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ROLUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN DEZVOLTAREA 

PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

Midic Ion, student în anul IV, specialitatea Drept 

Caţaveică Eugen, magistru, lector (conducător ştiinţific) 

 

Învăţământul şi ştiinţa nu pot fi tratate ca o simplă verigă în structura 

economică şi socială a statului, ci ca un segment strategic – cheie de care depinde 

în mare parte viitorul acestui popor şi Stat 

Introducere 

          În ultimii  ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin 

mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea şi democratizarea 

învăţământului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui 

copil, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa 

etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase ale părinţilor.  

Principalele domenii de intervenţie ale reformei au fost doctrina sistemului 

educaţional, structura sistemului de învăţământ, curricula scrisă, curricula predată 

şi curricula învăţată, conceptele şi metodele de evaluare, administrarea şi 

finanţarea învăţământului. 

Schimbarea epocilor, de la industrială la cea postindustrială, a impus 

spaţiului ex-sovietic un şir de reforme menite să facă faţă vitezei metamorfozelor 

din societate. Scopul oricărei reforme este obţinerea unui progres în domeniul în 

care se aplică. 

Dacă ne referim la reforma învăţămîntului, remarcăm faptul că în orice 

condiţii social-economice ea începe cu revizuirea finalităţilor angajate la nivel de 

sistem şi de proces educaţional. Se urmăreşte perfecţionarea managementului, 

modificarea structurii sistemului de învăţămînt, în ultimă instanţă, modernizarea 

acestuia, calitatea fiind criteriul fundamental în aprecierea gradului de reuşită al 

reformei. 
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Începînd cu anii 90 ai sec. XX, învăţămîntul din republica noastră a intrat 

într-un proces de schimbări radical. În acest sens, am progresat de jure, declarînd 

trecerea la învăţămîntul formativ, elaborînd curricula, noi manuale etc. 

Rolul  sistemului de învăţământ la etapa actuală 

    La etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, educaţia reprezintă o 

prioritate naţională, devenind factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi 

valorilor culturale şi general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului 

uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor educaţionale, de formare a 

conştiinţei şi identităţii naţionale, promovării aspiraţiilor de integrare europeană. 

Sistemul de învăţământ are un rol primordial în crearea premiselor pentru o 

dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează 

oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.  

În prezent, învăţământul din Republica Moldova se află într-un proces de 

tranziţie de la un sistem tradiţional, preponderent informativ, centralizat, la un 

sistem modern, dinamic, formativ, centrat pe elevi şi studenţi, specific unei 

societăţi democratice, bazate pe o economie de piaţă.  

Pornind de la importanţa educaţiei timpurii în dezvoltarea ulterioară a 

copiilor şi realizarea în deplină măsură a oportunităţilor oferite de învăţământul 

general şi cel superior, Guvernul a revizuit Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului 

în domeniul educaţiei, introducând stipulări explicite, dedicate educaţiei 

preşcolare. 

Procesele de reformă a sistemului educaţional au fost mult mai pronunţate 

în domeniul învăţământului superior. Numărul de studenţi din instituţiile de 

învăţământ superior, în contextul unei scăderi a numărului populaţiei, a crescut 

continuu, de la 79,0 de mii în anul de studii 2000/2001, până la 123 de mii în anul 

de studii 2006/2007. Ulterior numărul de studenţi a început să scadă, ajungând în 

anul 2009−2010 la 109,9 mii de persoane. Scăderea numărului de studenţi a fost 

provocată atât de reducerea numărului de absolvenţi din învăţământul secundar, 

cât şi de reglementările excesive impuse la admiterea candidaţilor la studii.  

Sistemul de învăţământ superior asigură pregătirea specialiştilor pe 

specialităţi. Pe fundalul unei creşteri economice din ultimii ani, această tendinţă 

este în ascensiune lentă, dar sigură. 
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     În general, studiile universitare devin din ce în ce mai accesibile, iar limitările 

de vârstă sunt atenuate. La fel, numărul mare de studenţi în învăţământul superior, 

comparativ cu numărul mult mai mic al persoanelor care îşi fac studiile în 

învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate, demonstrează faptul 

că studiile universitare reprezintă o prioritate pentru cetăţenii Republicii Moldova.  

          Tot odată, trebuie să menţionăm, că autorităţile efectuează o reglementare 

directă a procesului de admitere în instituţiile de învăţământ secundar profesional, 

mediu de specialitate şi cel superior, stabilind planurile de admitere atât pentru 

instituţiile de stat, cât şi pentru cele private. Planurile respective se referă atât la 

admiterea la studii finanţate de către stat, cât şi la admiterea studenţilor în bază de 

contract, care prevede acoperirea parţială a cheltuielilor de studii de către 

studenţi. 

În majoritatea universităţilor europene la 20 studenţi revine câte un profesor. 

La noi este alt model, au fost păstrate principiile vechi de tutelare şi lipsă de 

informaţie. În Republica Moldova există un sistem puţin mai învechit, dar aprobat 

şi susţinut de societate, un sistem mai individualizat. Refuzul de la un astfel de 

model ar perturba sistemul de pregătire al specialiştilor în Republica Moldova 

deoarece apare efectul negativ al sistemului învăţământului preuniversitar  care 

este mai inferior decât cel occidental.Dezvoltarea învăţămîntului trebuie să devină 

una dintre strategiile de creştere a competitivităţii naţionale. 

     Modernizarea învăţămîntului superior din Republica Moldova are loc pe 

fundalul reformării întregului spectru sistemic statal, avînd o orientare strategică 

tranşant formulată într-o expresie deja bine cunoscută de către organele şi 

persoanele implicate în realizarea obiectivelor ei – Procesul de la Bologna. În 

procesul aderării la Sistemul de la Bologna, Ministerul Educaţiei şi-a propus, în 

primul rînd, armonizarea legislaţiei în sistemul educaţional la rigorile europene, 

precum şi asigurarea calităţii, declarată prioritate în domeniu. 

Republica Moldova ,care si-a declarat ferm intenţia de a se integra în 

UE,coenştientizează oportunitatea de a fi parte a spaţiului European al educaţiei 

academic şi de a participa activ la construcţia acestuia. 

În vederea racordării sistemului de învăţămînt superior din Moldova la 

rigorile europene,a fost elaborat şi înaintat Parlamentului proiectul de lege “Cu 

privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
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învăţămîntului”, care vizează realizarea obiectivelor Procesului de la Bologna, şi 

anume: 

Organizarea învăţămîntului superior pe cicluri: 

– Ciclul I, cu o durată de 3-4 ani – finalizează cu obţinerea deplomei de 

licenţă 

– Ciclul II, cu o durată de 1-2 ani – finalizează cu obţinerea diplomei de 

master. 

În vederea facilitării recunoaşterii academice, stimulării mobilităţii, se 

prevede realizarea studiilor superioare prin acumularea de către student a unui 

număr concret de credite transferabile. 

În condiţiile cînd studenţii sînt principalii beneficiari ai activităţilor 

formative desfăşurate în universităţi, este necesară implicarea lor în evaluarea 

calităţii procesului de studii şi în acreditarea instituţiilor de învăţămînt.(implicarea 

studenţilor în diverse conferinţe,proiecte.) 

Întru asigurarea participării studenţilor în managementul instituţiilor de 

învăţămînt,Ministerul Educaţiei a venit cu iniţiativa creării Consiliului Naţional 

al Studenţilor din Moldova pe lîngă Ministerul Educaţiei, care va avea statut de 

instituţie consultativă în problemele dezvoltării învăţămîntului superior. 

         Probleme majore ale învăţămîntului superior 

1. Comercializarea universităţilor (Competiţia dintre diverse 

instituţii,fiecare încercînd să spună desprea ea că este preocupată doar de calitatea 

studiilor,însă este o goană după studenţi  ,ca rezultat se produce în serie 

absolvenţi cu mult peste numărul solicitat iniţial de structurile societăţii) 

2. Decalajul dintre cererea şi oferta de muncă 

3. Devalorizarea diplomelor (specific întregii lumi) de exemplu 

Preşedintele Romîniei a declarat în aprile 2008 că” toate universităţile fac doctori 

de  parcă ar fi tiparniţe,iar instituţiile de învvăţămîntul superior sunt fabrici de 

diplome. 

4. Suprateoretizarea studiilor şi absenţa abilităţilor practice la 

absolvenţii universităţilor (lipsa practicii studenţilor-şomajul). 

5. Revolte studenţeşti (7 aprilie 2009 / dezordine socială, timp liber 

versuss interes scăzut de studii,tinerii şomeri) 
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Rolul autorităţilor publice 

1. Misiunea Ministerului Educaţiei 

    Ministerul Educaţiei este organul de specialitate al administraţiei publice 

centrale care elaborează şi promovează politica de stat în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale,racordată la tendinţele naţionale şi internaţionale moderne 

de dezvoltare social-economică,asigurînd accesul la educaţie pentru toţi cetăţenii 

Republicii Modova pe parcursul întregii vieţi.În conformitate cu  actele normative 

.Acesta este responsabil de elaborarea şi promovarea politicilor în diferite 

domenii,de asemenea şi promovarea relaţiilor internaţionale în domeniul 

educaţiei,integrarea sistemului educaţional din RM în spaţiul european,formarea 

cadrelor didactice şi manageriale în sistemul de învăţămînt (2) 

2. Misiunea CNAA 

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu statut de persoană 

juridică, este instituţia administraţiei publice centrale în domeniul evaluării şi 

acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al atestării 

cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. 

3. Misiunea AŞM 

Academia de Ştiinte a Moldovei (A.Ş.M.) reprezintă unica instituţie publică 

de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, este coordonator plenipotenţiar al 

activităţii ştiinţifice şi de inovare – în calitate de cel mai înalt for ştiinţific al ţării - 

consultant ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova, are statut 

autonom şi funcţionează în baza principiilor autoadministrării.Academia de 

Ştiinte desfăşoară activitatea sa în conformitate cu prevederile Constituţiei 

Republicii Moldova, Codului cu privire la ştiinţa şi inovare, Acordului de 

parteneriat cu Guvernul tării, Statutului său, actelor legislative şi altor acte 

normative. Una din preocupările de bază ale Academiei de Ştiinţe o 

constituie pregătirea şi promovarea cadrelor ştiinţifice de înalta calificare.  

4. Concluzia 

A avut loc o schimbare majoră în sistemul educaţional: debarasarea de un 

sistem centralizat, întemeiat pe programe standardizate, şi axarea pe un 

curriculum fundamentat pe obiective,promovînd un învăţămînt formativ; trecerea 
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de la un sistem ineficient de evaluare a elevului la unul reformat;manuale noi 

editate pe bază de concurs etc. 

Meritul cel mai important şi de durată al reformei a fost identificarea şi 

dezvoltarea unor profesionişti competenţi în elaborarea curriculumului, 

manualelor, evaluarea performanţelor şcolare, formarea învăţătorilor şi 

profesorilor, toate acestea însemnînd o investiţie substanţială pentru sistemul 

educaţional din Moldova. 

Condiţiile de evoluţie umane determină integrarea drept una dintre 

dimensiunile majore ale dezvoltării.Crearea spaţiului educaţional unic constituie o 

premisă de bază a promovării valorilor europene,transformarea Europei  în cea 

mai dinamică şi competitivă din lume,fundamentată pe cunoaştere,capabilă de o 

creştere economică durabilă cu mai multe locuri de muncă. 

5. Recomandări 

    Pentru promovarea mobilităţii se impun următoarele actiuni: 

 Participarea active a studentilor la proiecte si programe europene de 

mobilitate:Erasmus-Mundus,DAAD,TEMPUS-TACIS 

 Schimb reciproc de  studenti in baza acordurilor bilateral 

 Crearea unor servicii de informare si consiliere in problemele de 

cooperare internatională 

Principalele acţiuni întreprinse de guvern în vederea reglementării decalajului 

dintre cererea şi oferta pe piaţa de muncă, vizînd optimizarea fluxurilor de 

studenţi,sunt următoarele : 

1. Adoptarea Hotărîrii 434,cu privire la planurile unice de înmatriculare a 

studenţilor şi elevilor de instituţiile de învăţământ  superior (3) ,mediul de 

specialitate şi secundar profesional,şi adoptarea anuală în continuare a Planurilor 

de înmatriculare. 

2. Reorientarea spre învăţământul mediu de specialitate a tinerilor 

3. Politici discriminatorii de desfăşurarre a admiterii prin divizarea 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ după criteriul teritorial,după tipul 

instituţiei de absolvire sau după originea socială 
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4. Creşterea numărului de locuri finanţate de la buget şi tendinţa de 

creştere a taxelor de studii 

5. Criza mondială ne demonstrează şi ne cere, ne impune să fie adoptat un 

management educaţional multifuncţional la toate nivelele. Posibilităţi sunt, chiar 

reieşind din situaţia creată. Dar pentru aceasta este nevoie ca Ministerul 

Economiei, care tutelează Ministerul Educaţiei în sensul promovării 

managementului ,urmează să pătrundă în problemă fără a repeta greşelile 

anterioare.  

6. Luând în consideraţie experienţa unor state europene, spre exemplu 

Franţa, sectorul privat în special, cât şi cel public transferă în bugetul statului 

pentru învăţământ un impozit de până la 3% din venit. Spre comparaţie, în 

Republica Moldova, instituţiile de învăţământ de toate nivelele pregătesc 

generaţia în creştere şi specialiştii pentru economia naţională, care apoi sunt 

angajaţi în câmpul muncii fără ca angajatorii să restituie statului anumite 

recompense. Este necesar ca acest viciu să fie înlăturat 

Bibliografie şi referinţe : 

I. (1) www.realitatea.net, Traian Băsescu „Universităţile-fabrici de diplome”. 

II. (2) Programul de dezvoltare strategic al Ministerului Educaţiei al R.M. 

III. Cornel Ciurea, Leonid Litra „Impactul politicilor autorităţilor publice centrale 

asupra sistemului univeritar din RM”, Chișinău, 2009.  

IV. Biroul Naţional de Statistică www.statistica.md  

V. Ana Guţu “Guvernarea în învăţământul superior” ASE Bucureşti, 2005. 

VI. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. 

VII.  Culiuc Al. Hotărîrea nr 434 din 25.04.2006 a Guvernului Republicii Moldova. 

VIII. Legea cu privire la învăţământul Republicii Moldova din 22.02.1994. 

IX. Tavăluc Adrian. Uniunea Europeană – Republica Moldova: cooperarea în 

domeniul educaţiei, Chișinău, 2010. 

 

 

http://www.realitatea.net/
http://www.statistica.md/
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ETAPELE INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

Guzun Aurel, student în anul IV, specialitatea Drept 

Caţaveică Eugen, magistru, lector universitar (conducător ştiinţific) 
 

Construcţia unei Europe unite este un lung proces în care alternează 

perioade de calm şi etape decisive. Integrarea europeană nu poate fi decît 

progresivă. Ea nu poate fi comparată cu crearea Statelor Unite ale Americii sau 

unificarea statelor italiene pentru că Europa regrupează state şi comunităţi umane 

care au tradiţiile lor proprii. 

Privită în timp, integrarea economică în cadrul Uniunii Europene poate fi 

stabilită ca un proces istoric desfăşurat în perioada 1958 - 2000 (2002). Acest 

proces a parcurs trei etape fundamentale, şi anume: a)   uniunea vamală; 

b)   uniunea economică; c) uniunea monetară. 

a)   Uniunea vamală. Constituirea Comunităţii Economice Europene în 

1957 a avut ca obiectiv iniţial crearea unei uniuni vamale între ţările membre. 

Conţinutul esenţial al acesteia a fost: liberalizarea schimburilor comerciale prin 

desfiinţarea taxelor  vamale între ţările membre şi instituirea unui tarif vamal 

comun faţă de ţările terţe, adică cele care nu erau membre ale Comunităţii. 

Aceasta fază, respectiv cea a uniunii vamale, s-a încheiat la 01 iulie 1968. 

Comunitatea va avea la bază o uniune vamală, ce va acoperi întregul comerţ 

cu bunuri şi care va implica interzicerea tarifelor la importul şi exportul de 

produse între Statele Membre, ca şi a altor taxe cu efect echivalent
1
. În iulie 1968, 

toate barierele tarifare şi restricţiile cantitative la comerţul dintre statele 

Comunităţii erau eliminate. 

          b)   Uniunea economică. Ulterior acestei faze a uniunii vamale, noi şi noi 

domenii ce nu fuseseră prevazute ca fiind direct legate de realizarea pieţei unice, 

au fost încorporate ca părţi componente ale acesteia: achiziţiile publice, 

proprietatea intelectuală şi industrială, legea firmelor, energia, politica fiscală, 

sistemul de plăţi, protecţia consumatorului, politica concurenţială etc.În 1958, 

Comunitatea europeană se angaja într-un proiect extrem de ambiţios: definitivarea 

pieţei unice europene. "Cartea Alba pentru desăvârşirea pieţei interne" prevedea 

                                                           
1
 Art.9 al Tratatului de la Roma, 1957. 
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282 de măsuri legislative necesare creării unei pieţe interne a tuturor ţărilor 

membre, în care, începând cu 01 ianuarie 1993, să nu mai existe control la 

frontiere. Era poate cel mai mare pas pe calea integrării economice pe care cele 

12 state membre pe atunci îl faceau. Acestea au reuşit să transforme 15 pieţe 

naţionale separate într-una singură
2
. 

         c) Uniunea monetară. În 1997, Comisia europeană a prezentat Consiliului 

European de la Amsterdam un "Plan de acţiune pentru Piaţa Unică" cu măsurile 

prioritare necesare îmbunătăţirii funcţionării pieţei unice a "Celor 15" în 

pregătirea introducerii monedei unice europene. Realizarea Uniunii Economice 

şi  Monetare va elimina costurile tranzacţiilor (aproximativ 1 % din PNB), 

precum şi riscurile legate de cursurile de schimb
3
. 

Piaţa Unică a devenit cea mai mare zonă de liber schimb a lumii, în care 

locuiesc 370 de milioane de oameni. Pe lângă membrii Uniunii Europene, mai 

include şi Norvegia, Irlanda şi Liechtenstein, iar pe viitor, ea va include şi 

viitoarele state membre din centrul şi estul europei
4
. 

La baza creării Pieţei Unice stau cele patru libertăţi care au fost prevăzute, 

încă din 1957, în cadrul Tratatului de la Roma: 

a)   libera circulaţie a bunurilor; 

b)   libera circulaţie a persoanelor; 

c)   libera circulaţie a serviciilor; 

d)   libera circulaţie a capitalului. 

Libera circulaţie a bunurilor 

Libera circulaţie a bunurilor înseamna eliminarea controlului la frontierele 

intra-comunitare. Alte bariere netarifare au fost cu timpul identificate, impunând 

acţiuni comunitare în noi domenii. În momentul de faţă nu mai există personal 

vamal la frontierele intra-comunitare. Singurele produse care mai sunt verificate 

ad-hoc, în diverse puncte, sunt drogurile şi armele de foc.  Noi bariere apar însă 

prin nerecunoaşterea de către unele state a normelor naţionale în anumite 
                                                           

2
 “How Is The EUROpean Union Running The Single Market ?", Office For Official Publications Of The 

European Communities, Luxembourg, 1996. 
3
 Piata Unica a Uniunii Europene, Bucuresti, Ed. RH Printing, 1999, p.2. 

4
 How Is The EUROpean Union Running The Single Market ?, Office For Official Publications Of The 

European Communities, Luxembourg, 1996. 
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domenii. Comisia europeană trebuie să rezolve anual aproximativ 300 de plângeri 

în acest sens. Din 1997, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să 

informeze Comisia de fiecare dată când refuză să recunoască o norma acceptată 

într-un alt stat membru. 

Piaţa Unică le ofera cetăţenilor, în calitatea lor de cumpărători, posibilitatea 

de a se aproviziona cu bunurile necesare consumului propriu în oricare din statele 

membre ale Uniunii Europene, fără a plăti taxe de import sau fără a trebui să 

îndeplinească formalităţi la frontieră. Pentru a se evita frauda, în cazul produselor 

supuse accizelor, există o serie de limite în ceea ce priveşte "consumul propriu". 

Aceste limite pot fi depăşite dacă există dovada că ele vor face obiectul 

consumului propriu. 

Firmelor, Piaţa Unică le ofera 370 de milioane de potenţiali cumpărători, 

odată cu desfiinţarea conceptelor de import - export în comerţul intra-comunitar. 

Marea reformă din 1989 cu privire la T.V.A. a constat în scutirea de 

obligaţia de a plăti T.V.A. la vama fiecărui stat prin care trecea produsul, regula 

fiind ca T.V.A.-ul se plăteste o singură dată, către autoritatea fiscală din statul în 

care este importat produsul. Pentru firme, aceasta a însemnat desfiinţarea celor 

aproximativ 60 de milioane de documente vamale ce trebuiau întocmite într-un an 

pentru astfel de operaţiuni. Mai există încă probleme privind deducerea taxelor în 

cadrul asigurărilor sau al ipotecilor oferite de un alt stat membru
5
. 

În Piaţa Unică, controlul calităţii se bazează pe principiul recunoaşterii 

reciproce: dacă un produs este recunoscut ca răspunzând calitativ exigenţelor unei 

ţări membre în Uniunea europeană, el este automat acceptat în orice alt stat 

membru. Acest principiu asigură conservarea diversităţii europene, tradiţiilor şi 

cutumelor diverselor ţări, ducând totodată la creşterea ofertei aflate la dispoziţia 

cumpărătorilor
6
. 

Libera circulaţie a persoanelor 

Art.48 al Tratatului de la Roma prevedea crearea conditiilor pentru 

realizarea liberei circulaţii a persoanelor pe teritoriul comunităţii. Aceasta 

însemna abolirea oricărei discriminări bazate pe naţionalitate în privinţa angajării, 

                                                           
5
 How Is The EUROpean Union Running The Single Market ?, Office For Official Publications Of The 

European Communities, Luxembourg, 1996 
6
"Piata Unica a Uniunii Europene", Bucuresti, Ed. RH Printing, 1999, p. 3 
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a stabilirii salariilor şi a condiţiilor de muncă. Erau prevăzute excepţii doar în 

cazul funcţionarilor publici sau în cazuri justificate de argumentul securităţii sau 

sănătăţii publice. În momentul de faţă nu mai există un control al identităţii la 

frontierele intra-comunitare. Se mai depun încă eforturi pentru armonizarea 

politicilor  sociale, recunoasterea diplomelor, repatrierea drepturilor la asistenţa 

socială, a pensiilor etc. 

Progresul cel mai mare s-a înregistrat în domeniul sănătăţii şi al siguranţei la 

locul de muncă. Din 1993 a fost introdusă o directivă generală pentru a stabili un 

set de principii obligatorii pentru toate statele membre. De asemenea, au fost 

adoptate directive specifice, privind durata săptămânii de lucru, folosirea 

echipamentului de protecţie etc. Toate statele membre, cu excepţia Marii 

Britanii,  au adoptat în 1989 Carta Socială a drepturilor fundamentale ale 

lucrătorilor şi au subscris la Capitolul Social din Tratatul de la Maastricht, 

adoptând în 1994, Directiva privind crearea Consiliilor Muncii în firmele 

transnaţionale. Acestea au obligaţia de a informa şi consulta lucrătorii firmei în 

legătură cu deciziile care le-ar putea afecta viitorul. În 1997, Carta Socială a fost 

semnată şi de Marea Britanie. 

Carta Sociala reprezintă o declaraţie solemnă adoptată de şefii de stat şi de 

guverne din 11 ţări membre ale Comunităţii Europene la Consiliul European de la 

Strasbourg din decembrie 1989. Ea proclamă drepturi fundamentale în 

următoarele domenii: 

1.    libertatea de deplasare a forţei de muncă; 

2.    locuri de muncă şi salarizare; 

3.    condiţii de viaţă şi muncă; 

4.    drepturile persoanelor cu infirmităţi
7
; 

5.    libertatea de asociere şi de negociere colectivă; 

6.    pregătirea profesională; 

7.    tratament egal al femeilor şi bărbaţilor; 

8.    informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor; 

9.    protejarea sănătăţii şi siguranţa la locul de muncă; 

                                                           
7
 Ibidem, p. 4. 
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10.  protejarea copiilor şi adolescenţilor; 

11.  drepturile persoanelor în vârstă; 

12.  protecţie socială. 

Libera circulaţie a serviciilor 

Prevazută în art.52 si 54 ale Tratatului de la Roma, această a treia libertate a 

însemnat faptul că firmelor  dintr-o ţară comunitară le este suficientă licenţa de 

funcţionare din ţara de origine, pentru a putea opera pe întreg teritoriul. 

Deşi sectorul serviciilor este cel ce ocupă cea mai mare parte a forţei de 

muncă din Uniunea europeană (60 %), progresele în liberalizarea acestui sector 

sunt mai mici decât cele înregistrate în cazul circulaţiei bunurilor. În domeniul 

serviciilor financiare,  de  exemplu,  numai  serviciile bancare erau pe deplin 

liberalizate la 01 ianuarie 1993. Serviciile de asigurări au intrat pe deplin în Piaţa 

Unică la 01 iulie 1994, cele privind investiţiile la 01 ianuarie 1996, iar serviciile 

telecomunicaţiilor la 01 ianuarie 2003. Noi domenii ale serviciilor, precum 

electricitatea, serviciile audio-vizuale şi explozia serviciilor de informare on-line 

fac acum obiectul preocupărilor Comisiei
8
. 

Libera circulaţie a capitalului 

Implică abolirea controlului asupra tranzacţiilor de capital. Ea trebuie să 

meargă mână în mână cu armonizarea taxelor naţionale pe capital, pentru a 

asigura o concurenţă corectă între ţări cu fiscalitate redusă şi cele cu fiscalitate 

ridicată. 

Liberalizarea mişcării de capital a fost prima dintre cele patru care s-a 

realizat. O directivă de desfiinţare a controlului pe capital a fost adoptata în 1988. 

Ea a fost urmata de alte directive pentru liberalizarea serviciilor bancare şi 

financiare. Un element esenţial, încă nefinalizat datorita divergenţei de opinii 

între statele membre, se referă la modul de impozitare a economiilor. 

Libera circulatie a capitalului este acum o realitate a Pietei Unice. Cetăţenii 

Uniunii sunt liberi să-şi deruleze operaţiunile bancare în oricare din statele 

membre ale Uniunii Europene
9
. 

                                                           
8
 Ibidem, p. 5. 

9
 Ibidem, p. 6. 
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Crearea Pieţei Unice a produs numeroase efecte importante în cadrul 

Uniunii Europene dintre acestea, putem aminti: 

-   crearea a 300.000 până la 900.000 de locuri de muncă suplimentare faţă 

de cele care se anticipau în lipsa Pieţei Unice; 

-   o inflaţie mai mică decât în lipsa Pieţei Unice; 

-   creşterea investiţiilor cu 2,7 %; 

-   creșterea investiţiilor străine directe în Uniunea europeană; 

-   reducerea decalajelor economice între diferitele state membre ale Uniunii 

Europene; 

-   reducerea cheltuielilor comercianţilor şi transportatorilor europeni cu 

peste 5 miliarde de EURO, datorită desfiinţării verificărilor la graniţă
10

. 

Piaţa Unică reprezintă astfel unul din succesele incontestabile ale Uniunii 

Europene, ea nu este nicidecum un capitol  încheiat. Adâncirea continuă a 

integrării statelor membre ale Uniunii Europene face ca noi si noi domenii să fie 

integrate în Piaţa Unică.  

Integrarea spectaculoasă a Societăţii Informaţionale pe agenda tuturor 

economiilor avansate necesită dezvoltarea unei legislaţii coerente în Uniunea 

europeană, astfel încât să se poată mobiliza în mod eficient investiţiile masive în 

infrastructura şi serviciile cerute de acest sector în plină expansiune
11

. 

Întrucât Piaţa Unică are tot mai mult o vocaţie pan-europeană, ea are nevoie 

şi de reţelele transeuropene pentru transport, energie şi telecomunicaţii. 

Pentru desăvârşirea Pieţei Unice, Comisia europeană are în vedere şase 

acţiuni prioritare : 

1)   pregătirea Pieţei Unice pentru lărgirea Uniunii Europene cu noi membri; 

2)   urmărirea mai strictă a modului în care legislaţia comunitară în domeniu 

este aplicată în statele membre; Comisia poate penaliza statele care nu aplică 

această legislaţie în mod corespunzător; 

                                                           
10

 How Is The EUROpean Union Running The Single Market ?, Office For Official Publications Of The 

EUROpean Communities, Luxembourg, 1996 
11

"When Will the EURO Be in Our Pockets ?",Office For Official Publications Of The EUROpean 

Communities, Luxembourg, 1996 
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3)   confirmarea importanţei Pieţei Unice ca piatra de temelie a Uniunii 

Economice şi Monetare; 

4)   consolidarea avantajelor Pieţei Unice la nivelul cetăţeanului, prin 

ridicarea standardelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea dimensiunii 

sociale şi ecologice etc.; 

5)    adaptarea Pieţei Unice la schimbările tehnologice (Societatea 

Informaţională, Reţelele Transeuropene)
12

. 
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COLABORAREA DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI UNIUNEA 

EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI  

 

Munteanu Dumitru, student în anul IV, specialitatea Drept 

Caţaveică Eugen, magistru, lector (conducător ştiinţific) 

 

Astăzi suntem martorii oculari a evenimentelor ce vor deveni istorie, mergem 

în pas cu evenimente de o mare însemnatate atît pentru noi cît şi pentru viitoarele 

generaţii. Republica Moldova cu paşi încet dar fermi se apropie şi tinde să fie 

parte a marii familii europene. Aceste evenimente de la bun început şi-au lăsat 

amprentele în toate sferele vieţii afectînd fiecare om în parte şi pe noi toţi ca o 

naţiune. 

Pentru a implementa obiectivele de integrare europeană şi pentru a constitui 

în RM o societate democratică, ministerul educatiei acorda o atentie deosebita 

colaborării cu Consiliul Europei, Comisia Europeană, organizaţiile specializate 

ale ONU, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, Iniţiativa Central-

Europeană (ICE).  

Integrarea europeana pentru RM este un process gradual insotit de ajustari la 

standartele europene şi in acest scop RM in 98-2008 a implementat Acordul de 

parteneriat şi Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeana(APC). În 2010 

Ministerul Educaţiei a finalizat negocierile asupra Acordului de Asociere 

Republica Moldova-Uniunea Europeană (filiera educaţie).  

În prezent instrumentele in baza carora RM colaboreaza cu UE sunt: 

- Planul de Acţiuni al Republicii Moldova – priorităţi de reformă în domeniul 

integrării europene; 

- Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova - Uniunea Europeană; 

- Proiectele/programele Uniunii Europene pentru statele Parteneriatului Estic; 

- Proiectele/programele comunitare de mobilitate în domeniul educaţiei 

(TEMPUS, -Erasmus-Mundus, Jean Monnet, Youth in Action, Marie Curie şi e-

Twinning). 

Pe parcursul a 17 ani de participare a Republicii Moldova în Programul 

TEMPUS, în ţară au fost implementate cca. 60 proiecte TEMPUS în valoare de 

circa 13 mln. EURO. În perioada 2010-2011 sunt în derulare 16 proiecte 

TEMPUS de tip Comune şi Structurale, în valoare de circa 3,25 milioane EURO.  
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În programul CE Erasmus Mundus sînt acceptaţi anual 5 candidaţi moldoveni 

pentru burse de master în centre universitare europene. În cadrul programului 

Erasmus Mundus Action II, Republica Moldova implementează 4 proiecte la care 

participă 6 universităţi din ţară, beneficiind de burse de mobilitate de scurtă 

durată, circa 100 de burse anual. 

Începînd cu anul 2010, Ministerul Educaţiei participă activ în noua iniţiativă 

a Comisiei Europene din cadrul Strategiei Dunării, participînd la coordonarea 

Priorităţii nr. 9 („Investiţii în capitalul uman”), precum şi în Grupul de conducere 

pentru prioritatea nr. 7 cu referire la domeniul educaţie. 

Consiliul Europei 

Obiectivul principal al Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai 

strînse între statele membre în scopul protecţiei libertăţii individuale, libertăţii 

politice şi a statului de drept. Cooperarea în domeniul educaţiei a Republicii 

Moldova cu Consiliul Europei ţine de implementarea unor proiecte privind: 

- cetăţenia democratic; 

- Procesul de la Bologna; 

- predarea istoriei; 

- procesul de renovare a curricula şcolară; 

- politica lingvistică; 

- guvernarea învăţămîntului superior. 

Republica Moldova, în virtutea statutului său de membru al Consiliului 

Europei, participă la diverse proiecte şi activităţi realizate în cadrul Comitetului 

pentru Educaţie şi Comitetului pentru Învăţămînt Superior şi Cercetare. 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

În cadrul acestei organizaţii internaţionale, menţionăm în special, colaborarea 

cu Agenţia Universitara a Francofoniei. 

Agenţia Universitara a Francofoniei (AUF), fondata in 1961 este o instituţie 

menită sa susţină cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare din lume, 

care utilizează în activitatea lor limba franceză. Agentia data Numara 56 de 

universitati membre dintre care fac parte şi: Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Medicina si Farmacie «N. 

Testemiţanu» din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, 

Universitatea Libera Internaţionala din Moldova, Universitatea Pedagogică de 

Stat «Ion Creangă», Universitatea Agrară de Stat din Moldova.  

În această calitate instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de 

numeroase programe/proiecte (burse de mobilitate pentru studenţi, profesori si 
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cercetători, adaptarea cursurilor la exigentele occidentale, susţinerea 

publicaţiilor). 

În 2003 Albania, RM a semnat memorandumul de Înţelegere între miniştrii 

educaţiei şi învăţămîntului superior din ţările Europei de Sud-Est,in 2007 

rectualizat, iar în 2011 RM a aderat la Memorandumul de înţelegere privind rolul 

şi organizarea Iniţiativei Reformei Educaţiei în Ţările Europei de Sud-Est (ERI 

SEE).  

Datorită semnarii acestor tratate importante, Ministerul Educaţiei beneficiază 

de o serie de oportunităţi în cadrul iniţiativelor Consiliului Regional de Cooperare 

(CRC) pentru Europa de Sud-Est. 

Platforma respectivă de cooperare este importantă şi în contextul 

oportunităţilor de participare la diverse trainingu-ri şi instruiri, organizate pentru 

reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi cadrelor didactice din sistem. Anual circa 

50 funcţionari publici şi cadre didactice participă la asemenea activităţi, cu impact 

benefic asupra dezvoltării politicilor educaţionale naţionale. 

În cadrul aceleaşi platforme de cooperare, Ministerul Educaţiei colaborează 

cu Reprezentanţa KulturKontakt, Austria în Moldova, în special în domeniul 

învăţămîntului secundar professional, care acordă asistenţă în implementarea 

Proiectelor ce ţin de învăţămîntul secundar professional cum ar fi Proiectul 

ECONET –dezvoltarea firmelor de exerciţiu şi Proiectul MOLAGRI – echiparea 

a 2 mini-fabrici în domeniul viti-vinicol în cadrul Şcolilor profesionale din 

Nisporeni şi Leova. 

Pe parcursul ultimilor ani cu suportul UNESCO au fost organizate şi 

susţinute în Republica Moldova o serie de programe, proiecte, strategii ce vizează 

dezvoltarea, reformarea şi modernizarea învăţămîntului din Republica Moldova. 

Printre activităţile de bază menţionăm: 

1. Elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale „Educaţie pentru toţi”; 

2. Planul naţional de acţiuni „Educaţie pentru toţi”; 

3. Lansarea Site educaţional „ Educaţie Pentru Toţi 

Cu susţinerea UNESCO, Moldova a fost elaborat şi a difuzat în toate şcolile 

din republică un CD educaţional ce conţine 120 de programe computerizate şi 

manualul „Instruirea computerizată”.  

Ministerul Educaţiei conlucrează cu UNICEF în implementarea a trei 

programe, ce vizează învăţămîntul preuniversitar: 

  - Program de dezvoltare timpurie; 

  - Protecţia copiilor; 
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  - Sănătatea, dezvoltarea şi participarea tinerilor . 

Colaborarea cu UNICEF are un impact benefic asupra modernizării curriculei 

şcolare, procesului de dezinstituţionalizare, asigurarea calităţii în învăţămînt, 

respectarea drepturilor copilului, acces şi incluziune, eficienţă şi calitate, mediu 

sigur şi sănătos, egalitate a genurilor, participarea copiilor, parinţilor şi a 

comunităţii.  
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HOMOSEXUALITATEA CA PRINCIPIU EUROPEAN ŞI 

DEVALORIZATOR AL FAMILIEI 

 

Cimpoacă Cristina, studentă în anul I, specialitatea Drept 

Mihalache Iurie, doctor în drept, lector superior (conducător ştiinţific) 

 

“Presiunile sunt făcute  de cei vicioşi , de cei suprasaturaţi , de cei care nu 

cunosc alt idol decît trupul şi placerile lui. Problema gravă  este  că prin aceasta 

se legiferează  egalitatea  între bine si rău. Faptul că   homosexualitatea poate să  

fie o alternativă  la familie, pînă la urmă  este un atentat la familia  însăşi , la 

această  instituţie fundamentală a  oricărei societăţi. 

                                                           (Mitropolitul Bartolomeu Anania) 

Procesul de extindere a Uniunii Europene a pornit din dorinţa clară de a 

crea premisele necesare unei uniuni cât mai strânse a popoarelor europene. 

Condiţiile de bază pentru extinderea Uniunii Europene au fost stipulate prin 

Tratatul privindUniunea Europeană care prevede că: "orice stat european poate 

cere să devină membru al Uniunii. Pe parcursul ultimilor ani , mai ales incepind 

cu anul 2009, observam acutizarea  solutionarii problemei privind   integrarea 

Moldovei in marea familie europeană. Moldova în calitatea sa de stat  pretendent 

la integrarea europeană trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate definite 

de Consiliul European de la Copenhaga din 1993 şi completate de Consiliul 

European de la Madrid din 1995. Acestea sunt: 

1) criterii politice: instituţii stabile care să garanteze democraţia, statul de 

drept, drepturile omului, precum şi respectarea şi protecţia minorităţilor; 

2) criterii economice: o economie de piaţă funcţională, precum şi 

capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul UE; 

3) capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de stat membru care decurg din 

dreptul şi politicile UE inclusiv adeziunea la obiectivele uniunii politice, 

economice şi monetare. 

În lucrarea mea  doresc  mai detaliat  sa abordez  criteriul politic  şi anume 

respectarea şi protecţia minorităţilor  sexuale, deoarece anume această îmbinare 
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de cuvinte  stîrneşte  cele mai multe  divirgenţe între membrii societăţii noastre 

în ultima perioadă. Atîrnarea nonconformistă   faţă de aceste persoane  este 

tratată drept discriminare a acestora. 

         Conform legislaţiei internaţionale, discriminarea este orice diferenţă în 

tratament bazat pe un motiv interzis, care nu are o justificare obiectivă sau 

rezonabilă. Discriminarea împiedică exercitarea drepturilor într-o situaţie egală, 

din diverse motive: etnia, originea naţională sau socială, limba, origine, gen, 

orientare sexuală, vârstă sau dizabilităţi, religie sau credinţă etc. 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene este primul instrument 

internaţional referitor la drepturile omului care interzice în mod explicit, în 

articolul 21 alineatul (1), discriminarea pe criteriul „orientării sexuale”:  

„Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, 

rasă, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia 

sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o 

minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea 

sexuală”. 

Conform DEX-ului, discriminarea politică prin care un stat sau o categorie 

de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de anumite drepturi pe baza unor considerente 

neîntemeiate.  

Vreau să analizez dacă atitudinea majorităţii cetăţenilor Republicii 

Moldova din care fac parte şi eu, faţă de minorităţile sexuale, într-adevăr este 

discriminatorie? Prin ce se manifestă încălcarea drepturilor  minorităţilor sexuale 

şi care anume drepturi le sunt încălcate? Oare legiferarea căsătoriilor unisex, 

permisiunea adopţiei copiilor de aceste familii, nu duce la implimentarea aşa 

zisei “Teorii a miliardului de aur”? 

Umanitatea deplină a implicat întotdeauna două genuri diferite - bărbat şi 

femeie, care sunt dependente reciproc şi care se raportează unul la altul într-o 

manieră unică. 

Biblia spune că activitaţile homosexuale reprezintă un păcat  şi ne invaţă  în 

mod specific faptul că homosexualitatea este  rezultatul respingerii  si a 

nesupunerii fata de Dumnezeu. Cînd anumite persoane-şi continuă viaţa-n păcat 

şi necredinţa, Biblia  ne spune că Dumnezeu “îi lasă în voia lor” pentru a savirşi 

păcate şi mai mari, cu scopul de a  le arata inutilitatea si lipsa de speranţă  în 
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viaţă departe de Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat oamenii cu dorinţe 

homosexuale. Cartea sfântă ne spune că oamenii devin homosexuali din cauza 

păcatelor, dar şi ca urmare a propriei lor alegeri în această privinţă.Eu cred că pot 

exista persoane care se nasc cu o înclinaţie mai crescută  pentru a devein  

homosexuali, după cum exista oameni, care se nasc cu  o inclinaţie catre 

violenţă, furie, îi da oare asta  însa dreptul să se dedice violenţei, furiei  să le 

practice pe acestea în viaţa sa? Sigur că nu. Acelaşi lucru este  perfect valabil si-

n cazul homosexualității. 

Nu  doar Biblia, dar și marii psihoterapeuți: Sigmund Freud, C.G. Jung şi 

Alfred Adler au văzut homosexualitatea ca pe o nevroză, expresie a unui conflict 

inconştient din copilărie, nerezolvat.  

          Ulterior, terapeuţi şi cercetători ca Anna Freud, Irving Bieber şi C. W. 

Socarides au adus o contribuţie substanţială la înţelegerea în profunzime a 

homosexualităţii. Anna Freud a identificat un factor motivaţional important 

pentru dorinţa homosexuală: angajându-se în activităţi homosexuale, un bărbat 

încearcă să-şi "repare" identificarea cu genul masculin, pe care nu a realizat-o ca 

băiat. Bieber a constatat că o relaţie defectuoasă între tată şi băiat constituie o 

caracteristică tipică în biografia unui bărbat homosexual. Aceste studii nu au fost 

niciodată contrazise. Din literatura studiata  am aflat ca  pina  în 1973 

homosexualitatea era catalogată ca tulburare, în rând cu alte posibile diagnostice 

stabilite de Asociaţia Americană de Psihiatrie (APA). Revoluţia sexuală din anii 

1960 ceruse abolirea familiei şi o sexualitate liberă pentru toată lumea. Acesta a 

constituit temeiul pentru mişcarea homosexualilor,care propaga  sloganul: “Dacă 

îţi place, înseamnă că e bun.” Acest slogan a simbolizat o schimbare radicală a 

valorilor umane, care a condus la crearea unor noi concepte despre om, sporind 

în acelaşi timp si devalorizarea conceptului religios. Fiind un subiect mediatizat, 

observăm că mişcarea  homosexualilor nu mai solicită ajutor pentru întelegerea 

lor , pentru a  se face  mai multe cercetări asupra cauzelor  sau ajutor pentru 

depăşirea  structurilor emoţionale homosexuale ,ci  pretind recunoasterea  ca”stil 

alternativ  de viaţă” şi anume aceasta cerinţă nu o putem  înţelege şi nici accepta.  

În anii ’70 ai secolului trecut  orice cercetare asupra cauzelor homosexualitatii au 

devenit tabu.Orice studiu psihanalitic, care nu  se alinia sloganului” 

homosexualitatea este buna şi normală” era eliminate din  toate sursele de 

informare şi  considerate “incorecte politic”.Oare aici nu  se vadeşte o  încălcare   

a drepturilor fundamentale a omului? 
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 În consecinţă, conchidem că atît religia, cît şi ştiinţa demonstrează că  

homosexualitatea contravine legilor naturii. Bărbatul și femeia sunt matricea  

continuităţii pe pamînt şi asta este lege, iar o lege  trebuie  respectată de toţi .  

Oare prin faptul ca ne dorim o societate sănătoasă, formată din familii  

traditionale: mama – femeie, tata – bărbat şi copii născuţi din dragostea acestora, 

încălcăm drepturile minoritaţilor sexuale sau îi discriminăm cumva? Evident că 

nu! Dimpotrivă, cred că ne apărăm viitorul, ziua de mîine. În familia 

homosexualilor, gay sau lesbiene, cum poate fi educat un copil ? Doar  el are 

nevoie  pentru a se dezvolta armonios, de doi parinţi, de ambele sexe, care să 

îndeplinească rolurile fireşti ale fiecăruia dintre aceștia. Absenţa fiecaruia dintre 

ei pereclitează dezvoltarea copilului, lipsindu-i modelele etalon de 

comportament.  

 Se vehiculează că se încalcă  drepturile  minoritaţilor sexuale, dar prin ce? 

Doar ei ca cetăţeni  ai Republicii Moldova dispun de toate drepturile şi libertaţile 

fundamentale prevăzute de Constituţie, posedă capacitatea de folosintă şi 

capacitatea de exerciţiu deplină. Legea elaborată de oameni  le permite  

minoritatilor sexuale toate drepturile, inculsiv admite existenţa acestora, însă să 

nu uităm de existenţa legii supreme,  legii naturii, căreia nu ne putem împotrivi, 

doar trebuie s-o  respectăm şi să emitem legile noastre omeneşti în corespundere 

cu cerinţele acesteia. Prin urmare, cred că ar fi incorrect să modificăm legea 

supremă a statului şi întreaga legislaţie, reieşind din cerinţele minorităţilor 

sexuale.Doar ei sunt cei care merg împotriva naturii.      

Părerea mea  e că anume ei, minorităţile sexuale,  sunt cei ce ignora 

drepturile, şi anume, gay nu recunosc  rolul femeii  în familie  şi respectiv 

lesbienele nu tolerează rolul bărbatului. Cel mai mult în cazul unor asemenea 

familii au  de suferit copii,  dreptul cărora se încalcă  prin lipsirea acestora de 

mama, în cazul familiilor gay  sau tata, în cazul familiilor de lesbiene. De ce 

trebuie ca acest fenoment sa fie promovat în lume, dacă el contribuie substanţial 

la   surparea familiilor?  Oare nu este şi aici un interes  al cuiva? Spun  asta  

referindu-mă la aşa zisa  “Teorie  a  miliardului  de aur”   - Ideea Noii ordini 

mondiale care  constă aproximativ în urmatoarele: pe planetă sunt prea mulţi 

oameni, ar trebui să ramînă doar cei mai buni, adică bogaţii - aproximativ un 

miliard de oameni, şi atunci va veni epoca de aur. Şi nu este o concepţie bătută în 

cuie sau care ar fi dovedită, este  concluzia mea  la care am ajuns studiind  mai 

multă literatură ce  gravita în jurul subiectului respectiv. Cred ca şi  promovarea  
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homosexualitatii este un mijloc de  realizare  a  acestei teorii, deoarece se 

stopează creşterea demografică , generînd îmbătrînirea populaţiei pe glob. Reiese  

că de cele mai multe ori în spatele cuvintelor promiţătoare (egalitate în drepturi, 

respectarea drepturilor etc) se ascund planuri de acţiuni  distructive. Pentru a  

promova o ideie într-o societate, este necesar pregătirea acesteia pentru primirea 

si acceptarea ideii. 

Studiile recente realizate în Olanda, SUA şi Noua Zeelandă au arătat că 

bărbaţii şi femeile cu un stil de viată homosexual suferă mult mai des de 

anxietate, tulburări de regim alimentar şi depresii majore (bărbaţii), precum şi de 

abuz de droguri (femeile) în comparaţie cu cei care nu au un asemenea stil de 

viata. Durata de viață a bărbaţilor homosexuali este cu 8 la 20 de ani mai scurtă 

decât a celorlalţi bărbati. 

Şi totuşi am ajuns la concluzia că acest fenomen “homosexualitatea” este 

unul de autodistrugere, de surpare a  valorilor umane, fară ca acest lucru să fie  

prea bine conştientizat de ei. Observăm în lume o acomodare la aceste 

dizabilităţi ale societăţii şi cred că din momentul în care homosexualitatea nu mai 

este vazută ca nefirească, ea devine acceptată şi încetează orice acţiune împotriva 

ei. Iar a nu mai face  distincţie între boală şi sănătate, înseamnă a nu mai trata pe 

nimeni şi bine ne dăm seama că netratarea unei boli, duce la moarte, iar în cazul 

nostru, la moartea neamului omenesc. 

După părerea mea homosexualitatea contravine total legilor naturii - legile 

supreme ale universului, chiar şi-n cazul animalelor,a păsărilor este strict 

respectat acest fenomen: femela – mascul, iar dacă abordăm legităţile fizicii  şi 

acolo observăm că doar polii opuşi se atrag (+, -)Prin urmare, noi, oamenii, cei  

care ne considerăm  superiori lumii, fiind înzestraţi cu  raţiune  şi inteligenţă, 

suntem cei care mergem împotriva naturii, prin asta ne autodistrugem.Acceptarea  

homosexualitatii  ameninţă  societatea în general, perturbă valorile  familiei 

tradiţionale – celula vie  a societăţii. 

Părearea mea generală  vizavi de  acest subiect  este una obiectivă, nu este 

una propagandistică  şi  poate nici  nu toţi sunt de acord cu ea, dar totuşi cred, că 

am ajuns astăzi prea departe, suntem în situaţia în care activiştiii homosexuali ne 

cer nouă, creştinilor, să ne schimbăm crezul pe care l-am rostit de două mii de 

ani  şi în care proslăvim moralitatea, în schimbul unor modificări de integrare  a 

acestor persoane în  arealul nostru de valori. Nu!!! Sunt categoric împotriva 
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acestei  abateri de la normalitate, deoarece nu vreau  sa educăm o societate  

bolnavă căreia să ne conformăm.Şi după cum stau lucrurile, ceea ce azi pare  a fi 

anormal, mîine s-ar putea să devină normal, aşa cum s-a întîmplat şi cu 

homosexualitatea, cu 50 de ani în urmă era ceva ilegal, dar azi? Şi atunci mă 

întreb, “LUME UNDE MERGEM”? Şi trebuie să tinem cont că masculinitatea şi 

feminitatea noastră  ne readuce aminte că suntem creaţi pentru a ne completa 

reciproc, suntem creaţi să ne mişcăm de la ceea ce suntem la ceea ce nu suntem: 

bărbatul către femeie, femeia către bărbat şi împreună către Dumnezeu. 
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CASTRAREA CHIMICĂ – O PROFUNDĂ DILEMĂ MORALĂ 

 

Busuioc Nicolae, student în anul II, specialitatea Drept 

  Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ. (conducător ştiinţific) 

 

Ce se înţelege prin termenul de “castrare chimică”? 

      Castrarea chimică (conform reglementării date în Legea este o tehnică de 

a reduce dorinţa sexuală prin intermediul administrării de substanţe hormonale ce 

reduc nivelul testosteronului, inhibînd astfel dorinţe sexuale. Acestă tehnică este 

folosit în Statele Unite şi unele ţări europene pentru a lupta în domeniul  

infracţiunilor împotriva libertăţii şi inviolabilităţii sexuale
1
  

 „Castrarea chimică” - prin prisma legislaţiei Republicii Moldova 

       Prin Legea Republicii Moldova pentru completarea unor acte legislative, 

nr.34 din 24.05.2012 [1], în vigoare din 01.07.2012, cadrul sancţionator 

subsecvent prevăzut la art.98 CP RM, a fost suplimentat cu o nouă măsură de 

siguranţă, denumită – castrarea chimică (lit.b
1
) alin.(2) art.98 CP RM). Aşa cum 

rezulta din prevederile alin.(2) art.104
1 

CP RM, aplicarea castrării chimice, 

concomitentă unei pedepse principale, constituia o obligaţie a instanţei de 

judecată, dacă ea va reţine la calificare: circumstanţele agravante ale violului 

prevăzute la lit.a) alin.(3) art.171 CP RM (violul persoanei care se află în grija, 

sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul făptuitorului) şi la lit.b) 

alin.(3) art.171 CP RM (violul unei persoane minore în vârstă de până la 14 ani) 

sau varianta agravată de la lit.a) alin.(3) art.172 CP RM (acţiuni violente cu 

caracter sexual care au fost săvârşite asupra unei persoane despre care se ştie cu 

certitudine că nu a atins vârsta de 14 ani). Dimpotrivă, în acord cu prevederile 

alin.(3) art.104
1 

CP RM, aplicarea acestei măsuri de siguranţă este lasată la 

discreţia instanţei în cazul săvârşirii infracţiunilor de la art. 171 alin.(2) lit. a), 

alin.(3) lit. c)-f), la art.172 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. a
1
)-e) CP RM. Deci, punctul 

de convergenţă la care se raportează castrarea chimică obligatorie îl constituie 

atentarea la inviolabilitatea sexuală a minorului, iar în cazul castrării chimice 

discreţionare, atentarea la libertatea şi inviolabilitatea sexuală a persoanei. 
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Utilizarea de castrare chimică este combătută şi declarată neconstituţională 

de către Curtea Constituţională la data de 4 iulie 2013, argumentînd că instituirea 

obligativităţii de aplicare a măsurii de siguranţă castrarea chimică contravine 

dreptului fundamental la integritate fizică şi psihică a persoanei, garantat de 

articolul  24 din Constituţie şi articolul 3 din Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Această măsură fiind aplicată 

contra voinţei persoanei, fără o concluzie medicală prealabilă şi fără o 

supraveghere medicală ulterioară aplicării reprezintă în sine  tratament 

inuman. Curtea a reţinut că prevederile legale contestate vin in contradicţie cu 

concluziile Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau 

Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), potrivit cărora aplicarea automată a 

castrării chimice în cazul unor anumite categorii de infracţiuni este inacceptabilă, 

iar decizia cu privire la aplicarea tratamentului urmează a fi luată în baza 

unei examinări individuale. Potrivit concluziilor CPT, castrarea chimică poate 

fi  aplicată doar cu acordul condamnatului, iar persoana trebuie informată 

despre efectele adverse ale tratamentului.
2
 

  Însă, conform surselor mass-media şi statisticilor,  de două decenii, 

Republica Moldova este unul dintre statele-ţintă pentru turismul sexual, deoarece 

prin combinaţia de sărăcie şi slabă guvernare, RM este deosebit de vulnerabilă la 

acest tip de exploatare. În afară de faptul că este cea mai săracă ţară din Europa, 

turismul sexual ia amploare şi prin regiunea separatistă transnistreană a R.M., 

care este, de facto, una necontrolată de autorităţile constituţionale ale Republicii 

Moldova. 

       Pînă la adoptarea legii care prevedea expres că cei care atentează la 

inviolabilitatea sexuală a unei persoane ar putea fi pedepsiţi prin castrare chimică,  

motiv care încurajează „exodul” masiv în ţara noastră de aşa-zişi „prieteni ai 

copiilor” cu bani mulţi şi dornici de dragoste.  

       În ultimii cinci ani (perioadă supusă verificării), conform datelor MAI, 15 

persoane au fost trase la răspundere penală în mod repetat pentru săvârşirea 

infracţiunilor în sfera vieţii sexuale, îndreptate împotriva minorilor. Chiar dacă 

Codul Penal al R.M. conţine pedepse aparent suficiente pentru aceste infracţiuni, 

studiul pedepselor efectiv aplicate în ultimii cinci ani pentru infracţiunile cu 

caracter sexual arată că ele sunt vădit insuficiente pentru a contribui la 

dezrădăcinarea acestui fenomen. În aceste condiţii violatorii se întorc în mediul 

lor obişnuit, într-un termen care nu depăşeşte doi ani. Adesea  aceştia recidivează.  
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        Procedura va fi efectuată în ultimele trei luni de detenţie, pentru a preveni 

unele erori judiciare. Legea mai prevede ca persoanele care au săvârşit fapte 

prevăzute de legea penală ce atentează la inviolabilitatea sexuală a altei persoane, 

inclusiv a minorilor, să fie castrate chimic, prin decizia instanţei de judecată. 

Castrarea chimică va fi realizată de instituţiile penitenciare, de comun cu 

instituţiile medicale, conform Regulamentului cu privire la modul de executare a 

măsurii de siguranţă castrarea chimică aprobat de Guvern, în ultimele 3 luni de 

ispăşire a pedepsei închisorii.
2 

  “Castrarea chimică” – abordarea în alte state ale lumii 

    Castrarea chimică se aplică şi în alte state ale lumii cum ar fi în Rusia (care a 

adoptat în octombrie 2011 o lege similară), Suedia, Danemarca, SUA sau Cehia, 

ţară în care pedofilii sunt castraţi chirurgical. În Germania, castrarea chimică a 

delincvenţilor sexuali e voluntară, şi duce la reducerea pedepsei cu închisoarea. În 

Polonia procedura a fost legalizată în septembrie 2009, lipsind caracterul benevol 

al acestei măsuri, decizia finală privind aplicarea acestei sancţiuni fiind luată de 

către instanţa de judecată, cu cel puţin şase luni înainte de a fi eliberat din 

penitenciar, iar în cazul victimelor violurilor în vârstă de până la 15 ani castrarea 

chimică a făptuitorului este obligatorie. Autorităţile din Marea Britanie au oferit 

pedofililor posibilitatea să recurgă la o astfel de procedură, măsura neavând un 

caracter obligatoriu, iar Spania intenţionează să introducă sterilizarea chimică, 

după ce, din neglijenţa unui judecător, un violator a rămas în libertate şi a 

omorîtun copil. Şi în Franţa se află în dezbatere un proiect similar, propus încă 

din anul 2009, preşedintele francez Nicolas Sarkozy fiind recunoscut drept un 

susţinător al acestui proiect legislativ. 

        Parlamentul Macedoniei la fel a adoptat o lege care prevede ca pedofilii 

aflaţi la a doua abatere să fie castraţi chimic, însă activiştii pentru drepturile 

copilului susţin că pedeapsa este în continuare prea blîndă.  

        În Polonia, amendamentul, propus de guvernul liberal al lui Donald Tusk, cu 

privire la aceeaşi lege vizată mai sus a fost aprobat de 400 de deputati. Un 

membru al Parlamentului a votat împotrivă, iar doi   s-au abţinut. Tribunalul va 

trebui să ţină cont de opinia psihiatrilor, sexologilor şi psihologilor, înainte de a 

recomanda terapia stablită pentru fiecare caz în parte. 
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        Între timp, potrivit statisticilor, în Germania,  în urma castrării chimice 

benevole a persoanelor care au comis violuri în privinţa minorilor, recidiva 

privind violul s-a redus de la 84% la 3%.  

             “Castrarea chimică” – tratament reversibil 

        Într-un raport recent al Consiliului Eurpoei, care apară drepturile omului, se 

menţionează: "Castrarea chirurgicală înseamnă mutilare, este o intervenţie 

ireversibilă ce nu poate fi considerată necesitate medicală în tratarea agresorilor 

sexuali". Prin urmare, aduc la cunoştinţă  apărătorilor înverşunaţi ai drepturilor 

omului că castrarea chimică este un tratament reversibil şi care în caz de 

necesitate poate fi stopat şi ca consecinţă are loc regenerarea testosteronului. 

Această procedură constă în administrarea de 3-4 ori pe an a acelui medicament 

cu prin injectarea preparaului special pe parcursul a 3 ani de zile. În timpul în 

care se face acest tratament este necesar de a se face şi tratamentul psihiatric 

şi psihologic.     

Concluzii 

      Menţionez că violul şi acţiunile violente cu caracter sexual constituie încălcări 

grave, directe şi brutale aduse valoarile sociale cu privire ls libertatea si 

inviolabilitatea sexuale a persoanei. Infracţiunile date se caracterizează printr-un 

pericol social sporit, aducând în primul rând, o atingere nemijlocită inviolabilităţii 

sexuale şi libertăţii sexuale a persoanei, provocând şi consecinţe profund 

dăunătoare pe plan social, întrucât respectarea atributelor inalienabile ale 

personalităţii umane în sfera vieţii sexuale constituie una din bazele existenţei 

societăţii. Chiar şi Curtea Constituţională a remarcat faptul că „ aptele legate de 

acţiuni violente cu caracter sexual poartă un caracter deosebit  în situaţia când 

sunt îndreptate împotriva copiilor. Dreptul la demnitate umană şi integritate 

psihologică implică o atenţie deosebită în cazul în care un copil este victima 

violenţei însă din păcate s-a expus contra şi a declarat această lege 

neconstituţională, poziţionînd in opinia mea drepturile infractorilor (ca oameni) 

mai presus decît drepturile copiilor. 

       Spre final, afirm că sunt adeptul ”castrării chimice”, dar în acelaşi timp 

conştientizez că societatea noastră nu este pe deplin pregătită, această lege 

trezîndu-mi o mulţime de întrebări, cum ar fi: ce părere are societatea civilă?, 

deoarece ştim că această lege a fost adoptată ca un şir de alte legi fără consultaţia 

societăţii civile”. Într-o ţară cu un grad înalt corupţie, mă întreb dacă vor fi 
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pedepsiţi cu adevărat cei care o merită şi dacă nu vor fi supuşi acestei proceduri 

oameni nevinovaţi. O justiţie coruptă va putea da astfel de aprecieri?. Mă întreb: 

de unde va fi procurată substanţa respectivă, din care bani, cine va monitoriza 

procesul de achiziţie etc.?”. Însă cealaltă parte a monedei prevalează asupra 

tuturor întrebărilor apărute, şi anume “drepturile copiilor”. Aş sugera apărătorilor 

ai drepturilor omului să atragă atenţia la acest segment, la care din câte 

cunoaştem, statul nostru are mari restanţe. Peste tot se vorbeşte despre dreptul 

superior al copilului. În practică, însă, el nu numai că nu este superior, dar e pus 

mai jos decât cel al infractorului. Astfel mă conving că legea a rămas de partea 

pedofililor,cu toate ca  că datele la Ministerul Afacerilor Interne al R.M. arătau o 

diminuare simţitoare a cazurilor de când legea intrase în vigoare.  

Formulez două propuneri, pentru revizuirea repetată a acestei legi, şi anume 

propun ca: 

1. Pentru persoanele care comit pentru prima oară infracţiuni cu caracter 

sexual, să  se ofere posibilitatea de aplicarea acestei măsuri de siguranţă voluntar, 

cu reducerea pedepsei de închisoare.  

2. Pentru persoane care comit infractiuni cu caracter sexual impotriva 

minorilor  şi  cei care, după ce şi-au ispăşit pedeapsa pentru prima dată, apoi  

recidivează legea cu privire la “castrarea chimică” să aibă un caracter obligatoriu.  

3. Cocluzia expertiziei medico-legale inaite de administrarea properatului 

(Legea F.R. alin.(5) pct.(d)). 
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PERSPECTIVELE AJUSTĂRII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI JURIDIC DIN 

REPUBLICA MOLDOVA LA STANDARTELE EUROPENE 

 

Fortună Valeria, studentă în anul I, specialitatea Drept 

Mihalache Iurie, doctor în drept, lector superior (conducător ştiinţific) 

 

În Republica Moldova, învăţămîntul juridic este marcat de o distinctă 

tradiţie şi nu reprezintă un fenomen străin, atît din punct de vedere al principiilor 

şi formelor de organizare a învăţămîntului, cît şi din perspectiva formelor 

concrete de activitate educaţională. Învăţămîntul şi educaţia au fost dintotdeauna 

determinate social-istoric. Direcţia de edificare a unui concept universitar modern 

şi calitativ reprezintă o prioritate naţională.  

 Reforma învăţământului juridic autohton demarează concomitent cu formarea 

Republicii Moldova ca stat suveran şi independent, la 27 august 1991. Această 

realitate era dictată de imperativele timpului. În noua atmosferă, de renaştere 

spirituală şi naţională a ţării, de revenire a dreptului moldovenesc în albia familiei 

de drept romano-germanice, învăţământul juridic, după evenimentele din ultimul 

deceniu al secolului trecut, şi-a restabilit statutul şi prestigiul în viaţa societăţii, 

formulând principalele doleanţe în materie – promovarea unui învăţământ juridic 

atractiv, competitiv, flexibil şi transparent. 

 Învăţământul juridic în Republica Moldova este fidel rigorilor de integrare 

europeană, aspirând spre realizarea standardelor naţionale de formare a juriştilor 

şi fiind determinat de conţinutul Legii Învăţământului Republicii Moldova şi al 

Concepţiei politicii de cadre juridice, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2002 nr.1385. Conform prezentei 

Concepţii, statul are sarcina de a pregăti jurişti, a căror activitate să fie strîns 

conjugată cu exigenţele etapei de reforme, parte componentă a căreia o constituie 

reforma de drept şi judiciară. 

Însă activitatea organelor statale centrale vizavi de amendarea, re-

formularea şi modificarea concepţiei învăţământului juridic nici pe departe nu s-a 

finalizat şi continuă până la reintegrarea organică a acestuia în sistemul 

învăţământului universitar european, normalizarea vieţii şi activităţii universitare 

în ţară.  Îmbunătăţirea perpetuă a legislaţiei este necesară deoarece învăţământul 
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juridic nu este organizat static şi nu poate rămâne permanentă, căci realitatea 

socială, din care face parte, evoluează fără întrerupere. Doar prin eforturi 

intelectuale se poate produce îmbunătăţirea ascendentă a legislaţiei 

Valorificând o mare parte din tradiţiile democratice interbelice Republica 

Moldova şi-a înscris parcursul pe Drumul European, asimilând, într-un mod care 

se impune a fi creator şi adaptiv la relaţiile din ţara noastră, valorile europene. În 

acest context, învăţământul juridic a obţinut noi dimensiuni inovatoare. 

O etapă importantă în armonizarea învăţământului juridic autohton la 

standardele europene în materie este adoptarea Sistemului European de Credite 

Transferabile, începând cu anul universitar 2003-2004.  Însă spre regret, după 

constatarea experţilor din cadrul IDIS „Viitorul”, relevată în cadrul studiului 

„Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului 

Bologna: 2005-2011” s-a relevat faptul că, deşi sistemul de credite transferabile 

garantat de procesul Bologna este unul automat, în realitate, de cele mai multe ori, 

în cazul unui transfer de la o universitate la alta, studentul trebuie să susţină 

examene, fără a fi luate în considerare creditele obţinute anterior.  În acest spaţiu 

se impune a fi remarcat faptul că unul din fenomenele cele mai acute cu care se 

confruntă ţara noastră rezidă în natura crizei învăţământului. De menţionat că în 

învăţământul juridic se produc procese care necesită o analiză temeinică. 

Învăţământul juridic este departe de integrarea în spaţiul universitar unic, despre 

care amintesc documentele semnate de Ministerul Educaţiei.  Aceste fenomene şi 

tendinţe, idei şi fapte, menţionate tacit, sunt cele mai importante fenomene cu 

care se confruntă învăţământul juridic moldovenesc la etapa actuală. 

Mutaţiile din societatea contemporană, în mod special democratizarea 

socială, au favorizat accesul, practic nelimitat al tinerilor, la studii universitare. 

Drept răspuns la demersul pentru o societate democratică şi un stat bazat pe drept, 

a crescut considerabil şi numărul de pretendenţi la rolul social de student în drept, 

iar concomitent cu aceasta şi numărul cadrelor didactice universitare, investiţiile 

în învăţământul universitar în această perioadă fiind reduse; 

- Transformându-se în învăţământ superior de masă imaginea facultăţilor 

de drept şi interesul de a cunoaşte legile s-a diminuat considerabil; 

- Pericolul rezidă în faptul că tineretul, slab pregătit în instituţiile 

preuniversitare, a pierdut contactul cu trecutul şi prezentul şi se califică ca o 

pătură nouă de „tineri domni”, cultivând „parazitarea” şi situându-se la nivel 

extrem de slab al culturii generale; 

- Pregătirea juriştilor necalificaţi poate să influenţeze negativ imaginea 
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de ansamblu a dreptului; 

- Accesul facil la studii universitare nu este însă atât o libertate şi o 

garanţie socială, cât mai ales o consecinţă a situaţiei economice precare a 

universităţilor şi a cadrelor didactice universitare, care, pentru a putea supravieţui, 

s-au oferit să-l înmatriculeze la studii pe orice tânăr dispus să achite taxa de 

studii. În consecinţă, s-a creat un decalaj major între cererea pentru servicii 

educaţionale şi oferta universităţilor, cît şi între cerere şi ofertă pe piaţa muncii. 

Astfel, universitatea modernă din Republica Moldova este forţată să-şi desfiinţeze 

propria identitate – cea de centru academic şi ştiinţific –riscând să devină o 

instituţie de prestare a serviciilor educaţionale; 

- S-a constatat că orientarea şcolară şi profesională (OŞP) a studenţilor în 

drept, în toate instituţiile de învăţământ juridic, se realizează sporadic, de la caz la 

caz, fără a fi coordonat de un concept educaţional, altfel spus OŞP la facultăţile de 

drept în Republica Moldova nu se efectuează. Adolescenţii optează pentru 

profesia de jurist fără a fi ghidaţi de anumite criterii de alegere a profesiei: 

capacităţilor şi aspiraţiilor personale, piaţa muncii, caracteristicile profesiei, etc. 

- Universităţile s-au transformat într-un teatru, pe scena căruia se perindă 

tot felul de personaje dezintegrate din punct de vedere moral şi valoric, inapte să-

şi asume funcţia de profesor. 

- Trebuie să se stabilească şi să se organizeze judicios proporţia între 

numărul profesorilor din interiorul instituţiei şi cei care vin în contact cu ei – 

studenţii, deoarece stilul activităţii rectoratului constituie şi un model de 

comparare ce exercită influenţă asupra imaginii instituţiei. Complexitatea acestor 

relaţii amplifică eficienţa managementului educaţional-universitar; 

- Rămâne încă nesincronizată problema disciplinelor studiate, conţinutul 

procesului de studii, esenţa învăţământului juridic. 

În această situaţie, formulăm, în mod firesc, eterna problemă: ce-i de făcut? 

Va trebui eliminată această situaţie.  Regulile trebuie respectate de toată lumea, 

dar cu precădere de cei care sunt implicaţi în exercitarea învăţământului juridic. 

- Instruirea în instituţiile de învăţământ, de orice nivel, care pregătesc 

cadre juridice trebuie să se desfăşoare doar în corespundere strictă cu standardele 

stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului; 

- Învăţământul juridic trebuie realizat de oameni integri din punct de 

vedere moral, care să se plaseze deasupra tuturor preocupărilor şi priorităţilor 

proprii, în interesul general, slujind cu abnegaţie binele societăţii. De aici derivă 

şi ideea că acel care nu are vocaţie să facă acest lucru nu are ce căuta în viaţa 
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universitară, iar cei care au demonstrat că nu posedă o asemenea vocaţie, trebuie 

să părăsească grabnic învăţământul superior; 

- Apare mai stringent ca niciodată problema ca la catedrele din sfera 

juridică să pătrundă şi să activeze lectori tineri, care sunt profesionişti şi să 

profeseze în exclusivitate după principiul meritului;  

- E cunoscut faptul că nu poţi să soliciţi profesorilor să ofere foarte mult, 

ca rezultat şi calitate a activităţii lor, iar statul să le ofere extrem de puţin. Statul, 

care îşi neglijează profesorii, nu le acordă salarii corespunzătoare, îşi surpă singur 

temeliile. De aici concluzia că dacă şi salarizarea s-ar alinia la standardele 

europene abia atunci vom avea şanse reale de succes. 

 La nivel european există o preocupare permanentă în sensul aplicării unor 

politici armonizate în domeniul calităţii învăţămîntului superior în vederea 

adaptării acestuia diferitelor contexte economice, sociale, şi culturale ale ţărilor 

membre ale Uniunii Europene.  

În Republica Moldova deasemenea au existat şi există preocupări cu privire 

la calitatea învăţămîntului superior în general şi a învăţămîntului juridic în 

particular. Un pas important făcut recent de către Republica Moldova a fost 

implimentarea unui proiect în cursul anului 2014, în colaborare cu România, mai 

exact cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu 

referire la o evaluare externă a calităţii învăţământului juridic din Republica 

Moldova. Posibil, datorită acestui parteneriat să fie cunoscută real calitatea 

învăţămîntului superior din Republica Moldova, astfel realizîndu-se ierarhizarea 

diferitor instituţii de învăţămînt superior în funcţie de calitatea studiilor oferite, 

precum şi de calitatea cercetării ştiinţifice, de prestigiul profesional şi social etc. 

Defapt, strategia învăţămîntului superior, stabileşte orientările conceptuale şi 

mecanismele de modernizare a învăţămîntului superior din Republica Moldoca 

prin prisma procesului de la Bologna. Această strategie cuprinde III etape de 

implimentare. La moment ţara noastră se află la cea de-a 3-a etapă, cea a 

edificării sistemului de învăţămînt superior al societăţii post-industriale, capabil 

de auto-organizare şi auto-dezvoltare. Însă în linii mari, putem spune că 

pedagogii nu sînt foarte încîntaţi de reformele propuse, întrucît din partea lor este 

cerut un efort suplimentar, legat de adecvarea planurilor de studii, reducerea 

orelor de predare şi a normei didactice, fapt care conduce şi la micşorări salariale.  

Deşi au fost realizate anumite progrese, Republica Moldova rămîne în urma 

statelor occidentale în ceea ce priveşte starea autonomiei universitare. Principalele 

probleme ale autonomiei universitare în Republica Moldova rămîn a fi 
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dependenţa excesivă a instituţiilor de factorul politic, ineficienţa procesului de 

finanţare a sistemului universitar şi imposibilitatea desfăşurării unei activităţi 

ştiinţifice serioase din cauza subordonării instituţiilor în faţa Academiei de Ştiinţe 

- Promovarea parteneriatului profesor-student 

- Modernizarea infrastructurii universitare 

- Promovarea parteneriatului între sistemulde învăţămînt superior public 

şi cel privat. 
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PARTICULARITĂȚILE DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE A 

COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE, ÎNTREPRINZĂTOR ȘI 

CONSUM 

 

Țurcan Grigore, anul III, IRIM 

Balan Andrei, doctorand, lector superior (conducător științific)   

 

1. Noţiunea şi caracteristica cooperativelor 

Noţiune. Cooperativa este o formă de asociere liberă în care mai multe 

persoane organizează activităţi de producţie, de distribuţie şi prestări de servicii, 

bazate pe principiul întrajutorării.  

În viaţa de zi cu zi şi în literatura de specialitate cooperativele adeseori sînt 

numite „societăţi cooperatiste”, deoarece se aseamănă cu nişte societăţi, fiind 

alcătuite din cel puţin 5 membri.  

Această formă de asociere s-a născut încă în secolul trecut. Prima cooperativă 

a fost înfiinţată în anul 1844, în Anglia, după care s-au creat şi altele. În Franţa s-

au fondat cooperative de producţie care îşi propuneau să efectueze în comun 

lucrări de construcţie sau să realizeze diferite produse pe care să le vîndă, iar 

beneficiile rezultate să fie împărţite între asociaţi
13

.  

Prin cooperativă înţelegem o organizaţie de comerţ formată prin asocierea 

liberă a unui grup de persoane (mici producători, meseriaşi, întreprinderi), 

pentru producerea, cumpărarea, vînzarea în comun a unor produse, pentru 

acordarea de credite sau pentru prestarea unor servicii
14

.  

Cu alte cuvinte, cooperativa reprezintă o asociere (unire) a mai multor 

persoane fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător, pentru ca 

împreună să poată stabili mai uşor legături economice. 

Aşadar, la apariţia cooperativelor un rol important l-a avut munca în comun. 

În trecut, în ţările sistemului socialist erau răspîndite cooperativele agricole, în 

                                                           
13

 R.P.Vonica. Dreptul societăţilor comerciale. - Bucureşti: Lumina Lex, 2000, p.483. 
14

 Potrivit statisticii furnizate de Camera Înregistrării de Stat, la 01 ianuarie 2012 în Republica Moldova erau 

înregistrate 4021 de cooperative (cooperative de producţie, cooperative de consum şi cooperative de 

întreprinzător), ceea ce constituie 3% din numărul total de persoane juridice cu scop comercial existente în 

prezent în republică.  
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care ţăranii îşi aduceau în cooperativă pămîntul, munca o prestau în comun, iar 

cîştigurile (recoltele de cereale, fructe, legume etc.) le împărţeau între ei. În acest 

context, este posibil să se facă o analogie între colhozurile din trecut şi 

cooperativele din prezent. Am putea considera cooperativele ca o formă mai 

evoluată a colhozurilor care au existat în perioada U.R.S.S.  

Modul de constituire şi funcţionare a cooperativelor este prevăzut prin lege. 

În prezent, există mai multe legi care se referă într-o măsură mai mare sau mai 

mică la cooperative: Codul civil (art.171-178), Legea privind cooperativele de 

producţie
15

, Legea privind cooperativele de întreprinzător
16

 etc. 

Caracteristica cooperativelor. 1) Scopul persoanelor (fizice şi/sau juridice) 

care au fondat o cooperativă este acordarea unui ajutor reciproc la desfăşurarea 

activităţii de întreprinzător. Cu alte cuvinte, toţi membrii fondatori ai cooperativei 

doresc să efectueze o afacere împreună. Însă, pentru aceasta ei trebuie să se 

înregistreze la Camera Înregistrării de Stat în calitate de persoană juridică, cu 

denumire proprie
17

. 

2) Este important să cunoaştem că cooperativele pot activa în toate ramurile 

economiei naţionale şi sînt în drept să practice orice gen de activitate, cu excepţia 

celor care sînt interzise de lege. În dependenţă de genul de activitate pe care îl 

desfăşoară, se cunosc următoarele tipuri de cooperative: a) de prelucrare; b) de 

prestări servicii, inclusiv cele de consultanţă (contabilă, juridică, marketing, 

management etc.); c) de economii şi împrumut (au ca scop acordarea de 

împrumuturi cu dobîndă, aşa cum o fac şi băncile comerciale).  

3) Cooperativa trebuie să aibă nu mai puţin de 5 membri. Această cerinţa este 

prevăzută de Codul civil şi este obligatorie pentru toate cooperativele din 

Republica Moldova. Dacă se întîmplă ca numărul membrilor să scadă, atunci 

cooperativa trebuie cît mai urgent să găsească alţi membri sau să se lichideze.  

4) Pot fi membri de cooperativă persoanele juridice, dar şi persoanele fizice. 

Pentru persoanele juridice este necesar ca scopul lor să fie unul comercial, adică 

să urmărească obţinerea de venituri. În ce priveşte domeniul de activitate, acesta 
                                                           

15
 Legea privind cooperativele de producţie, nr.1007 din 25.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr.71-73. 
16

 Legea privind cooperativele de întreprinzător, nr.73 din 12.04.2001// Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr.49-50.  
17

 Legea mai cere ca în denumire să figureze cuvîntul „cooperativă” şi să fie scris în limba română scopul 

principal al activităţii sale. 
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poate fi diferit, de exemplu: asigurări, transport, financiar-bancar, agricultură, 

turism etc. Cu privire la persoanele fizice, legea cere vîrsta minimă de 16 ani
18

. 

5) Orice cooperativă trebuie să aibă un patrimoniu, care poate fi alcătuit din 

mijloace băneşte, bunuri transmise de membrii fondatori (terenuri, case, 

autovehicule, unelte de muncă etc.), din venituri (cîştigurile acumulate de 

cooperativă), donaţii, credite, împrumuturi şi alte valori materiale. 

Cooperativa se deosebeşte de alte persoane juridice cu scop lucrativ prin 

faptul că nu urmăreşte obţinerea profitului imediat, ci obţinerea unor avantaje 

reciproce, pe termen lung, pentru ca membrii cooperativei să vîndă mai uşor 

producţia, la un preţ mai înalt să acorde serviciile, să procure materii prime şi 

piese de rezervă la un preţ mai mic, să găsească investitori, piaţa de desfacere a 

mărfurilor, să efectueze lucrări la un preţ avantajos etc. 

Practica atestă că cooperativa este preferată de persoanele care dispun de 

anumite calificări pentru a desfăşura activitatea în comun
19

. În caz contrar, se 

poate ajunge la falimentarea afacerii.   

2. Organele de conducere ale cooperativei 

   Organul principal de conducere al cooperativei este Adunarea generală. Din 

componenţa ei fac parte membrii cooperativei (persoanele care au fondat 

cooperativa) care prin vot soluţionează toate problemele importante ce ţin de 

funcţionarea cooperativei.  

   Adunarea generală poate fi ordinară şi extraordinară. Adunarea generală 

ordinară se întruneşte de 2-3 ori pe an, conform unui grafic stabilit din timp, pe 

cînd adunarea generală extraordinară poate fi convocată oricînd, pentru 

soluţionarea unor probleme urgente. 

   Printre cele mai importante atribuţii ale adunării generale se numără: a) 

decide cum să fie repartizat profitul; b) alege preşedintele cooperativei; c) adoptă 

hotărîri cu privire la primirea noilor membri în cooperativă sau excluderea din 

cooperativă; d) decide înfiinţarea de filiale şi reprezentanţe ale cooperativei în alte 

localităţi; aderarea cooperativei la uniuni de cooperative, retragerea din acestea 

etc.    

                                                           
18

 Vîrsta de 16 ani a fost introdusă, deoarece la această vîrstă persoana obţine buletinul de identitate.  
19

 L.Bugaian, V.Catanoi, A.Cotelnic şi al. Antreprenoriat: iniţierea afacerii. - Chişinău: Elena-V.I., 2010, 

p.87. 
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Deoarece adunarea generală se întruneşte rar, atunci cînd numărul membrilor 

cooperativei depăşeşte 50 de persoane, legea prevede că în cooperativă trebuie să 

fie creat obligatoriu un organ de lucru, numit Consiliul cooperativei
20

. Acest 

organ conduce activitatea întreprinderii pe parcursul întregului an, iar la sfîrşit 

face o dare de seamă în faţa adunării generale.    

Un alt organ de conducere al cooperativei este Preşedintele. Ca şi ceilalţi 

muncitori, preşedintele este angajat în baza contractului de muncă şi primeşte 

salariu. Preşedintele este considerat organ executiv şi se alege de către adunarea 

generală pe un termen de 4 ani. El are următoarele competenţe: a) să asigure 

îndeplinirea hotărîrilor adunării generale; b) încheie şi desface contractele de 

muncă cu salariaţii cooperativei; c) reprezintă cooperativa în relaţiile cu alte 

persoane.      

Pe lîngă organele de conducere sus-menţionate, cooperativa mai dispune şi de 

Comisia de revizie, care efectuează controale ordinare (anuale) şi extraordinare 

(ori de cîte ori este necesar) privind starea economico-financiară a cooperativei, şi 

anume: cîştigurile, cheltuielile, posibilităţile financiare pe viitor etc. Controalele 

ordinare se efectuează o singură dată în an, pe cînd controalele extraordinare pot 

fi efectuate din iniţiativa proprie a comisiei, din iniţiativa adunării generale sau la 

cererea a cel puţin 10% din numărul total de membri. În urma controlului 

efectuat, comisia de revizie întocmeşte un raport pe care îl prezintă adunării 

generale
21

. 

Legea permite ca, în anumite situaţii, funcţiile comisiei de cenzori să fie 

transmise unei companii de audit, care, în schimbul unor sume băneşti, va efectua 

controlul economico-financiar al cooperativei. 

3. Constituirea cooperativelor 

Societatea cooperatistă nu poate avea mai puţin de cinci membri. Calitatea de 

membru al societăţii cooperatiste o poate avea persoana fizică care a atins vîrsta 

de 16 ani şi persoana juridică
22

. 

                                                           
20

 Consiliul cooperativei se alege de către adunarea generală pe un termen de pînă la 3 ani, fiind format din 

cel puţin 3 persoane. 
21

 V.Rusu, Gh.Focşa. Curs de drept comercial. Curs universitar. - Chişinău: Bons Offices, 2007, p.148.   
22

 L.Macovei. Codul civil în 1624 de tabele. - Chişinău: „Cartea” S.A., 2002, p.47. 
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Este important să cunoaştem că principalul document al cooperativei de 

producţie, în care sînt stabilite drepturile şi obligaţiile membrilor, este statutul 

cooperativei.  

Statutul cooperativei este alcătuit din clauze generale şi speciale. Clauzele 

generale din statut se referă la: a) denumirea; b) obiectul de activitate şi scopul; c) 

sediul; d) contribuţia membrilor la capitalul social; e) structura şi modul de 

funcţionare a organelor de conducere; f) filialele şi reprezentanţele cooperativei. 

Clauze speciale din statut sînt: a) modul de exercitare a dreptului la vot în cadrul 

cooperativei; b) răspunderea individuală a membrilor; c) cota în limita căreia unii 

membri pot să ia parte la fondarea cooperativei; d) felul în care se face intrarea 

noilor membri în cooperativă, retragerea şi excluderea vechilor membri de 

cooperativă. În statut pot fi prevăzute şi alte clauze, care nu contravin legislaţiei 

în vigoare. 

Pornind de la dispoziţiile legilor în vigoare, şi anume: Codul civil, Legea cu 

privire la cooperativele de întreprinzător nr.73/2001, Legea cu privire la 

cooperativele de producţie nr.1007/2002 şi Legea cooperaţiei de consum 

nr.1252/2000, putem evidenţia următoarele tipuri de cooperative:  

 - cooperative de producţie; 

         - cooperative de întreprinzător; 

         - cooperative de consum. 

Indiferent de tipul cooperativei, ceea ce le caracterizează mai mult este scopul 

obţinerii de venituri. În caz contrar, dacă membrii fondatori ai cooperativelor nu 

ar avea nici un cîştig, ei nu ar avea interes să continue afacerea. 

Cooperativele aproape că nu se deosebesc de societăţile comerciale. În 

legătură cu aceasta, este întîlnită şi opinia potrivit căreia adevăratele cooperative 

sînt numai cele de întreprinzător, pe cînd celelalte cooperative (de producţie, de 

consum) nu se deosebesc cu nimic de societăţile comerciale, fiindcă la fel 

urmăresc obţinerea de profit şi împărţirea lui între membri
23

. În realitate, oricare 

dintre cooperative urmăreşte obţinerea de profituri.   

4. Cooperativa de producţie 
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Definiţie. Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către 5 

sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de 

producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca 

personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul 

acesteia, denumite în continuare cote de participare (art.1 al Legii privind 

cooperativele de producţie, nr.1007/2002). 

Cu alte cuvinte, cooperativa de producţie este o întreprindere alcătuită din cel 

puţin 5 persoane fizice, care sînt de acord să înceapă un mic business împreună 

prin a produce ceva, se bazează pe munca lor personală şi pe contribuţia (în bani 

sau în alte bunuri) adusă de ele însele la fondarea cooperativei. 

Din însăşi denumirea cooperativei rezultă că ea este fondată, în primul rînd, 

cu scop de producere, şi nu în alte scopuri comerciale, acest gen de activitate fiind 

caracteristic mai mult pentru întreprinderile bazate pe munca colectivă din 

sectorul agroindustrial
24

.     

        Francezii au fost cei care au fondat cooperative de producţie, cu scopul de a 

efectua împreună lucrări de construcţie şi de a confecţiona diferite produse pe 

care mai apoi să le vîndă, iar beneficiile obţinute să le împartă între asociaţi. Mai 

tîrziu, cooperative de producţie au apărut în toate statele lumii. 

Avantajele de bază ale cooperativei de producţie se manifestă prin: 

- administrarea pe principii democratice a activităţii; 

- lipsa unei prevederi legale privind mărimea minimă a capitalului social; 

- unitatea intereselor de muncă, contribuţia economică şi ajutorul reciproc al 

membrilor cooperativei; 

- răspunderea membrilor pentru datoriile cooperativei se face în limita cotelor 

pe care aceştea le deţin în capitalul social. 

Dezavantajele cooperativei de producţie constau în faptul că: 

- pot apărea discuţii interminabile şi fără rezultat din cauza modului 

democratic de luare a deciziilor; 
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- pot apărea neînţelegeri între membri referitor la contribuţia fiecăruia şi 

distribuirea veniturilor, care pot conduce la lichidarea cooperativei
25

. 

Aspecte ce ţin de fondarea cooperativei. O condiţie obligatorie la crearea 

cooperativei de producţie ţine de formarea capitalului social. Acesta se formează 

din aporturile aduse de către membrii cooperativei. În calitate de aport pot servi 

mijloacele băneşti şi bunurile. Bunurile pot fi transmise cooperativei cu drept de 

proprietate sau cu drept de folosinţă. 

Încă o particularitate a cooperativei de producţie se referă la mărimea cotei de 

participare deţinute de un membru al cooperativei şi care nu trebuie să depăşească 

20% din capitalul social al cooperativei.  

        Actul constitutiv al cooperativei de producţie se numeşte statut. Acesta 

trebuie să cuprindă:  

- denumirea şi sediul cooperativei;  

- scopul şi obiectul cooperativei;  

- condiţiile şi modul de primire în cooperativă şi de excludere din 

cooperativă;  

- modul de participare prin muncă personală a membrilor cooperativei la 

activitatea acesteia;  

- modul de retribuire a muncii membrilor cooperativei;  

- mărimea minimă a cotei de participare, condiţiile şi termenele de depunere 

a aporturilor în contul acesteia, responsabilitatea pentru încălcarea obligaţiilor 

privind depunerea aporturilor, precum şi modul de evaluare a aporturilor depuse 

în natură;  

- aporturile membrilor cooperativei la capitalul social, modul şi termenul de 

depunere a acestora;  

- modul de reprezentare a cooperativei;  

- modul de înstrăinare a cotei de participare;  

- competenţa adunării generale şi modul de convocare a acesteia, cvorumul şi 

alte condiţii de validitate a hotărîrilor adunării;  
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- competenţa, componenţa, modul de alegere (desemnare) şi funcţionare a 

consiliului cooperativei, comisiei de revizie, preşedintelui cooperativei şi a altor 

organe de conducere ale cooperativei;  

- modul de formare a capitalului social şi a rezervelor (fondurilor) 

cooperativei;  

- modul de distribuire a profitului net între membrii cooperativei;  

- modul de acoperire a pierderilor de bilanţ ale cooperativei;  

- lista întreprinderilor afiliate, filialelor şi a reprezentanţelor cooperativei;  

- modul de reorganizare şi lichidare a cooperativei.  

Obţinerea calităţii de membru al cooperativei de producţie. Cooperativa 

poate primi oricînd noi membri. Persoana care solicită calitatea de membru 

depune o cerere de intrare în cooperativă. În cerere indică faptul că este de acord 

să respecte prevederile legislaţiei, statutul cooperativei, precum şi să execute 

hotărîrile organelor de conducere ale acesteia. Decizia de primire în cooperativă 

sau de refuz o adoptă adunarea generală. Refuzul de primire în cooperativă 

trebuie se fie comunicat solicitantului în scris. 

Membrii cooperativei de producţie dispun de următoarele drepturi: 

 să participe la conducerea societăţii, la adunările generale, să aleagă şi să fie 

aleşi în organele cooperativei; 

 să participe cu munca proprie la activitatea cooperativei; 

 să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii cooperativei; 

 să ceară convocarea adunării generale extraordinare sau a şedinţei 

consiliului cooperativei; 

 să beneficieze de plăţi din profitul net al cooperativei; 

 să beneficieze de facilităţi şi avantaje prevăzute pentru membrii 

cooperativei; 

 să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota sa de participare; 

 să aibă acces la orice informaţie privind activitatea cooperativei; 

 să se retragă liber din cooperativă; 

 să primească valoarea de participare, precum şi alte plăţi prevăzute de 

statut; 

 să primească, în caz de lichidare a cooperativei, o parte din patrimoniul 

rămas după satisfacerea pretenţiilor creditorilor; 
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În afară de acestea, membrii cooperativei de producţie pot dispune şi de alte 

drepturi, care nu contravin legislaţiei în vigoare, dar sînt prevăzute în statutul 

cooperativei. 

Paralel cu drepturile indicate mai sus, membrii cooperativei de producţie 

dispun de un şir de obligaţii: 

 să depună taxa de intrare şi cota de participare în termenele şi mărimile 

prevăzute de statut; 

 să informeze cooperativa despre orice modificare a datelor personale 

introduse în statutul cooperativei; 

 să poarte răspundere materială în conformitate cu legislaţia muncii; 

 să respecte alte prevederi ale legislaţiei, statutului şi ale regulamentelor 

cooperativei, precum şi să execute hotărîrile organelor ei. În statutul cooperativei 

pot fi prevăzute şi alte obligaţii ale membrilor cooperativei de producţie. 

Încetarea calităţii de membru al cooperativei. Calitatea de membru al 

cooperativei de producţie încetează în caz de: a) retragere din cooperativă; b) 

înstrăinare a cotei de participare; c) excludere din cooperativă; d) deces; e) 

reorganizare sau lichidare a cooperativei.  

Cooperativa agricolă de producţie. O variantă a cooperativelor de producţie 

în mediul rural sînt cooperativele agricole de producţie, care se caracterizează 

prin faptul că cel puţin 50% din volumul anual de vînzări constituie producţia 

agricolă obţinută de cooperativă
26

.  

Membrii cooperativei agricole de producţie transmit cooperativei pe un 

termen de cel puţin un an terenurile agricole care le aparţin cu titlu de proprietate. 

Dacă cooperativa dispune de surse financiare, ea are dreptul să cumpere 

terenuri agricole de la alţi proprietari. Terenurile cumpărate vor deveni 

proprietate comună a membrilor cooperativei.  

5. Cooperativa de întreprinzător 

Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere alcătuită din cel puţin 5 

membri persoane fizice sau juridice, în scopul de a contribui la obţinerea 

profitului de către membrii ei. De exemplu, la momentul actual piaţa Uniunii 

Europene şi cea din Federaţia Rusă sînt dominate de marii producători. Pentru a 

putea ajunge acolo, producătorii moldoveni se unesc, fondează cooperative de 
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întreprinzător şi exportă producţia sub un singur nume
27

, iar profitul obţinut îl 

împart între ei. 

Scopul cooperativei de întreprinzător este de a contribui la obţinerea 

profitului de către membrii săi. În acest sens se disting cooperative de prelucrare, 

cooperative de prestări servicii, inclusiv agricole şi de consultanţă, cooperative de 

economii şi împrumut etc.
28

  

Pot avea calitatea de fondator al unei cooperative de întreprinzător numai 

întreprinzătorii
29

. Cooperativele de întreprinzător se pot fonda şi activa în toate 

ramurile economiei naţionale. Ele pot să practice orice gen de activitate, cu 

excepţia celor interzise de lege. Dacă, pentru desfăşurarea unui gen de activitate 

este necesară licenţa, cooperativa o va obţine pînă la începutul activităţii
30

. 

Cele mai multe cooperative de întreprinzător se axează pe domeniul 

agriculturii. În cadrul cooperativei, unii membri se ocupă cu fructe, legume, 

cereale, alţii prestează servicii de mecanizare, de reparaţie a tehnicii, de transport 

etc. Împreună este mai uşor de lucrat şi veniturile sînt mai mari.  

Specific pentru cooperativa de întreprinzător este faptul că membrii 

cooperativei trebuie să participe la relaţiile economice dintre ei şi cooperativă. 

Potrivit Legii privind cooperativa de întreprinzător, nr.73/2001, cooperativa este 

obligată să livreze (presteze) cel puţin 50 la sută din volumul total al producţiei 

(serviciilor) proprii membrilor săi şi/sau să procure (să beneficieze) de la 

membrii săi în volum de cel puţin 50 la sută din totalul producţiei procurate 

(serviciilor primite) de către cooperativă (art.6). 

Cooperativa de întreprinzător se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat, 

în baza statutului. Acesta este un document care se prezintă la organul de 

înregistrare şi în care se menţionează cum va funcţiona cooperativa pe viitor. 
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Pentru înregistrarea cooperativei de întreprinzător este necesar să existe cel puţin 

5 membri, persoane fizice sau juridice. Modul de constituire, de funcţionare şi de 

lichidare a cooperativei de întreprinzător este reglementat prin Legea privind 

cooperativele de întreprinzător, nr.73/2001.  

Un moment important este că denumirea cooperativei de întreprinzător 

trebuie să conţină abrevierea „C.Î” (adică „cooperativă de întreprinzător”). De 

exemplu, deplin se scrie Cooperativa de Întreprinzător „AgroProiect”, iar pe scurt 

- C.Î. „AgroProiect”. 

Răspunderea. Cooperativa de întreprinzător răspunde pentru datoriile sale cu 

bunurile pe care le are, adică cu întreg patrimoniul ei. Membrii cooperativei nu 

răspund pentru obligaţiile asumate de cooperativă. 

6. Cooperativa de consum 

Cooperativa de consum este o organizaţie necomercială, formată din cel 

puţin 7 persoane fizice, care convin să desfăşoare împreună activitatea de 

întreprinzător pentru satisfacerea intereselor şi nevoilor lor de consum. Modul de 

constituire, de funcţionare şi de lichidare a cooperativei de consum se 

reglementează prin Legea cooperaţiei de consum, nr.1252 din 2000. 

Spre deosebire de cooperativele de producţie şi cele de întreprinzător, care au 

ca scop principal obţinerea profitului, în cazul cooperativei de consum legea 

indică că scopul ei este unul necomercial. În realitate, se întîmplă că cooperativa 

de consum la fel urmăreşte obţinerea unor cîştiguri, altfel membrii ei nici nu ar 

avea interes să o fondeze. 

În prezent, majoritatea tinerilor nu prea cunosc despre existenţa cooperativei 

de consum. Se susţine că cooperativa de consum din Republica Moldova este una 

dintre cele mai nerentabile structuri economice, o moştenire a fostului sistem 

sovietic. Cea mai răspîndită cooperativă de consum rămîne a fi „MOLDCOOP”. 

Ea se ocupă cu colectarea şi vînzarea produselor agricole, iar veniturile sînt mici.      

Orice cooperativă de consum trebuie să-şi pună în faţă anumite reguli de 

lucru, pe care să le respecte, şi anume:  

a) să satisfacă interesele membrilor cooperativei. Cooperativa trebuie să 

lucreze în aşa mod, ca să obţină venituri, iar membrii cooperativei să fie 

mulţumiţi. În caz contrar, membrii cooperativei nu ar avea nici un interes de a mai 

continua lucrul în cooperativă şi ea s-ar destrăma. 
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b) să aibă la bază libera asociere. Membrii săi asociaţi pot intra şi ieşi 

benevol în/din cooperativă, fără a fi influenţaţi de cineva. 

c) să respecte principiul colaborării. În cooperativa de consum, deciziile se 

iau în mod colegial, prin vot. Membrii cooperativei se susţin reciproc şi 

colaborează între ei, cu partenerii economici din ţară şi de peste hotare. În aşa 

mod se realizează o dezvoltare continuă. 

d) activitatea cooperativei să fie una publică. Orice membru al cooperativei 

are dreptul să obţină informaţia de care are nevoie în legătură cu activitatea 

cooperativei. Totuşi, în anumite situaţii, organul de conducere poate hotărî ca 

unele şedinţe ale cooperativei să se desfăşoare „cu uşile închise”, iar deciziile să 

fie ţinute în secret. 

Cine poate fi membru al cooperativei de consum. Membru poate fi numai 

persoana fizică, cu capacitate de exerciţiu deplină, care a împlinit vîrsta de 16 ani. 

Pentru aceasta, persoana trebuie să depună o cerere, în care să indice numele şi 

prenumele, domiciliul, locul de muncă şi bunurile pe care le depune ca cotă de 

participare în capitalul social al cooperativei. 

La înfiinţarea cooperativei de consum trebuie să participe cel puţin 7 

persoane. Înregistrarea se face la Ministerul Justiţiei. Cooperativele dintr-o 

anumită localitate se pot asocia şi forma uniuni teritoriale. Dacă numărul 

cooperativelor dornice de asociere este mai mare şi fac parte din localităţi diferite, 

atunci legea permite asocierea lor în uniuni centrale. 

Se interzice amestecul statului în activitatea cooperativei de consum. În 

acelaşi timp, organele de stat sînt obligate să efectueze regulat controale, pentru a 

verifica dacă cooperativele de consum respectă prevederile legii.   

Cooperativa de consum se ocupă, în principal, cu următoarele genuri de 

activitate: a) comerţul cu amănuntul; b) alimentaţia publică; c) achiziţionarea 

produselor agricole şi de altă natură; d) producerea mărfurilor de larg consum; e) 

activitatea de asigurare, hotelieră, turismul intern şi extern, prestarea de alte 

servicii; f) activitatea investiţională; g) înfiinţarea de instituţii medicale, balneo-

climaterice; h) acţiuni cultural-educative, sportive, ştiinţifice, tehnice etc.; i) 

promovarea relaţiilor economice cu cooperativele din alte state; j) exportul şi 

importul de mărfuri, produse şi servicii ş.a. 
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PARTICULARITĂȚILE DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE A 

SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  

 
Vasilev Veronica, anul I, IRIM 

Manolache Ion, Dr. în dr., lect.sup. (conducător științific)  

 

Codul civil al Republicii Moldova prevede că societatea cu răspundere 

limitată se constituie printr-un singur document, numit act de constituire. În 

situaţia societăţilor cu răspundere limitată constituite dintr-un singur fondator, 

actul de constituire se numeşte statut (art.12 din Legea nr.135/2007). 

Actul de constituire este „legea societăţii” şi îşi păstrează puterea obligatorie 

pe tot parcursul existenţei societăţii. După natura sa, actul de constituire este un 

act corporativ, obligatoriu atât pentru asociaţi, cât şi pentru societate. Datorită 

actului de constituire societatea cu răspundere limitată îşi individualizează statutul 

ei juridic.    

Pentru a fi valabil încheiat, legea cere anumite anumite exigenţe pentru actul 

de constituire, şi anume: a) să fie elaborat în limba de stat; b) să fie semnat de toţi 

fondatorii; c) să fie autentificat notarial.  

Actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată trebuie să cuprindă: a) 

datele din buletinul de identitate al fondatorului persoană fizică (numele, locul şi 

data naşterii, domiciliul), iar în cazul fondatorului persoană juridică – denumirea, 

sediul, naţionalitatea, numărul înregistrării de stat; b) denumirea, sediul şi 

obiectul de activitate; c) mărimea capitalului social, aporturile asociaţilor, modul 

şi termenul lor de vărsare; d) structura, atribuţiile, modul de constituire şi de 

funcţionare a organelor de conducere; e) filialele şi reprezentanţele societăţii; f) 

particularităţile de reorganizare şi lichidare. 

Dispoziţiile actului de constituire devin opozabile terţilor din momentul în 

care societatea cu răspundere limitată este înscrisă în Registrul de stat al 

persoanelor juridice. În continuare, orice modificări la actul de constituire se fac 

prin hotărârea adunării asociaţilor, iar pentru a avea valoare juridică, trebuie 

consemnate în Registrul de stat.   

Fondatorii. Societatea cu răspundere limitată poate fondată de persoane 

fizice, persoane juridice, stat sau unităţi administrative-teritoriale. Numărul 

asociaţilor poate fi de la 1 până la 50 de persoane. În situaţia când numărul 

asociaţilor depăşeşte cifra de 50, societatea urmează să aleagă una din 

următoarele soluţii: reducerea numărului de asociaţi la limita cerută de lege, 
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schimbarea formei de organizare (de exemplu, transformarea în societate pe 

acţiuni) sau dizolvarea.     

Denumirea societăţii. În conformitate cu art.3 al Legii nr.135/2007, 

societatea cu răspundere limitată poate avea o denumire deplină sau prescurtată. 

Denumirea deplină include cuvintele „Societatea cu Răspundere Limitată”, iar 

denumirea prescurtată - „S.R.L.”. 

Denumirea societăţi se alege de către fondatori şi este supusă votului în 

cadrul adunării generale. Mai apoi, denumirea societăţii este fixată în actul de 

constituire şi se înscrie în Registrul de stat, fiind principalul atribut prin care 

societatea cu răspundere limitată se identifică în relaţiile cu cei din jur. Societatea 

este obligată să utilizeze denumirea doar în forma în care este consemnată în 

Registrul de stat. În cazul nerespectării acestei obligaţii, societatea răspunde 

pentru prejudiciile cauzate terţilor. Mai mult, denumirea societăţii trebuie să fie 

unică, astfel încât să nu creeze confuzie cu denumirea altor persoane juridice.    

Înregistrarea de stat. Societatea cu răspundere limitată dobândeşte 

personalitatea juridică şi devine subiect de drept din momentul înregistrării la 

Camera Înregistrării de Stat în modul prevăzut de Legea privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, nr.220/2007
31

. 

Calitatea de persoană juridică se dobândeşte de la data adoptării deciziei de 

înregistrare şi se dovedeşte prin extrasul din Registrul de stat. Procedura 

înregistrării poate fi iniţiată de oricare dintre fondatori sau de un terţ împuternicit 

de către fondatori prin procura autentificată la notar. Camera Înregistrării de Stat 

verifică legalitatea actelor recepţionate şi emite decizia motivată de înregistrare 

sau de respingere a înregistrării.    

Ca şi în cazul altor persoane juridice, la înregistrare, societăţii cu răspundere 

limitată i se atribuie un număr de identificare de stat (IDNO) care atestă că 

societatea a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de organul 

fiscal (numărul de identificare de stat coincide cu codul fiscal).  

Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată 
Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere limitată constituie o altă 

particularitate a societăţii. Aceasta formă de societate cuprinde reguli de 

organizare şi funcţionare atît de la societăţile de persoane, cît şi de la societăţile 

de capital. Organele societăţii cu răspundere limitată sînt: adunarea generală a 

asociaţilor - organul suprem al societăţii, administratorul - organul executiv, 
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 Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, nr.220 din 

19.10.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187. 
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cenzorii - organul de control al societăţii. 

Adunarea generală a asociaţilor. Conform art.48 al legii nr.135/2007, 

organul suprem al societăţii cu răspundere limitată este adunarea generală a 

asociaţilor, legiuitorul califică adunarea generală a asociaţilor ca fiind organul 

suprem, fiindcă de competenţa acestui organ ţin cele mai importante probleme ale 

vieţii societăţii, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea ei.  Fiind cel mai important 

organ de conducere al societăţii, care este constituit din totalitatea asociaţilor, 

având plenitudinea de competent şi atribuţii, cum ar fi: 

- modificarea şi completarea actului de constituire, inclusiv adoptarea lui într-

o nouă redacţie; 

- desemnarea membrilor consiliului societăţii şi a cenzorului, eliberarea 

înainte de termen a acestora; 

- urmărirea pe cale judiciară a membrilor consiliului societăţii şi a cenzorului 

pentru prejudiciile cauzate societăţii; 

- modificarea cuantumului capitalului social; 

- aprobarea dării de seama anuale şi a bilanţului anual, repartizarea 

beneficiilor; 

- alegerea şi revocarea revizorului; 

- adoptarea hotărârii cu privire la reorganizarea, lichidarea societăţii , precum 

şi aprobarea planului de reorganizare, numirea lichidatorului şi aprobarea 

bilanţului de lichidare; 

- înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor societăţii şi alte atribuţii, enumerate 

în art.49 al Legii nr.135/2007; 

Adunarea generală se convoacă la sediul societăţii ori de câte ori este nevoie, 

dar cel puţin o dată pe an. Periodicitatea convocării adunării generale se stabileşte 

în actul de constituire, ea se poate convoca în şedinţe extraordinare ori de cîte ori 

este nevoie, la cererea asociaţilor care deţin de la 10% în sus din capitalul social 

sau cînd balanţa societăţii arată că valoarea activelor nete ale societăţii constituie 

jumătate din mărimea capitalului social. 

Adunarea generală ordinară se convoacă, la sfîrşitul fiecărui an financiar 

pentru a fi aprobate dările de seama şi bilanţul anual, de asemenea repartizarea 

beneficiilor obţinute şi aprobarea planului de perspectivă pe anul următor. 

Convocarea se face de către administratorul societăţii nemijlocit sau la 

cererea asociaţilor, care împreună reprezintă,  cel puţin, 10 la sută din voturile 

societăţii. Asociaţii sînt informaţi în formă scrisă despre timpul, locul şi ordinea 

de zi, cel târziu cu 15 zile pînă la convocarea adunării generale. Fiecare asociat 
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are dreptul să propună chestiuni pentru a fi incluse în ordinea de zi  a adunării 

generale, cu condiţia că ele sa fie aduse la cunoştinţă tuturor asociaţilor cu cel 

puţin 3 zile înainte de adunare, iar acelea chestiuni care nu au fost incluse sau care 

nu au fost aduse la cunoştinţa asociaţilor nu pot fi examinate. 

Adunarea generală a asociaţilor este deliberativă, daca la ea vor fi prezenţi 

cel puţin ¾ din numărul total de asociaţi, iar în cazul dacă nu este întrunit 

numărul necesar de asociaţi, atunci în acest caz, administratorul va convoca o 

nouă adunare generală, cu aceeaşi ordine de zi, într-un termen de 2 săptămîni de 

la ultima adunare generală, care va fi deliberativă indiferent de numărul 

prezenţilor asociaţi. 

Fiecare asociat din cadrul adunării generale, în dependenţă de mărimea cotei 

de participare la capitalul social a societăţii cu răspundere limitată, are dreptul la 

vot. 

Adunarea generală adoptă hotărîri cu simpla majoritatea de voturi în diferite 

probleme, iar asupra acelor chestiuni ce ţin de modificarea statutului, aprobării 

dării de seamă anuale, excluderea unui asociat din societate, precum şi 

reorganizarea şi lichidarea societăţii, e nevoie de o majoritate de voturi pentru 

adoptarea hotărîrilor. Hotărîrile care sînt luate în cadrul adunării generale 

urmează a fi semnate de cel puţin doi participanţi la adunarea generală  şi se trec 

în registrul de decizii, care este ţinut de administratorul S.R.L. 

Hotărîrile adunării generale a asociaţilor sînt obligatorii pentru toţi asociaţii, 

inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 

Organul executiv
32

. Societatea cu răspundere limitată este condusă de către 

unul sau mai mulţi administratori. Administratorul este organul care gestionează 

societatea, implicit conduce personalul, decide asupra repartizării 

responsabilităţilor între salariaţi şi reprezintă interesele societăţii. Administratorul 

este ales de către adunarea generală a asociaţilor şi se subordonează acesteia.  

În competenţa administratorului intră următoarele atribuţii: organizarea 

activităţii societăţii; ţinerea lucrărilor de secretariat şi a evidenţei contabile; 

angajarea lucrătorilor şi eliberarea lor; încheierea tranzacţiilor în numele 

societăţii; ţinerea registrului asociaţilor societăţii; întocmirea dării de seama 

anuale, a bilanţului anual şi prezentarea lor la adunarea generală.  

Persoana care exercită atribuţiile de administrator este un reprezentant al 

societăţii. Numele administratorului se înscrie în Registrul de stat al persoanelor 

juridice. Prin urmare, administratorul este singura persoană din cadrul societăţii 
                                                           

32
 Termenii de organ executiv şi administrator sunt sinonimi.  
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care este în drept să reprezinte interesele acesteia fără mandat (procură)
33

. În 

literatura de specialitate o astfel de reprezentare este numită reprezentare legală.  

Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate societăţii şi terţilor 

persoane, indiferent de faptul dacă este sau nu asociat al societăţii. Răspunderea 

administratorului poate fi civilă, penală şi contravenţională. În situaţia în care 

există mai mulţi administratori (organ executiv colegial), se răspunde solidar şi 

oricare dintre administratori poate fi obligat să repare întreaga pagubă. 

Organul de control. Acesta este numit şi comisie de cenzori, iar în 

societăţile cu număr mic de asociaţi – revizor (cenzor). Cenzorii se aleg de către 

adunarea generală pe o perioadă de cel puţin de 5 ani, cu posibilitatea de a fi 

realeşi. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât asociaţii, cât şi alte persoane; cel 

puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat în 

condiţiile legii sau contabil expert. Nu pot fi membri ai comisiei de cenzori: 

administratorul societăţii, contabilul societăţii şi rudele acestora; persoanele 

declarate incapabile şi cele condamnate pentru diferite infracţiuni. 

Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii economico-financiare 

a societăţii. Controlul se face periodic, din proprie iniţiativă sau la cererea 

asociaţilor. Legiuitorul obligă cenzorul să efectueze un control după expirarea 

exerciţiului financiar, verificînd rapoartele financiare pregătite de administrator. 

Persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii sînt obligate să prezinte 

comisiei de cenzori toate actele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv 

dacă e nevoie şi de unele explicaţii scrise sau orale. În baza acestor date, în urma 

controlului, comisia de cenzori va întocmi un raport semnat de toţi membrii 

comisiei de cenzori care au participat la control, pe care îl va prezenta adunării 

generale. În caz că unul dintre membrii comisiei nu este de acord cu concluziile 

raportului, atunci el are tot dreptul de a-şi expune opinia sa în mod separat, care 

va fi anexată la raport. 

În cazul depistării unor încălcări grave în activitatea societăţii, comisia de 

cenzori poate cerea convocarea adunării generale şi să participe cu vot consultativ 

la şedinţele acesteia. 

Atribuţiile comisiei de cenzori a societăţii cu răspundere limitată, pot fi 

delegate unei companii de audit, în baza hotărârii adunării generale. 

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Principalele drepturi ale asociaţilor sunt 

următoarele: 
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 Singura dovadă în acest caz va fi extrasul de la Canemra Înregistrării de Stat în care este indicat numele şi 

prenumele administratorului. 
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- Dreptul de a participa la conducerea societăţii, care include: dreptul de a 

participa la adunările generale ordinare şi extraordinare ale societăţii, dreptul de a 

include chestiuni în ordinea de zi a adunării şi de a-şi expune opinia asupra 

acestor chestiuni, dreptul de a desemna şi de a fi desemnat în organul executiv, în 

consiliul societăţii şi în comisia de cenzori. 

- Dreptul de vot. Asociat poate să intervină în viaţa societăţii cu răspundere 

limitată prin exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale. Fiecare leu 

din partea socială oferă asociatului dreptul la un vot, acesta având atâtea voturi 

câţi lei conţine partea socială. O regula stabilită de lege în acest sens este că 

asociatul nu-şi poate diviza voturile. El votează cu partea socială (cu numărul de 

voturi) numai într-un anumit fel: pentru sau împotrivă. Asociaţii votează cu toată 

partea socială subscrisă, indiferent de faptul dacă au vărsat integral sau nu aportul 

la capitalul social. În cazul unor chestiuni din ordinea de zi care vizează interesul 

personal, asociatul nu are dreptul să-şi exprime votul.  

- Dreptul de a fi informat despre activitatea societăţii. Fiecare asociat are 

dreptul de a cunoaşte întreaga informaţie despre activitatea societăţii, precum şi 

de a lua cunoştinţă cu documentele enumerate la art.10 alin.(1) din Legea 

nr.135/2007: actul constitutiv al societăţii, procesele-verbale ale adunării generale 

şi ale consiliului societăţii, registrele, rapoartele contabile, actele ce confirmă 

dreptul de proprietate a societăţii asupra patrimoniului, avizele organelor fiscale, 

regulamentele societăţii şi ale filialelor etc. În acest scop, administratorul 

societăţii este obligat de a pune la dispoziţia asociatului pentru informare 

documentele sus-menţionate. Nerespectarea dreptului la informare poate atrage 

obligarea administratorului, pe cale judiciară, la plata de daune-interese 

asociatului căruia i s-au încălcat drepturile.    

- Dreptul de control asupra modului de gestionare a societăţii. Operaţiunii de 

controlul este supus administratorul societăţii. Potrivit art.44 din Legea 

nr.135/2007, asociatul are dreptul să examineze singur sau cu ajutorul unui 

expert: bilanţul anual, registrele contabile, alte documente ale societăţii 

(formulare de strictă evidenţă, acte de inventariere, rapoarte financiare anuale, 

note explicative etc.); să ceară explicaţii în legătură cu corectitudinea cifrelor 

indicate în bilanţul anual. Exercitarea acestui drept permite asociaţilor să 

depisteze greşelile din activitatea societăţii şi să contribuie la corectarea lor.  

- Dreptul de a participa la repartizarea beneficiului. Fiecare asociat are 

dreptul la încasarea unei părţi din beneficiul societăţii. Decizia privind modul de 

repartizare a beneficiului ţine de competenţă adunării generale. Beneficiul 
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societăţii reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile acesteia în decursul 

unui an financiar, iar partea din beneficiu care se plăteşte fiecărui asociat se 

numeşte dividend.
34

  

Dividendele se atribuie în funcţie de părţile sociale deţinute, fiecare asociat 

primind o sumă de bani proporţional participaţiunii sale la capitalul social (art.39 

alin.(2) din Legea 135/2007).  

- Dreptul de a înstrăina şi a dobândi partea socială. Asociatul poate înstrăina 

oricând, prin act juridic autentificat notarial, partea socială pe care o deţine sau o 

fracţiune din ea. Înstrăinarea părţii sociale se face cu respectarea dreptului de 

preemţiune a celorlalţi asociaţi (art.25 din Legea nr.135/2007); 

Alături de drepturile sus-menţionate, asociatul are şi alte drepturi, precum: 

dreptul de a cere dizolvarea societăţii; dreptul de a solicita excluderea din 

societate a asociatului care a săvârşit fapte prejudiciabile (art.47 din Legea 

nr.135/2007); dreptul de a ataca hotărârile adunării generale în instanţa de 

judecată (art.61); dreptul de a oferi în gaj partea sa socială (art.27); dreptul de a 

cere, în numele societăţii, repararea prejudiciului cauzat de alţi asociaţi (art.115 

alin.(3) din Codul civil) etc.    

Pe lângă drepturi, asociatul mai are şi obligaţii, acestea fiind următoarele: 

- Obligaţia de a vărsa aportul în capitalul social. Până la data înregistrării de 

stat asociatul este obligat să verse în numerar cel puţin 40% din aportul subscris, 

dacă în actul de constituire nu este prevăzută o proporţie mai mare. Restul sumei 

urmează a fi transmisă în termen de 6 luni de la data înregistrării societăţii.  

- Obligaţia de a păstra informaţia confidenţială a societăţii. Asociatului i se 

interzice să divulge informaţia confidenţială despre activitatea societăţii. 

Informaţie confidenţială este informaţia care ţine de activitatea comercială a 

societăţii, inclusiv: financiară, de producţie, tehnologică etc. Păstrarea secretului 

comercial este una din condiţiile de bază ale obţinerii succesului în afaceri.  

- Obligaţia de a informa societatea despre modificarea datelor de identitate. 

În acest sens, asociatul este obligat să comunice societăţii despre schimbarea 

numelui, prenumelui, domiciliului, alte informaţii relevante. 

De asemenea, asociaţii au obligaţia de a participa la adunările generale, de a 

respecta dreptul de preemţiune a celorlalţi asociaţi în cazul înstrăinării părţii 

sociale etc. 
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 Distincţia între dividend şi beneficiu constă în aceea că beneficiul aparţine societăţii, iar dividendele sunt 

ale asociaţilor. Dividendele se acordă numai în măsura în care societatea obţine beneficii, constatate prin 

bilanţul contabil. 
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STRUCTURA ȘI FUNCȚIONAREA PERSOANELOR JURIDICE 

 
Punga Cătălina, anul I, USPEE „C.Stere” 

Mihalache Iurie, doctor în drept, lector superior (conducător științific)  

 

Conducerea de zi cu zi a persoanei juridice este realizată prin intermediul 

organelor ei de conducere. Organul suprem de conducere al persoanei juridice 

este Adunarea generală a fondatorilor
35

. Asociaţii pot fi convocaţi în adunări 

generale ordinare şi extraordinare. Prin actul de constituire se poate stabili şi 

votare prin corespondenţă. În acest caz, actul de constituire trebuie să prevadă şi 

procedura de votare prin corespondenţă, care include, în special, modalitatea de 

informare a fondatorilor cu privire la chestiunile supuse votării, la procedura de 

modificare a acestora, expedierea informaţiei şi a documentelor necesare, 

termenul de încheiere a procedurii de votare şi termenul de informare a 

fondatorilor despre rezultatul votării.  

Competenţa Adunării generale a fondatorilor. De competenţa exclusivă a 

Adunării generale a asociaţilor ţine: a) modificarea şi completarea actului de 

constituire, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacţie; b) modificarea 

cuantumului capitalului social; c) desemnarea membrilor consiliului persoanei 

juridice şi a cenzorului, eliberarea înainte de termen a acestora; d) aprobarea 

dărilor de seamă, a rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent; 

g) aprobarea bilanţului contabil anual; h) adoptarea hotărîrii privind repartizarea 

între fondatori a beneficiului; i) adoptarea hotărîrii privind reorganizarea 

persoanei juridice şi aprobarea planului de reorganizare; j) adoptarea hotărîrii de 

lichidare a persoanei juridice, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de 

lichidare; k) stabilirea salariului pentru lucrătorii persoanei juridice; m) aprobarea 

în prealabil a încheierii contractelor; n) înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor 

persoanei juridice; o) aprobarea fondării altor persoane juridice. 

Dacă actul de constituire nu prevede altfel, de competenţa Adunării generale 

a fondatorilor ţine: a) numirea şi eliberarea înainte de termen a administratorului; 

b) aprobarea dării de seamă anuale şi evaluarea activităţii administratorului; c) 
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 Cuvîntul „fondator” este folosit într-un sens larg. De aceea, denumirea organului de conducere al 

persoanei juridice va fi puţin diferită, în funcţie de tipul persoanei juridice. Spre exemplu, la societatea cu 

răspundere limitată avem Adunarea generală a asociaţilor; în cazul societăţii pe acţiuni – Adunarea generală 

a acţionarilor etc.  
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urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate 

persoanei juridice; e) aprobarea planului de afaceri al persoanei juridice; f) 

aprobarea regulamentelor interne ş.a.  

Administratorul - organul executiv al persoanei juridice. Un rol 

important revine organului executiv. Acesta este alcătuit dintr-o singură persoană 

sau din mai multe persoane. În primul caz, organul executiv va fi unipersonal, iar 

în al doilea caz - colegial. Pentru activitatea lor, membrii organului executiv 

primesc salariu conform regulilor stabilite de Codul muncii al Republicii 

Moldova. Organul executiv este condus de directorul general, care este ajutat de 

unul sau mai mulţi directori adjuncţi
36

. Directorul general, adjuncţii lui, precum şi 

ceilalţi membri din organul executiv sînt aleşi de către Adunarea generală a 

fondatorilor. 

Conceptul de administrator. În sensul tradiţional al termenului, 

administratorii sunt persoane care se ocupă de gestiunea afacerilor societăţii 

comerciale
37

. Din punct de vedere etimologic, cuvântul derivă din sintagma ad 

minister – în serviciul cuiva
38

, iar în practica de zi cu zi administratorul cu 

adevărat se află în serviciul asociaţilor şi poate fi asemănat cu ministrul (care este 

şi el – sau cel puţin ar trebui să fie – în serviciul poporului).  

În doctrina de specialitate s-a menţionat că administrator este organul care 

reprezintă societatea comercială în raport cu alţi subiecţi şi datorită atribuţiilor de 

gestionarea cu care este investit, asigură funcţionalitatea societăţii
39

. Termenului 

de „administrator” îi sunt acordate mai multe calificative, precum „guvern al unei 

societăţi comerciale”, „mandatar al societăţii comerciale, cu dreptul de a 

reprezenta societatea şi de a efectua acte de gestiune” sau „manager care 

efectuează operaţiuni de administrare zilnică a societăţii”
40

.  

Cu termeni diferiţi se operează şi în legislaţie. Astfel, Codul civil foloseşte 

sintagmele de administrator şi organ executiv, ambele cuvinte fiind sinonime. De 

exemplu, art.61 alin.(1) stabileşte că persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi 
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 Cuvintele administrator, director, manager au acelaşi înţeles (sînt sinonime). 
37

 Societatea comercială poate avea una din următoarele patru forme: societate în nume colectiv (SNC), 

societate în comandită (SC), societate cu răspundere limitată (SRL) şi societate pe acţiuni (SA) (art.121 

alin.(2) din Codul civil).  
38

 Piperea Gheorghe. Drept comercial. Întreprinderea. - Bucureşti: C.H.Beck, 2012, p.213. 
39

 Hîncu Victoria. Reflecţii privind natura raportului juridic dintre administrator şi societatea comercială // 

Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 26-28 septembrie 2013. Rezumatele 

comunicărilor. - Chişinău: CEP USM, 2013, p.94.     
40

 Dominte Nicoleta-Rodica. Reglementarea juridică a administratorilor în legislaţia europeană // Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi (România), Tomul LI, Ştiinţe Juridice, 2005, p.144. 
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execută obligaţiile prin administrator, iar la alin.(3) şi (4) al aceluiaşi articol, se 

operează deja cu termenul de organ executiv. Cu acelaşi înţeles, în alte acte 

normative se întâlnesc şi cuvintele director, manager sau comitet de conducere.   

Administratorii trebuie să fie independenţi şi să lucreze în folosul 

asociaţilor. Acţiunile administratorilor trebuie să poarte un caracter obiectiv, 

indiferent de interesele vreunui asociat semnificativ. Ţinând cont de faptul că 

mandatul administratorilor îşi are izvorul în hotărârile adunării generale a 

societăţii (n.n. – voinţa socială), se ajunge la concluzia că administratorii nu 

reprezintă un asociat anume, ci societatea în ansamblul său, mai exact totalitatea 

asociaţilor
41

. 

Natura juridică a funcţiei de administrator. Calificarea corectă a naturii 

raporturilor juridice dintre administratori şi societatea comercială necesită o 

atenţie deosebită. Nu în zadar în literatura de specialitate se afirmă că natura 

juridică a relaţiilor dintre societatea comercială şi administratorii acesteia 

constituie una dintre problemele cele mai controversate
42

.  

În doctrină au fost expuse trei concepţii cu referire la natura raporturilor 

juridice dintre administrator şi societate: clasică, modernă şi actuală. Concepţia 

clasică este bazată pe teoria mandatului conferit administratorului. Această teorie 

însă generează semne de întrebare chiar şi în prezent, deoarece nu răspunde clar la 

întrebarea: pe cine reprezintă administratorul în calitate de mandatar, pe asociaţii 

de la care primeşte puterea ori societatea în numele căreia participă la raporturile 

juridice ş.a. Concepţia modernă are la bază teoria reprezentării legale, care la fel 

nu clarifică pe deplin natura juridică a raporturilor dintre administrator şi 

societatea comercială. Se mai susţine că administratorul nu poate fi considerat 

organ al societăţii, întrucât nu contribuie la formarea voinţei sociale, ci la 

executarea ei. În fine, concepţia actuală este fundamentată pe ideea că mandatul 

administratorului are o dublă natură juridică, contractuală şi legală, care defineşte 

funcţia administratorului şi o deosebeşte de alte funcţii, cum ar fi de cea a 

cenzorului, a lichidatorului etc.
43

   

Marea majoritate a doctrinei justifică raporturile dintre societate şi 
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administratori pe temeiul contractului de mandat, subliniind faptul că mandatul 

conferit administratorilor este unul contractual şi legal în acelaşi timp
44

. În acest 

context există mai multe abordări, de felul: „suntem în prezenţa unui mandat 

comercial deopotrivă convenţional şi legal”
45

; ori formulări cu înţeles mai larg, în 

sensul că administratorii sunt „mandatari sociali”
46

; sau contractul dintre 

societatea comercială şi administrator este calificat drept un „mandat cu 

caracteristici speciale”
47

. 

Cerinţe pentru ocuparea funcţiei de administrator. În primul rând, 

persoana fizică trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină. Actele juridice 

încheiate de către un administrator incapabil sunt lovite de nulitate. De aceia, 

înainte de înregistrarea modificărilor în registrul de stat, organul de înregistrare 

trebuie să verifice capacitatea persoanei propuse în calitate de administrator 

Există şi restricţii cu referire la ocuparea funcţiei de administrator al 

persoanei juridice. Nu pot deţine funcţia de administrator persoanele care ocupă o 

funcţie publică incompatibilă cu altă funcţie remunerată, cum sunt: funcţionarii 

publici, procurorii, judecătorii, poliţiştii, militarii, deputaţii etc. La fel, se interzice 

deţinerea funcţiei de administrator persoanelor care activează în calitate de cenzor 

al aceleiaşi persoane juridice; persoanelor care, prin hotărâre a instanţei 

judecătoreşti, le este interzis să deţină funcţia respectivă; persoanelor cu 

antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, infracţiuni 

economice sau infracţiuni împotriva proprietăţii.     

Persoana poate fi administrator într-o singură persoană juridică, cu excepţia 

situaţiei când este concomitent şi asociat (art.258 şi 261 din Codul muncii). Altfel 

spus, o persoană poate să deţină funcţia de administrator la două şi mai multe 

persoane juridice, numai dacă este şi fondator (asociat, acţionar) al acestora.      

Aspecte de drept civil. În conformitate cu art.61 alin.(3) din Codul civil, 

raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive 

sunt supuse prin analogie regulilor mandatului dacă legea sau actul de 

constituire nu prevede altfel.    
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Aşadar, în relaţiile dintre administrator şi persoana juridică se aplică 

normele cu privire la mandat din Codul civil, art.1030-1052
48

. Mandatul 

administratorului are o dublă natură: contractuală şi legală. Natura contractuală 

rezultă din faptul că între adunarea generală pe de o parte, şi administrator pe de 

altă parte, există o înţelegere prevăzută în actul de constituire: adunarea generală 

îl împuterniceşte pe administrator să exercite gestiunea societăţii, iar 

administratorul îşi onorează pe deplin obligaţiile profesionale. Administratorului i 

se acordă un mandat general, pentru a gestiona toate afacerile persoanei juridice 

(de regulă, în cadrul societăţilor comerciale acesta este directorul general sau 

preşedintele, în cazul băncilor comerciale) sau un mandat special, pentru 

gestiunea internă a societăţii (de exemplu, pentru probleme economico-financiare, 

juridice, comerciale etc.).   

Ţinând cont de faptul că mandatul administratorului îşi are izvorul în 

hotărârile adunării generale a societăţii, ajungem la concluzia că administratorii 

nu reprezintă un asociat anume, ci societatea în ansamblul său, mai exact 

totalitatea asociaţilor
49

. 

Natura legală a mandatului rezultă din faptul că împuternicirilor 

administratorului sunt limitate prin lege. De exemplu, Legea nr.1134/1997 

stabileşte că administratorul efectuează întreaga conducere a persoanei juridice, 

cu excepţia competenţelor ce sunt atribuite prin lege adunării generale sau 

consiliului societăţii (art.69).     

Aspecte de dreptul muncii. Temeiul mandatului acordat administratorului 

nu este în toate cazurile acelaşi: uneori se poate baza pe calitatea de asociat – 

când administratorul este desemnat din rândul asociaţilor societăţii; în alte cazuri, 

când administratorul nu are calitatea de asociat, raportul juridic dintre acesta şi 

societate se concretizează într-un raport juridic de muncă
50

. 

Tentativa de a explica natura juridică a relaţiilor dintre administrator şi 

societatea comercială se efectuează prin prisma legislaţiei muncii, şi anume, prin 
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intermediul contractului individual de muncă încheiat cu societatea
51

. În acest 

context, o situaţie complicată avem în legislaţia naţională. Din prevederile art.258 

alin.(1) al Codului muncii reiese că administratorul care este şi proprietar al 

societăţii comerciale nu poate încheia contract individual de muncă cu societatea 

unde activează, respectiv nu poate primi salariu, concediu de odihnă, indemnizaţii 

sociale etc.  

Plenul Curţii Supreme de Justiţie a R.Moldova prin Hotărârea nr.1 din 

04.10.2010 sugerează faptul că în general, raporturile dintre administrator şi 

societatea comercială sunt bazate pe contractul de muncă (dreptul muncii). 

Singura excepţia o constituie cazul în care administratorul deţine în acelaşi timp şi 

calitatea de proprietar (asociat, acţionar), situaţie în care relaţiile dintre 

administrator şi societate sunt de natură civilă (drept civil)
52

.  

Subliniem că în practică nu se ţine cont de norma de la art.258 alin.(1) al 

Codului muncii, iar administratorii care sunt şi proprietari în acelaşi timp, 

activează în baza contractelor individuale de muncă, beneficiind de toate 

drepturile sociale, ca şi salariaţii. Mai mult decât atât, Casa Naţională de 

Asigurări Sociale (în continuare - CNAS) admite acest fapt, stabilind interdicţii 

doar în cazul administratorului proprietar unic. Astfel, în Scrisoarea CNAS nr.II-

03/10-2280 din 03.04.2013 (transmisă oficiilor teritoriale) este prevăzut că 

persoana fizică care este administrator şi proprietar unic al aceleiaşi entităţi, 

pierde dreptul de a avea contract individual de muncă, salariu şi asigurare socială, 

deoarece nu este subiect al raportului de muncă.    

În doctrina naţională există mai multe păreri contradictorii în acest sens. 

Conform uneia dintre acestea (Tudor Capşa), încheierea contractului individual 

de muncă a administratorului cu societatea comercială este permisă, cu excepţia 

cazului când administratorul este proprietar unic. Se aduc argumente că contractul 

individual de muncă reprezintă un act juridic bilateral, care implică doi subiecţi 

de drept – angajatul şi angajatorul. La societatea comercială în care 

administratorul este proprietar unic lipseşte raportul de muncă clasic dintre doi 

subiecţi şi în consecinţă, administratorul ar fi nevoit să încheie contract de muncă 
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cu sine însuşi, fapt ce este interzis
53

.    

Într-o altă opinie asemănătoare (Carmen Ardeleanu-Popa), se susţine că 

administratorul - proprietar unic într-o societate comercială nu poate fi 

concomitent şi salariat al persoanei juridice în cauză. În primul rând, dacă el ar 

deveni salariatul propriei societăţi, cum ar putea fi subordonat acesteia, mai ales 

că ar putea schimba oricând voinţa societăţii, în funcţie de propriul său interes? 

Or, elementul de bază într-un raport de muncă este anume subordonarea care 

trebuie să existe între salariat şi angajator. În al doilea rând, toate voinţele – a 

persoanei juridice, a proprietarului unic, a administratorului, cât şi aceea a 

salariatului se suprapun, fiind reductibile la una singură, aceea a proprietarului 

unic. În al treilea rând, administratorul - proprietar unic în calitate de salariat nu 

se poate pedepsi (disciplinar) pe sine însuşi
54

.  

O părerea diametral opusă (Veaceslav Ciobanu) susţine că în legislaţie nu 

există norme care ar interzice administratorului proprietar unic de a semna 

contract individual de muncă cu sine însuşi. Prin urmare, în calitate de 

administrator, el semnează din numele societăţii comerciale, iar în postura de 

angajat, se reprezintă pe sine ca cetăţean cu drepturi constituţionale – la muncă, la 

remunerare pentru muncă şi la asigurare socială de stat obligatorie. Despre 

existenţa unui conflict de interese în situaţia respectivă nici nu poate fi vorba
55

. 

Acelaşi punct de vedere găsim la alt autor (Cireş Elena), care aduce 

argumente că încheierea contractului individual de muncă cu administratorul 

proprietar unic nu reprezintă act juridic „cu sine însuşi”. Deşi avem o singură 

persoană, din punct de vedere juridic aceasta posedă calităţi diferite, şi anume: ca 

parte la contract – angajator şi angajat, ca statut juridic – societate comercială şi 

persoană fizică (bărbat sau femeie), trăsături distinctive – pentru societatea 

comercială: denumire, cod de identificare (IDNO), pentru persoana fizică: nume, 

prenume, cod personal
56

.  

În calitate de exemplu aducem o speţă din practica Curţii Supreme de 
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Justiţie R.Moldova, în care recurenta, în calitate de administrator-asociat al unei 

societăţii comerciale, a solicitat instanţei recunoaşterea raportului dintre ea şi 

societate ca fiind un raport juridic de muncă, precum şi faptul că hotărârea de 

eliberare a recurentei din funcţie contravine legislaţiei muncii. Instanţa a respins 

cererea recurentei, motivând că „Prevederile legislaţiei muncii (art.86 şi 209 din 

Codul muncii), la care face trimitere reclamanta nu sunt aplicabile raporturilor 

juridice apărute între societate şi administratorul – asociat, aceste raporturi fiind 

guvernate de regulile mandatului, care, reieşind din prevederile art.1050 ale 

Codului civil, poate fi denunţat oricând de oricare din părţi”
57

. 

Organele facultative – organul de supraveghere şi organul de control 

Al treilea organ de conducere al persoanei juridice este organul de control, 

numit şi cenzor. La persoanele juridice cu un număr mic de fondatori desemnarea 

cenzorului nu este obligatorie. Fondatorii pot verifica personal eficienţa 

administrării. În cazul societăţii cu răspundere limitată, dacă aceasta are mai mult 

de 15 asociaţi, atunci este obligată să numească cenzori.  

 

                      Funcţionarea persoanei juridice cu scop lucrativ 

Prin funcţionare se înţeleg toate relaţiile ce apar în interiorul persoanei 

juridice, cu ocazia fondării şi lucrului de zi cu zi. Aceste relaţii dau naştere la 

drepturi şi obligaţii pentru membrii fondatori ai persoanei juridice. 

Drepturile fondatorilor. Fondatorii persoanei juridice beneficiază de 

drepturile stabilite de lege şi de actul de constituire, inclusiv de dreptul: a) de a 

participa la conducerea persoanei juridice; b) de a vota la adunările generale; c) 

de a fi informat despre activitatea persoanei juridice; d) de a exercita controlul 

asupra modului de gestionare a persoanei juridice; e) de a înstrăina şi a dobîndi, în 

condiţiile legii, partea socială; f) de a cere dizolvarea persoanei juridice; g) de a 

participa la repartizarea beneficiilor; h) de a obţine, în caz de lichidare a persoanei 

juridice, valoarea unei părţi a patrimoniului acesteia rămas după achitarea cu 

creditorii şi cu salariaţii săi; i) de a cere excluderea altor fondatori în conformitate 

cu prevederile legii. 

Obligaţiile fondatorilor. Pe lîngă drepturi, fondatorii persoanei juridice cu 

scop lucrativ au şi obligaţii. Fondatorul este obligat: a) să verse aportul la 

capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele stabilite în actul de 

constituire; b) să nu divulge informaţia confidenţială a persoanei juridice; c) să 
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comunice imediat persoanei juridice despre schimbarea domiciliului sau a 

sediului, a numelui sau a denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor 

şi îndeplinirii obligaţiilor de către persoana juridică. Fondatorul are şi alte 

obligaţii stabilite de lege şi de actul de constituire.  

Distribuirea beneficiului. Prin beneficiu se înţelege profitul sau venitul. 

Persoana juridică trebuie să distribuie anual beneficiul rămas după achitarea 

impozitelor şi altor plăţi obligatorii. Hotărîrea cu privire la mărimea beneficiului 

care urmează a fi distribuit se adoptă de Adunarea generală a fondatorilor. De 

regulă, beneficiul se repartizează proporţional mărimii părţii sociale pe care o 

deţine fiecare fondator. Important este şi faptul că beneficiul se plăteşte 

fondatorilor în formă bănească. 
 

Concluzii 

Generalizând cele expuse, nu suntem de acord cu norma de la art.258 

alin.(1) al Codului muncii prin care administratorului proprietar al societăţii 

comerciale i se interzice de a beneficia de legislaţia muncii. Ţinând cont de 

această normă, administratorul unei societăţii comerciale care este în acelaşi timp 

şi proprietar al acesteia, nu are dreptul de a încheia contract individual de muncă, 

de a primi salariu, de a beneficia de asigurare socială. Întrebarea firească: Din 

care surse ar urma administratorul să trăiască în această situaţie? Or, dividendele 

se plătesc din profit la sfârşit de an. Mai mult decât atât, ar putea fi perioade în 

care societatea să nu înregistreze profit. Care ar fi sursa de existenţă a 

administratorului în această situaţie? Administratorul ar fi lipsit de dreptul de a 

primi o remunerare pentru munca sa? Se încadrează acest fapt în normele 

constituţionale care asigură drepturi egale tuturor cetăţenilor?  

Subliniem faptul că prin interdicţia respectivă administratorul este lipsit în 

mod arbitrar de calitatea de salariat, iar de aici decurg un şir de limitări care 

contravin normelor din Constituţia R.M. Astfel, se încalcă dreptul cetăţeanului la 

muncă şi la alegerea muncii (art.43), dreptul la asigurarea socială obligatorie din 

partea statului (este lipsit de indemnizaţie de maternitate, pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului, pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale etc. şi neavând altă soluţie, administratorul va fi nevoit 

să încheie în mod particular contract de asigurare socială cu CNAS), dreptul la 

asigurarea medicală obligatorie (va fi nevoit să-şi procure de sine stătător poliţă 

medicală). 
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INSOLVABILITATEA PERSOANELOR FIZICE ȘI PERSOANELOR JURIDICE 

CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR 

 

Ciobanu Vasile, anul IV, Universitatea „Perspectiva” 

Ctitor Natalia, master în drept, lector superior (conducător științific) 

 

Aspecte istorice. Insolvabilitatea îşi are originea în dreptul roman. Instituţia 

insolvabilităţii la romani se numea „vendetio bonorum” şi se iniţia de către 

persoana care avea o creanţă faţă de debitor.  

Procedura se desfăşura sub autoritatea pretorului. Dacă debitorul nu achita 

datoriile faţă de creditor, era informat pretorul care constata imposibilitatea 

achitării datoriilor. Bunurile debitorului se transmiteau în gestiunea creditorului. 

Acesta desemna o persoană (curator bonorum) care avea obligaţia de a publica 

avize şi a aduce la cunoştinţa publicului despre vânzarea averii debitorului. Dacă 

în timp de o lună de la data publicării avizului de vânzare, debitorul aşa şi nu 

plătea datoria şi nici nu aducea un garant, creditorul desemna un lichidator 

(magister bonorum), care vindea la licitaţie publică bunurile debitorului. Bunurile 

se vindeau celui care oferea cel mai mare preţ. Dacă creanţa se satisfăcea şi mai 

rămâneau bunuri, acestea se întorceau debitorului
58

.  

Insolvabilitatea se aplică în privinţa debitorilor care au calitatea de 

întreprinzător. În legislaţia unor state, precum Germania, Statele Unite ale 

Americii, Federaţia Rusă etc., procedura insolvabilităţii se aplică şi asupra 

consumatorilor precum şi asupra persoanelor juridice care nu practică activitate de 

întreprinzător.  

În legislaţia naţională, primele reglementări cu privire la insolvabilitate au 

fost introduse după anii ’90. Odată cu trecerea la economia de piaţă, instituţia 

insolvabilităţii a cunoscut o aplicare largă în practică, dat fiind faptul că activitatea 

de antreprenoriat este legată de anumite riscuri. În acest caz, a devenit imperios 

elaborarea unor mecanisme de aplanare sau ameliorare a activităţii 
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neexecutarea obligaţiilor de către debitor se va face doar asupra bunurilor lui. Astfel, legea a pus capăt măsurilor represive de 

executare care până atunci se aplicau în privinţa persoanei debitorului, precum uciderea lui de către creditor sau vânzarea în sclavie. 

Pentru mai multe detalii a se vedea: Roşca Nicolae. Insolvabilitatea în dreptul Republicii Moldova – o instituţie modernizată a 

procedurii „vendetio bonorum” din dreptul roman // Revista de Ştiinţe Juridice (România), nr.4, 2007, p.71-76.    
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întreprinzătorilor în situaţii de criză, prevenire a insolvabilităţii sau chiar de 

îndepărtare a întreprinzătorilor ineficienţi din circuitul civil
59

. 

În contextul respectiv, a apărut necesitatea de a elabora mecanisme juridice 

de înlăturare a întreprinzătorilor ineficienţi din circuitul civil. Iniţial a fost 

adoptată Legea cu privire la faliment din 1992, înlocuită ulterior prin Legea cu 

privire la faliment din 1996. 

Începând cu anul 2001, a apărut Legea insolvabilităţii care a introdus un 

cuvânt nou pentru legislaţia naţională – insolvabilitatea. Din anul 2013 şi până în 

prezent se aplică o nouă lege a insolvabilităţii, Legea insolvabilităţii nr.149/2012, 

dar şi Codul de procedură civilă.  

Actorii principali în procesul de insolvabilitate sunt: instanţa de judecată, 

administratorul insolvabilităţii, adunarea creditorului şi debitorul. Suplimentar, 

mai sunt implicate şi unele persoane ce contribuie la desfăşurarea procedurii de 

insolvabilitate, asupra cărora actele de dispoziţie ale instanţei de judecată nu au 

influenţă în raport cu patrimoniul acestora. Fiecăruia dintre participanţi, legea le 

atribuie o anumită competenţă, identificându-le şi determinând puterile şi 

responsabilităţile acestora. 

Figura centrală, în cadrul procedurii de insolvabilitate, rămâne a fi 

administratorul, care apare în triplă ipoteză, deoarece, pe lângă faptul că trebuie să 

respecte condiţia de promotor al puterii statale şi anume a autorităţii judecătoreşti, 

are obligaţia de a asigura protecţia drepturilor creditorilor, şi nu în ultimul rând de 

a întreprinde cele mai eficiente măsuri şi mecanisme de administrare şi 

valorificare a masei debitoare. 

Definiţie. Insolvabilitatea reprezintă acea situaţie financiară a debitorului, 

caracterizată prin imposibilitatea acestuia de a-şi onora obligaţiile de plată. O 

explicaţie reuşită a noţiunii de insolvabilitate aduce profesorul Gh.Piperea, 

conform căruia insolvabilitatea este eşecul (sau chiar catastrofa) 

întreprinzătorului; starea, de cele mai multe ori iremediabilă, pe care 

întreprinzătorul ar fi trebuit, dar nu a putut să o evite; procedura insolvabilităţii 

este modul în care legea şi instanţele judecătoreşti organizează eşecul afacerii; 

întrepinderea insolvabilă este o afacere care a eşuat, adică o întreprindere în care 
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 p.111. 
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riscul de pierdere s-a întâmplat; dacă afacerea este o aventură, atunci 

insolvabilitatea este consecinţa aventurii care s-a terminat prost
60

.     

Subiecţii procedurii de insolvabilitate 

În conformitate cu art.4 al Legii insolvabilităţii, la procedura de 

insolvabilitate participă administratorul provizoriu, administratorul insolvabilităţii, 

lichidatorul, creditorii, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor, debitorul sau 

după caz reprezentantul debitorului, alte organe şi persoane stabilite în prezenta 

lege. 

Subiecţii la proces au roluri diferite. Unii subiecţi au misiunea de organe 

care aplică procedura, în timp ce alţii sunt părţi care îşi promovază propriile 

interese. Din prima categorie fac parte administratorul provizoriu, administratorul 

insolvabilităţii, lichidatorul, iar din rândul persoanelor care au interes personal în 

desfăşurarea procesului sunt creditorii, adunarea creditorilor, comitetul 

creditorilor, debitorul. Din nefericire, legea nu enumeră şi instanţa de judecată, 

care la fel este unul dintre participanţii la procesul de insolvabilitate şi are rol 

determinant în desfăşurarea procesului. 

Creditorii. Conform Legii insolvabilităţii, creditorii sunt persoanele fizice 

sau persoanele juridice deţinători ai unui drept de creanţă asupra patrimoniului 

debitorului, şi care pot face dovada creanţei lor faţă de acest patrimoniu (art.2).  

Însă faptul existenţei unei creanţe faţă de debitor nu duce la apariţia calităţii 

procesuale de creditor în cadrul procedurii de insolvabilitate. Astfel creditorul deşi 

are o creanţă el nu poate exercita nici un drept în cadrul procedurii de 

insolvabilitate până la momentul în care creanţa acestuia nu a fost validată la 

şedinţa de validare. Anume din acest moment el obţine drepturi procesuale depline 

şi se consideră creditor al debitorului insolvabil
61

.  

O altă condiţie pentru a fi creditor în cadrul procedurii de insolvabilitate este 

momentul apariţiei creanţei. Din acest punct de vedere există creditori ai căror 

creanţe au apărut până la intentarea procesului de insolvabilitate, cum sunt 

creditorii garantaţi şi cei chirografari, şi creditori ai căror creanţe au luat naştere 

după intentarea procesului de insolvabilitate, numiţi creditori ai masei
62

. 
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 Piperea Gheorghe. Drept comercial. Întreprinderea. - Bucureşti: C.H.Beck, 2012, p.15. 
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 Barbă Valentin, Macovei Gheorghe, op.cit., p.230.  
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 De fapt creditori în sensul procedurii propriu-zise a insolvabilităţii sunt doar creditorii garantaţi şi cei chirografari fiindcă doar ei 

au anumite relaţii comerciale şi contractuale cu debitorul. Ei sunt unicii care pot înainta cererea introductivă pentru pornirea 
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Creditori garantaţi  - sunt creditorii a căror creanţe faţă de debitor au apărut 

înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi sunt asigurate prin garanţii 

reale. Vor fi creditori garantaţi persoanele care au drept de gaj, ipotecă sau retenţie 

asupra bunului
63

, precum şi statul, în cazul încasării de taxe şi impozite asupra 

unor bunuri care pot servi drept garanţie a plăţilor; 

Creditori chirografari – sunt creditorii a căror creanţe faţă de debitor au 

apărut înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi nu sunt asigurate prin 

garanţii. Cu alte cuvinte, creditor chirografar este creditorul negarantat care, la 

momentul intentării procesului de insolvabilitate, are o creanţă faţă de debitor. 

Creanţele chirografare se împart în creanţe de rang preferenţial şi inferior. 

Executarea acestora se face conform rangului: creanţele următorului rang se 

execută numai după executarea în totalitate a creanţelor rangului precedent. În caz 

de insuficienţă a masei debitoare, distribuirea bunurilor în cadrul aceluiaşi rang se 

efectuează proporţional. 

Din categoria creanţelor de rang preferenţial fac parte:  

a) creanţele provenite din dăunarea sănătăţii sau din cauzarea morţii. 

Capitalizarea acestor creanţe se face conform Legii cu privire la capitalizarea 

plăţilor periodice nr.123/1998;      

b) creanţele salariale faţă de angajaţi, cu excepţia persoanelor indicate la art. 

247, şi remuneraţia datorată conform drepturilor de autor;  

c) creanţele pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor (suma 

principală, dobânda, comisionul de angajament, fondul de risc), creditele interne şi 

externe acordate cu garanţie de stat, impozitele şi alte obligaţii de plată la bugetul 

public naţional;  

                                                                                                                                                                                                       
procedurii de insolvabilitate (în afară de cazul când debitorul înaintează cerere introductivă faţă de sine însuşi). Creditorii masei apar 

după pornirea procedurii de insolvabilitate, de aceea, ei nici nu sunt consideraţi creditori ai debitorului insolvabil, creanţele lor luând 

naştere în legătură cu cheltuielile suportate pe parcurs. 
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 În doctrină s-a remarcat că Legea insolvabilităţii utilizează sintagma de „creditor garantat”, în timp ce Codul civil - pe cea 

„creditor gajist”. Pentru a uniformiza această terminologie s-a propus racordarea prevederilor Legii insolvabilităţii la cele din Codul 

civil şi utilizarea noţiunii unice de „creditor gajist” (Macovei Gheorghe. Statutul procesual al creditorilor în cadrul procesului de 

insolvabilitate // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare”. 

Rezumatele comunicărilor. - Chişinău: CEP USM, 2012, p.172).  

Nu suntem de acord cu această recomandare din două motive: în primul rând, Legea insolvabilităţii este o legea specială şi se aplică 

în mod prioritar faţă de Codul civil; în al doilea rând, sintagma „creditor gajist” este neadecvată deoarece se limitează la creditorii 

care deţin contracte de gaj, dar fără a se ţine cont de alte garanţii, precum ipoteca, retenţia sau garanţia bancară.         
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d) creanţele de restituire (achitare) a datoriilor faţă de rezervele materiale ale 

statului;  

e) alte creanţe chirografare care nu sunt de rang inferior;  

Creanţele chirografare de rang inferior sunt: 

a) dobânda la creanţele creditorilor chirografari calculată după intentarea 

procesului; 

b) amenzile, penalităţile şi alte sancţiuni financiare (pecuniare), precum şi 

cele cauzate de neexecutarea obligaţiilor sau din executarea lor 

necorespunzătoare; 

c) creanţele din prestaţiile gratuite ale debitorului; 

d) creanţele legate de rambursarea creditelor de capitalizare şi/sau 

împrumuturile unui asociat, acţionar sau membru al debitorului ori ale persoanelor 

afiliate sau interdependente şi alte asemenea creanţe; 

e) creanţele salariale ale persoanelor indicate la art. 247.  

Se poate observa că lista creanţelor de rang inferior este una exhaustivă, 

comparativ cu lista creanţelor de rang preferenţial, care este mult mai largă, luând 

în consideraţie lit.(e) „alte creanţe ...”. Altfel spus, orice creanţă chirografară care 

nu se regăseşte în lista celor de rang inferior, este considerată a fi creanţă de rang 

preferenţial.   

Creditori ai masei sunt creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut 

după intentarea procesului de insolvabilitate şi se execută în prealabil în mod 

curent pe măsura apariţiei lor. În categoria respectivă se includ persoanele care 

prestează diverse servicii în legătură cu insolvabilitatea, precum cele de 

secretariat, de gestionare, de reprezentare, specialişti, experţi etc., în schimbul 

unei remuneraţii
64

. La fel, creditor al masei poate fi instanţa de insolvabilitate în 

legătură cu cheltuielile suportate la efectuarea actelor de procedură
65

.  

                                                           
64

 În toate cazurile, pentru a deveni creditori ai masei persoanele trebuie să fie recunoscute în această calitate de către instanţa de 

insolvabilitate.   

65
 Din prevederile art.52 al Legii insolvabilităţii se deduce că creditorii masei pot avea două feluri de cheltuieli, legate de procesul de 

insolvabilitate şi de masa debitoare. În categoria cheltuielilor procesului de insolvabilitate se includ: sumele plătite persoanelor care 

au contribuit la înfăptuirea justiţiei (martori, experţi, specialişti); cheltuielile suportate de instanţa de judecată la efectuarea actelor de 

procedură (înştiinţarea părţilor, executarea actelor de procedură etc.); cheltuielile suportate în legătură cu remuneraţia 
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Adunarea creditorilor. Adunarea creditorilor este alcătuită din totalitatea 

creditorilor cunoscuţi ale căror creanţe au fost validate. Adunarea creditorilor 

constituie organul suprem decizional al întreprinderii aflate în proces de 

insolvabilitate sau în procedura de restructurare, formată din creditorii garantaţi şi 

chirografari, prin hotărârile căreia contribuie la derularea procesului de 

insolvabilitate sau a procedurii de restructurare
66

.  

Adunarea creditorilor are următoarele atribuţii exclusive: a) stabileşte 

componenţa numerică şi atribuţiile comitetului creditorilor, alege membrii acestui 

comitet şi hotărăşte încetarea anticipată a împuternicirilor acestora, stabileşte 

periodicitatea plăţii soldei, a retribuţiilor stimulative şi modul de compensare a 

cheltuielilor de exercitare a funcţiei de membru al comitetului creditorilor, decide 

asupra tragerii la răspundere a membrilor lui; b) decide asupra sistării activităţii 

debitorului şi lichidării lui, aprobă planul de restructurare a acestuia; c) prezintă 

instanţei de judecată propuneri referitor la instituirea de restricţii în activitatea 

debitorului şi în gestionarea de către acesta a patrimoniului său; d) supraveghează 

activitatea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, solicită destituirea şi 

înlocuirea lor; e) poate cere administratorului insolvabilităţii/lichidatorului 

explicaţii, informaţii sau rapoarte despre administrarea masei debitoare; f) decide 

asupra încheierii tranzacţiilor de proporţii
67

; g) verifică legalitatea şi oportunitatea 

hotărârilor comitetului creditorilor şi, după caz, ia decizii cu privire la anularea 

sau la suspendarea acestora; h) aprobă distribuirea masei debitoare; g) rezolvă alte 

probleme privind desfăşurarea procedurilor de insolvabilitate. 

Convocarea adunării creditorilor se face de către administratorul 

insolvabilităţii sau, după caz, de către lichidator. Adunarea creditorilor poate fi 

convocată şi la cererea comitetului creditorilor, la cererea creditorilor ale căror 

creanţe reprezintă cel puţin 10% din suma totală a creanţelor validate sau în 

temeiul unei încheieri a instanţei de judecată. Informaţia despre data, ora, locul şi 

ordinea de zi a adunării creditorilor se expediază fiecărui creditor.      

                                                                                                                                                                                                       
administratorului insolvabilităţii. Cheltuieli referitoare la masa debitoare sunt cele care apar în legătură cu gestionarea, valorificarea 

şi împărţirea masei debitoare de către administratorul insolvabilităţii, inclusiv plata de impozite, taxe etc.    
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 Lungu Marcel. Dreptul afacerilor: Curs universitar. Ediţia a II-a (revăzută şi completată, coordonator A.Cuzneţov). - Chişinău: 

CEP USM, 2013, p.291. 
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 Detalii cu referire la actele juridice de proporţii a se vedea: Roşca Nicolae. Unele precizări privind noţiunea „actul juridic de 

proporţii” al lichidatorului persoanei juridice insolvabile în lumina Legii insolvabilităţii nr.149/2012; Roşca Nicolae. Cu privire la 

mecanismul de încheiere a actelor juridice de proporţii din numele persoanei insolvabile, p.58-60. 
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Adunarea se poate desfăşura cu prezenţa creditorilor, prin corespondenţă sau 

în formă mixtă. Scrisoarea prin care se exprimă votul prin corespondenţă  se 

semnează de creditor, semnătura fiind legalizată de notar ori certificată de 

conducătorul persoanei juridice, sau în format electronic, pe care se aplică 

semnătura electronică (digitală) în conformitate cu Legea privind documentul 

electronic şi semnătura digitală nr.264/2004, şi se comunică administratorului 

insolvabilităţii. Dreptul creditorului de a participa la adunare poate fi exercitat şi 

prin intermediul unui reprezentant, în bază de procură. 

Adunarea creditorilor este deliberativă dacă, la momentul încheierii 

înregistrării, au fost înscrişi şi participă la adunare majoritatea simplă a 

creditorilor cu drept de vot care deţin mai mult de: a) 50% din valoarea totală a 

creanţelor în conformitate cu art.57 alin.(3) din Legea insolvabilităţii. 

Dacă la adunarea creditorilor nu s-a întrunit numărul necesar de creditori cu 

drept de vot sau nu a fost reprezentată suma necesară de creanţe, adunarea 

creditorilor se va convoca repetat. Adunarea creditorilor convocată repetat este 

deliberativă, indiferent de numărul creditorilor cu drept de vot prezenţi şi 

indiferent de valoarea creanţelor reprezentate. Paradoxal, dar în doctrină se susţine 

că procedura insolvabilităţii poate avea loc şi cu un singur creditor. Asemenea 

asociatului unic al societăţii cu răspundere limitată, acest creditor îşi va asuma 

rolul de adunare a creditorilor şi de comitet al creditorilor
68

.  

Comitetul creditorilor. După intentarea procesului de insolvabilitate şi 

până la prima adunare a creditorilor, instanţa de insolvabilitate poate institui, în 

raport cu numărul creditorilor din tabelul preliminar de creanţe, un comitet al 

creditorilor din 3 sau 5 reprezentanţi ai creditorilor cu valoarea cea mai mare a 

creanţelor
69

.  

            Dacă, din cauza numărului restrâns de creditori, instanţa de insolvabilitate 

nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor, atribuţiile acestuia 

vor fi exercitate de adunarea creditorilor sau de un reprezentant  al creditorilor 

desemnat de adunare sau, după caz, numit de instanţa de insolvabilitate. 

Comitetul creditorilor are mandat pentru întreaga perioadă de derulare a 

procedurii faţă de debitor. Adunarea creditorilor poate decide formarea 
                                                           

68
 Turcu Ion, op.cit., p.177. 

69
 Din acest punct de vedere Legea insolvabilităţii prevede un număr impar de membri (3 sau 5) şi este mai bună decât legea română 

care prevede un comitet al creditorilor alcătuit din 3-5 membri, existând riscul ca în situaţia alegerii a 4 membri, să fie prezentă 

paritatea de voturi. 



73 
 

comitetului creditorilor, modificarea componenţei sau dizolvarea lui la orice etapă 

a procedurii de insolvabilitate, a procedurii falimentului şi a procedurii de 

restructurare. 

Abordare critică. Subliniem că procedura insolvabilităţii stabilită prin 

Legea insolvabilităţii este excesiv de greoaie şi anevoiasă (ca şi legea în sine, de 

fapt). Pentru comparaţie, în Franţa, legea cu privire la insolvabilitate din 1985
70

 a 

abolit adunarea creditorilor, acordând reprezentantului creditorilor, mandatar al 

justiţiei desemnat de tribunal, puterea de a acţiona în numele şi în interesul 

creditorilor. Profesia de mandatar este incompatibilă cu orice altă profesie. 

Mandatarul este singurul abilitat să acţioneze atât în interesul colectiv al 

creditorilor, cât şi în interesul individual al fiecărui creditor.  

Astfel, comparativ cu procedura insolvabilităţii din Republica Moldova, în 

Franţa procedura respectivă se dovedeşte a fi mai simplă şi mai rapidă. În primul 

rând, cheltuielile legate de insolvabilitate sunt mai reduse, ceea ce înseamnă că 

debitorul insolvabil are posibilitatea de a economisi mai mulţi bani pentru a plăti 

datoriile faţă de creditori. În al doilea rând, se câştigă timp.  

Mecanismul actual instituit prin Legea insolvabilităţii necesită o perioadă 

lungă de timp, fapt ce dezavantajează atât creditorii, care nu-şi pot recupera 

imediat creanţele, cât şi debitorul insolvabil, a cărui activitate pe această durată 

este paralizată. Deseori, în practică, anume instituirea şi organizarea adunării 

creditorilor şi a comitetului creditorilor creează cele mai multe dificultăţi, fapt 

care generează, în cele din urmă, risipă de timp şi de bani.   

Dintre aceste două structuri, mai puţin eficientă se dovedeşte adunarea 

creditorilor. În primul rând, la alin.(2)-(8) art.57 legiuitorul acordă prea multă 

atenţie cerinţelor cu privire la cvorum pentru ca în alin.(9) al aceluiaşi articol să 

indice foarte uşor că adunarea creditorilor convocată repetat este deliberativă, 

indiferent de numărul creditorilor cu drept de vot prezenţi şi indiferent de valoarea 

creanţelor reprezentate. În aceste condiţii apare întrebarea firească: care este rostul 

stabilirii de către legiuitor în alin.(2)-(8) art.57 a unor exigenţe foarte drastice cu 

referire la prima adunare a creditorilor, dacă în scurt timp poate fi convocată o 

adunarea repetată faţă de care nu există cerinţe speciale şi este deliberativă în orice 

situaţie? Practica atestă faptul că în mod frecvent, prima adunare a creditorilor nu 
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 Legea cu privire la redresarea şi lichidarea judiciară a întreprinderilor (legea insolvabilităţii), nr.85-98 din 25.01.1985 (Franţa), 

http://www.legifrance.gouv.fr/ (vizitat 14.11.2013). 
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întruneşte cvorumului prevăzut la alin.(3) art.57 din cauza lipsei de interes din 

partea creditorilor, fiind necesară convocarea adunării repetate. Mai mult, 

adunările creditorilor sunt prea dese şi sufocate de prea multe formalităţi şi 

atribuţii, în condiţiile în care gradul de informare a creditorilor obişnuiţi cu privire 

la acest gen de proceduri este foarte redus.  

Cu referire la problema respectivă, în doctrină se propun două soluţii:  

Cea dintâi, eliminarea instituţiei adunării generale a creditorilor, iar în 

centrul spaţiului decizional să fie comitetul creditorilor, care este mai lucrativ. 

Aceasta ar conduce la o creştere a eficienţei procedurii insolvabilităţii, prin 

transformarea caracterului complicat al deliberării creditorilor într-un mecanism 

simplificat.  

Cea de-a doua, susţinută de profesorul Ion Turcu, prevede eliminarea 

adunării creditorilor şi a comitetului creditorilor, respectiv înlocuirea acestora cu 

un singur creditor, mandatat de către toţi ceilalţi creditori pentru apărarea 

intereselor acestora. În condiţiile actuale, toate convocările de adunări şi comitete, 

cu desfăşurări de şedinţe ale creditorilor sunt amplu cronofage şi adeseori dezolant 

ineficiente. Se impune renunţarea la adunarea creditorilor şi la comitetul 

creditorilor pentru a fi înlocuite cu reprezentantul creditorilor. Ca exemplu 

serveşte modelul francez care funcţionează satisfăcător de peste 20 de ani
71

.      
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CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR 

Donțu Adriana, anul III, IRIM 

Balan Andrei, master în drept, lector superior (conducător științific) 

Prin contractul de credit bancar, o banca (creditor) se obliga sa pună la 

dispoziţia unei persoane (debitor) o suma de bani (credit), iar debitorul se obliga 

sa restutie suma primita si sa plateasca dobinda si alte sume aferente prevăzute de 

contract (art. 1236 (1) CC). Contractul de credit bancar prezintă următoarele 

caractere juridice: 

•   este un contract consensual: se considera incheiat si produce efecte 

juridice din momentul realizării acordului de voinţa a pârtilor asupra clauzelor 

esenţiale ale contractului; 

•  este un contract sinalagmatic: drepturile si obligaţiile pârtilor sunt 

reciproce, corelative si interdependente; 

•  este un contract cu titlu oneros: pentru creditul acordat debitorul este 

obligat sa plateasca o dobinda si alte sume aferente prevăzute de contract; 

• este un contract cu executare succesiva: prestaţiile reciproce ale băncii si 

debitorului se desfasoara in timp. 

Definiţia contractului de credit bancar conţinuta in art. 1236 (1) CC nu 

cuprinde unele servicii bancare, care sunt si ele calificate ca modalitati de 

creditare, astfel ca creditarea prin transferul unei creanţe (scontul cambiei), 

“creditele prin semnătură” (avalul si acceptarea cambiei, garanţia bancara). 

O noţiune mai larga a creditului o găsim in Legea instituţiilor financiare. 

Potrivit definiţiei cuprinse in art. 3 al acestei legi, prin credit se intelege orice 

aranjament de a acorda bani cu imprumut, cu condiţia rambursării lor, plaţii 

dobinzii si altor plaţi aferente, orice prelungire a termenului de rambursare a 

datoriei, orice garanţie emisa, precum si orice angajament de a achiziţiona o 

creanţa sau alte drepturi de a efectua o plata. 

Din definiţia citata rezulta următoarele modalitati ale creditului: 

•  împrumutul fondurilor băneşti (reglementata de art. 1236-1245 CC); 
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•  prelungirea scadentei unei datorii, de exemplu cambia (reglementata de 

art. 1279 CC și Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.1993//M.O. nr. 10 din 

30.10.1993); 

•  emiterea unei garanţii (reglementata de art. 1246-1255 CC); 

•  scontul (reglementata de titlul V al Legii cambiei). 

Contractul de credit bancar deriva din contractul de imprumut. Datorita 

acestui fapt o mare parte din autori califica contractul de credit bancar ca o specie 

a contractului de imprumut. Însa avind in vedere ca satisfacerea necesităţilor 

intreprinzatorilor profesionişti in fonduri băneşti este imposibila in cadrul 

contractului de imprumut, care are caracter real si nu poate oferi imprumutatului 

certitudinea in ceea ce priveşte primirea banilor in momentul oportun, intrucit 

imprumutatorul nu poate fi obligat de a acorda impumutul. De aceea, piaţa 

financiara are nevoie de un contract cu caracter consensual, care generează 

obligaţii fin momentul incheierii lui. Acest fapt a determinat apariţia unui contract 

autonom, care este contractul de credit bancar. 

Pina la intrarea in vigoare a noului Cod civil al Republicii Moldova, 

raporturile in domeniul creditului bancar erau reglementate de prevederile 

Codului civil precedent in materie de imprumut. În noul Cod civil exista o 

secţiune aparte consacrata contractului de credit bancar. 

Însă caracterul inrudit al contractului in cauza cu contractul de imprumut, a 

determinat legislatorul sa dispună ca normele ce reglementează contractul de 

imprumut se aplica raporturilor de credit bancar in masura in care aceste raporturi 

nu sunt reglementate de prevederile secţiunii respective a Codului civil al 

Republicii Moldova si daca aceste norme nu contravin esenţei creditului bancar 

(art. 1236 (3) CC). 

Elementele contractului de credit bancar. Subiecţii contractului de credit 

bancar. 

Părţile contractului sunt creditorul (banca sau alta institutie financiara 

autorizata conform legii, in continuare - banca), pe de o parte, și debitorul, pe de 

alta parte. 

Conform Legii cu privire la Banca Naţionala a Moldovei (art.2) si Legii 

instituţiilor financiare (art. 3), entitatile care au capacitatea de a utiliza mijloacele 

atrase de la persoanele fizice si juridice pentru a acorda credite sunt băncile si alte 
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institutii financiare art. 26 alin. 1 al Legii instituţiilor financiare numeşte printre 

activitatile financiare "acordarea de credite (de consum si ipotecare, factoring cu 

sau fara drept de regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale). Banca poate exercita 

aceste activitati numai in baza autorizaţiei eliberate de Banca Naţionala. În 

calitate de debitor poate fi orice persoana fizica si juridica. 

Obiectul contractului de credit bancar. 

Obiectul contractului il constituie serviciul bancar de punere la dispoziţia 

debitorului a unei sume de bani in condiţiile prevăzute de contract. 

Forma contractului de credit bancar. Conform art. 1236 (2) CC contractul de 

credit bancar se incheie in forma scrisa. Legea instituţiilor financiare art. 32 (1) 

prevede ca toate operaţiunile de credit si garanţie ale băncilor trebuie consemnate 

in documente contractuale din care sa rezulte clar termenele stabilite in toate 

condiţiile tranzacţiilor respective. 

Forma scrisa a contractului este ceruta ca condiţie ad probationem si nu ad 

validatem. Nerespectarea formei scrise atrage efectele prevăzute de art. 211 CC. 

În practica, la incheierea acestor contracte se utilizează formulare tipizate 

alcătuite de banca. Ca si celelalte contracte bancare, contractul de credit bancar 

este un contract de adeziune. 

Clauzele contractului de credit bancar. Legea nu precizează care sunt 

clauzele necesare ale contractului de credit bancar, in general. Citeva repere 

pentru determinarea, in linii generale, a clauzelor acestui contract se conţin in 

Legea instituţiilor financiare (art.3). 

Operind cu sintagma “documentaţie de credit”, prin care se intelege 

“documentaţia care sta la baza unei convenţii intre o banca si o alta persoana 

pentru acordarea unui credit”, legea stabileşte un minimum de prevederi pe care 

trebuie sa le cuprindă acesta documentaţie: 

• situatia financiara curenta a solicitantului de credit si a oricărei persoane 

care constituie o garanţie personala; 

• o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, 

dupa caz, o evaluare a bunurilor ce fac obiectul garanţiei; 
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• o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzind valoarea creditului, rata 

dobinzii, schema de rambursare, obiectivu debitorului si scopul pentru care a 

solicitat creditul; 

• documente cu semnaturile persoanelor care au autorizat acordarea 

creditului in numele băncii; 

• alte documente determinate de banca. 

Pentru unele categorii de contracte de credit bancar clauzele contractuale 

obligatorii sunt stabilite in acte normative bancare. Astfel, Regulamentul BNM 

3/1995 cu privire la acordarea de către băncile comerciale a creditelor in 

consorţiu// Buletinul BNM, nr. 1, 1995, prevede clauzele obligatorii pe care 

trebuie sa le conţină contractele de credit incheiate intre debitor in participanţii la 

creditul de consorţiu. 

Efectele contractului de credit bancar. Obligaţiile băncii: 

Principala obligaţie a băncii ce reiese din contract este punerea la dispoziţia 

debitorului a creditului in marimea si in condiţiile prevăzute in contract. 

În funcţie de condiţiile contractului, suma creditului poate fi pusa la 

dispoziţia debitorului integral sau in transe (rate). Creditul poate fi pus la 

dispoziţia debitorului in diferite modalitati: 

•  prin transferul sumei respective in contul de imprumut, deschis special in 

acest scop (p 1.4. Regulamentul BNM privind deschiderea, modificarea si 

inchiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova nr. 297 din 

25.11.2004// M.O., nr. 218-233 din 03.12.2004); 

•  prin transferul sumei respective in contul curent al debitorului in banca 

data sau intr-un alt cont in oricare alta banca indicat de debitor; 

•  prin eliberarea sumei respective in numerar. Aceasta modalitate de 

acordare a creditului este utilizata in raporturile cu debitorii - persoane fizice, insa 

mai rar - in raporturile cu persoanele juridice; 

•  prin deschiderea liniei de credit in cazul creditului in cont curent (art. 

1239). Creditul in cont curent (numit si overdraft) este o forma de creditare foarte 

raspindita in practica bancara. Dupa cum indica si denumirea lui, acest credit este 

pus la dispoziţia clientului intr-un cont curent. Titularul contului curent poate sa 

dispună in orice moment si fara nici o limita de sumele băneşti aflate in contul 
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sau. Insa necesităţile financiare ale clientului sunt fluctuante, adica el poate avea 

nevoie de sume mai mare decit disponibilul din contul sau curent. In acest scop 

banca si clientul incheie un contract, in virtutea caruia dispoziţia clientului este 

pusa o limita de credit, care ii va permite acestuia sa utilizeze fonduri 

suplimentare in funcţie de necesităţile sale. Daca clientul utilizează aceasta 

posibilitate si efectuează plaţi ce depasesc suma disponibilului din cont, soldul 

contului sau devine debitor. Daca el nu recurge o anumita perioada de timp la 

acest credit, soldul redevine creditor datorita intrărilor care se inregistreaza in 

creditul contului. Daca clientul realimentează contul sau curent, el poate reutiliza 

limita de credit la discreţia sa, fapt pentru care acest credit, in limbajul bancar, se 

mai numeşte revolving (reinnoibil in mod automat). 

Conform art. 1241 (1) CC, creditorul este in drept sa refuze executarea 

obligaţiei de a pune la dispoziţia debitorului creditul daca, dupa incheierea 

contractului de credit: 

- au aparut circumstanţe care indica cu certitudine incapacitatea viitoare a 

debitorului de a rambursa creditul. Aceasta norma constituie o concretizare a 

dispoziţiilor art. 706 (1) CC, care stipulează ca partea obligata sa presteze prima 

poate refuza executarea obligaţiei in cazul in 

- prima cerere a băncii. Debitorul la rindul sau, de asemenea este in drept 

sa ramburseze in orice moment un astfel de credit, achitind dobinda aferenta. 

În principiu, debitorul este in drept sa ramburseze creditul inainte de termen. 

Aceasta reiese din dispoziţia art. 575 (2) CC, care prevede ca debitorul poate 

executa obligaţia inainte de termen daca creditorul nu are nici un motiv temeinic 

pentru a refuza executarea. 

Debitorul este obligat la plata dobinzii si a altor sume aferente creditului, 

prevăzute in contract. Creditul, fiind un instrument prin care se efectuează 

operaţiunile active - una din principalele surse de venit ale băncii - este 

remunerat. Remuneraţia pentru creditul acordat se exprima sub forma de : 

dobinda (art. 1237 CC) si alte plaţi aferente, care se compun din comisionul 

pentru serviciile prestate in legătură cu utilizarea creditului (art. 1238 CC), 

comisionul de neutilizare (art. 1241 (3) CC), alte sume convenit de parii. 

În cazul in care părţile omit sa stabilească in contract referitoare la dobinda 

(situatie puţin probabila in practica), creditoprul poate pretinde plata dobinzii 

legale, adica a unei dobinzi egale cu rata de refinantare a BNM (art. 585 CC). În 
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acest caz nu se vor aplica cu titlu de subsidiar dispoziţii referitoare la contractul 

de împrumut, care se prezuma a fi gratuit (art. 867 (2) CC), deoarece acest lucru 

ar contraveni esenţei contractului de credit bancar. 

Rezilierea contractului de către debitor. Debitorul poate, in orice moment, 

sa anunţe rezilierea contractului de credit ce prevede plata unei dobinzi fluctuante 

(art. 1243 (3) CC). Dupa cum s-a aratat mai sus, daca părţile au convenit asupra 

unei dobinzi fluctuante (flotante, variabile), rata dobinzii poate fi modificata prin 

acordul comun al pârtilor (prin manifestarea expresa a voinţei băncii, notificata 

debitorului, care accepta tacit rata noua a dobinzii) sau poate fi modificata in mod 

unilateral de către creditor in cazurile prevăzute de lege sau contract. Daca 

debitorul nu este de acord cu rata noua a dobinzii el este in drept sa rezilieze 

contractul cu condiţia notificării creditorului in termen in 7 zile de la primirea 

notificării despre modificarea dobinzii. Derbitorul trebuie, intr-un termen 

rezonabil din momentul notificării rezilierii (daca acesttermen nu este prevăzut 

expres inn contract), sa ramburseze suma restanta a creditului si plăţile aferente 

creditului efectiv utilizat. Daca debitorul nu notifica creditorul despre rezilierea 

contractului in termenul stabilit, se considera ca el a acceptat rata noua a dobinzii. 

Debitorul poate rezilia contractul in care s-a convenit asupra unei dobinzi 

fixe pentru un anumit termen (art. 1242 (4) CC). In cazul in care cinventia asupra 

dobinzii exprima inainte de momentul stabilit pentru rambursarea creditului si nu 

s-a incheiat o noua convenţie cu privire la dobinda, debitorul poate rezilia 

contractul. Aceasta regula are ca scop evitarea incertitudinii rezultate din lipsa 

unei convenţii asupra dobinzii, in vederea apararii debitorului contra unor 

eventuale abuzuri din partea băncii. Legea prevede un termen de preaviz de cel 

puţin 15 zile.  


