor obligaţiilor acestora. 
 

6.2. Toate litigiile care apar în procesul de executare a prezentului Contract, în cazul când nu este 

posibilă soluţionarea benevolă de către părţi, pot fi soluţionate în ordinea stabilită de legislaţie. 

 

 

  

Fondatorii:  Semnături: 

 

 

<FondatorSemnaturaList>  


