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CUVÂNT-ÎNAINTE

Cred că este mai simplu să încep prin a spune ce nu este această lucrare 
decât ce este. Și asta nu pentru că prezintă dificultăţi de înţelegere, confuzii și 
incoerenţe, ci, dimpotrivă, maniera accesibilă în care sunt prezentate chestiuni 
foarte complicate, din cele mai diverse ramuri ale dreptului, lasă impresia unei 
abordări inedite, orientate către un grup bine conturat de utilizatori, dar care, 
evident, nu sunt juriști practicieni.

Așadar, această lucrare nu este un manual de drept, nu este un compendiu 
legislativ și nici o colecţie de articole sau o prezentare succintă a diverselor 
ramuri de drept.

Dar ce este?
Pentru a o cataloga cumva și a identifica grupul de indivizi căruia i se 

adresează, conţinutul ei trebuie filtrat prin ceea ce este denumit generic ex-
tinderea oportunităţilor juridice pentru categorii sociale defavorizate. În anul 
2008, Comisia ONU pentru abilitarea juridică a oamenilor săraci a lansat un 
raport numit Legea în serviciul fiecăruia1. Acest document atestă că patru mi-
liarde de oameni nu se bucură de beneficiile statului de drept, iar legea pentru 
ei nu înseamnă mai nimic și nu există o conexiune între garanţiile legale pe 
care le au și starea de sărăcie și marginalizare extremă pe care o trăiesc zi de 
zi. Apare de la sine concluzia că statul de drept, bazat pe supremaţia legii și pe 
legea însăși, cu toate beneficiile pe care le poate aduce unui individ sau unei 
comunităţi, este de natură să servească interesele exclusiviste, elitare ale unora, 
lăsându-i complet în afară pe cei săraci și marginalizaţi. Iar dacă realitatea e 
asta, atunci în pericol se află nu doar individul neprotejat și analfabet juridic, 
ci înseși eforturile de construire și consolidare a societăţii democratice.

Scopul de bază al democraţiei este asigurarea drepturilor tuturor în mod 
coerent și exclusiv în baza legii. Pentru ca cei marginalizaţi să se bucure de 
protecţia legii, drepturile lor trebuie să fie deopotrivă prevăzute în acea lege, 
cunoscute de ei și utilizate. Legea este mediul unde coexistă și pe care se con-
struiesc instituţiile și relaţiile sociale. Iar dacă ea se transformă în sau este per-
cepută ca un impediment în calea celor săraci pentru îmbunătăţirea situaţiei 
lor sau ca un rău necesar, conţinutul căruia este ceva mistic, fără legătură cu 
lupta zilnică pe care acești oameni (majoritatea populaţiei!) o dau cu sărăcia și1

1 Comission on Legal Empowerment of the Poor, UNDP,Making the law work for everyo-
ne, 2008, disponibil la http://www.undp.org/legalempowermenthttp://www.undp.org/legalempowerment/. Traducerea titlului in 
limba română aparţine autorului.
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marginalizarea – atunci avem toate șansele ca legea, cu tot cu instituţiile sale, 
să fie respinsă și nerespectată. Și invers, dacă oamenii înţeleg și văd legea ca pe 
un instrument real de protecţie și c pe un mijloc real de asigurare a oportuni-
tăţilor egale, de participare a lor în procesele decizionale și de debarasare de 
condiţiile sociale degradante, atunci legea și, implicit, statul vor fi respectate 
și apreciate.

Or, oamenii nu pot respecta și aprecia ceea ce nu cunosc. Astfel, statul nu 
are doar obligaţia să se echipeze cu legi care garantează drepturi. Nici prezenţa 
instrumentelor de protecţie a acestor drepturi, oricât de sofisticate, nu este 
suficientă. Statul trebuie să se asigure de faptul că oamenii cunosc și utilizează 
legea. Astfel, abilitarea juridică a populaţiei este una din sarcinile imperioase 
ale statului, care însă este ignorată sau, în cel mai bun caz, abordată superfi-
cial.

Abilitarea sau extinderea oportunităţilor juridice nu înseamnă altceva de-
cât utilizarea legii direct și nemijlocit în scopul înzestrării celor dezavantajaţi 
și marginalizaţi cu abilităţi juridice, care să-i ajute să se debaraseze de acest 
„statut” sau cel puţin, să le consolideze deprinderile de luptă cu propria sărăcie 
si marginalizare. Deși nu este locul pentru disecţii terminologice, trebuie să 
reţinem că această încercare de a defini abilitarea juridică operează cu patru 
chestiuni sau elemente distincte. Ele constituie chintesenţa ideii de informare 
și abilitare juridică a oamenilor săraci: utilizarea legii într-un scop foarte clar 
definit ce vizează consolidarea puterilor (î(î( nzestrarea)celor dezavantajaţi2. Nu-
mărul lucrărilor știinţifice în domeniul abilitării juridice a celor săraci este 
relativ mic, și noţiunea ca atare e nouă3. Necesitatea însă e evidentă și practica 
depășește chiar teoria în acest sens. Spre exemplu, aplicarea legii în sensul solu-
ţionării unui litigiu se face de către instanţa de judecată. Apar însă și instituţii 
care vin sa contribuie la efectuarea justiţiei și la facilitarea accesului la justiţie 
fără a se suprapune sau a interveni în actul de justiţie fără a se suprapune sau a interveni în actul de justiţie f stricto senso: medierea. 
Mediatorii nu sunt judecători. Ei însă previn transformarea unui conflict în 
litigiu soluţionat pe care exclusiv judiciară. Medierea penală este și mai im-

2 Această concluzie se desprinde din definirea noţiuni de „Legal Empowerment”, dată de 
Stephen Golub în lucrarea Legal Empowerment: Practitioners, Perspectives, International 
Development Law Organization, 2010.

3 Termenul de „Legal Empowerment” este tradus frecvent drept „abilitare juridică”. Fără 
a nega corectitudinea acestei traduceri dar și pentru a asigura o înţelegere mai buna a 
sensului plasat în spatele acestui termen, consider adecvată utilizarea acestuia alternativ 
cu noţiunile de „înzestrare cu cunoștinţe și deprinderi juridice” sau „extinderea oportu-
nităţilor juridice”.
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portantă, pentru că aceasta constituie o alternativă a procesului penal clasic. 
Deși este vorba de chestiuni novatorii pentru sistemul de drept moldovenesc, 
inserţia lor treptată întâlnește mai puţină rezistenţă decât se credea iniţial.

Scopul și grupul aflat în vizor.
Potenţialul pe care-l are legea pentru protecţia și lupta împotriva margina-

lizării și sărăciei este un teren neexplorat încă, dar, evident, de mare perspec-
tivă. Nu trebuie să ne imaginăm că putem găsi câte un avocat pentru fiecare 
problemă, în esenţă juridică sau cvasijuridică, pentru fiecare persoană săracă. 
Dar, și aici, legiutorul moldovean a făcut dovada deschiderii, flexibilităţii și 
voinţei politice, care au permis crearea de auspicii legale pentru noţiunile de 
parajurist comunitar și de asistenţă juridică primară.

În esenţă, societatea moldovenească deţine un șir de instrumente și in-
grediente foarte utile, promiţătoare pentru a declanșa sau, mai bine zis, a iden-
tifica locul și dimensiunea a ceea ce am numit generic „abilitare juridică” în 
politicile și practicile juridice și sociale. Lipește însă dimensiunea practică, 
așa-numitele bune practici sau know-how-ul. Tocmai aici e cazul să răspund 
succint la întrebarea de mai sus: „Ce este această lucrare?”

Dar, până atunci, este necesar să mai facem o precizare: când vorbim des-
pre extinderea oportunităţilor juridice sau despre abilitarea juridică, trebuie 
să fim un pic mai inventivi și mai creativi. E cazul să ne desprindem puţin 
de imaginile care însoţesc veșnic discursurile despre drept și lege: indivizi în 
mantii, coduri voluminoase pe care doar iniţiaţii știu să le citească, dezbateri 
și retorică pe care doar juriștii le înţeleg și le apreciază. Utilizarea și invocarea 
legii doar de către iniţiaţi este o abordare depășită și chiar periculoasă, din 
moment ce se pretinde că ea, legea, guvernează totul, pe când marea majori-
tate a populaţiei se poziţionează cumva paralel și neangajat vizavi de această 
atotputernică autoritate.

Fără a nega o clipă rolul justiţiei și al instituţiilor ei sau al diverselor insti-
tuţii de stat în aplicarea legii, este demult cazul să stratificăm și să lămurim lu-
crurile după modelul: „Daţi-i Cezarului ce-i a Cezarului!”. Popularizarea legii, 
informarea juridică și invocarea normei și de către ceilalţi membri ai societăţii, 
nu doar de către juriști, este un imperativ al dezvoltării societăţii democratice, 
deci, implicit, prospere. Este periculos și cumva arhaic să cunoaștem lanţul 
logic lege – litigiu – judecată – prejudiciu, ignorându-l pe altul: lege – instruire 
– cunoaștere – decizie – angajare –dezvoltare. Aceste două axe nu se suprapun. 
Mai mult, coexistenţa lor e una foarte importantă pentru dezvoltarea unei soci-
etăţi moderne, deschise, participative. Vom putea găsi soluţii de durată pentru 
reducerea marginalizării și, implicit, a sărăciei doar dacă reușim să obţinem o 
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acceptare angajată, nu formală, din partea autorilor de politici și a societăţii în 
general că aceste două dimensiuni sunt indispensabile și inalienabile procesu-
lui de democratizare a societăţii. Potenţialul abilitării juridice în sens practic 
este inestimabil și foarte promiţător în acest sens. Ea promovează o atitudine 
participativă pentru dezvoltare și oferă un vot de încredere societăţii civile și 
resurselor comunitare în angajarea vocilor celor săraci și marginalizaţi. Abili-
tarea juridică are patru piloni de rezistenţă bine identificaţi, care, și ei, trebuie 
înţeleși în sensul larg și în contextul celor scrise mai sus: accesul la justiţie și 
supremaţia legii, dreptul de proprietate, drepturile ce rezultă din relaţiile de 
muncă, drepturile ce ţin de activităţi economice și antreprenoriat4. Am spus 
că aceste fundamente trebuie înţelese în sens larg; accesul la justiţie, bunăoară, 
nu este doar accesul la serviciile unui avocat, prestate pentru protejarea intere-
selor justiţiabilului în faţa instanţei și a altor organe de drept. Este vorba despre 
informare juridică, ajutor și consultaţie juridică primară, întocmirea corectă a 
unei cereri (nu de chemare în judecată), direcţionarea corectă către instituţia 
abilitată să soluţioneze o anumită problemă, formularea corectă a întrebării 
și explicarea răspunsului, educaţia privind participarea individului la procese 
decizionale și la actul de guvernare, discursuri publice despre un anumit drept, 
locul și modul de invocare a acestuia, explicarea ierarhiei instituţiilor statului 
și mecanisme de responsabilizare a acestora și a funcţionarilor ș.a.m.d.

Iată și răspunsul la întrebarea despre conţinutul acestei lucrări: pe de o 
parte, avem în faţă un instrument de lucru pentru parajuristul comunitar care 
să-l ajute să facă conexiunea între problema concretă a unui om împovărat de 
sărăcie și norma juridică destinată soluţionării acestei probleme. Pe de altă 
parte, este o încercare îndrăzneaţă de a descoperi acel coagulant care să facă 
priza între elementele prezente ale abilitării juridice prezentate mai sus. O pre-
tenţie sonoră de pionierat în ceea ce privește suportul practic pentru edificarea 
lanţului doi de valori, a celui ignorat pe nedrept, care însă conectează individul 
la circuitul închis lege – instruire – cunoaștere – decizie – angajare –dezvoltare. 
La fel de important este să spun că această lucrare încearcă să „traducă” în 
cotidianul rural moldovenesc cele patru valori, piloni pe care, după cum afir-
mă Comisia ONU pentru abilitarea juridică a celor marginalizaţi, se ţine ferm 
abilitarea juridică.

Criticilor acestei lucrări, care vor fi mulţi și savanţi, vreau să le spun să dea 
dovadă de toleranţă. Lucrarea nu pretinde a fi un model unic și ireproșabil, o 
sursă neegalată. Este vorba despre un instrument ce urmează a fi pilotat și, ul-

4 Vezi nota nr. 1.
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terior, îmbunătăţit. Este suportul practic pentru aproximativ 32 de parajuriști 
comunitari ce au fost selectaţi și instruiţi în cadrul proiectului „Asigurarea 
bunei guvernări prin sporirea participării publice ”, implementat de către 
Fundaţia Soros – Moldova și susţinut financiar de către Agenţia Suedeză pen-
tru Dezvoltare și Cooperare Internaţională (SIDA). Componenta proiectului 
„Abilitarea juridică a comunităţilor rurale” prevede desfășurarea unei serii 
de activităţi îndreptate spre abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin in-
termediul unei reţele de parajuriști ce activează la nivel comunitar. Legea cu 
privire la asistenţa juridică garantată de stat nr. 128 din 26.07.2007 prevede 
crearea unei reţele de parajuriști. Scopul acestui proiect este să promoveze un 
sistem diversificat de acordare a asistenţei juridice primare în zonele rurale 
prin intermediul parajuriștilor amplasaţi la nivelul comunităţilor.

Așadar, avem în faţă un instrument practic pe care parajuriștii comunitari 
îl vor folosi în activitatea lor de zi cu zi și care, abia după o pilotare îndelungată 
și după revizuire, va migra în interiorul coperţilor adevărate de carte. Până 
atunci, va servi de pe poziţiile unui suport pe hârtie, legat în plastic, pentru 
care însă avem așteptări dintre cele mai optimiste.

Victor Munteanu
Director al Programului de Drept,

Fundaţia Soros – Moldova.
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1. DEMOCRAŢ1. DEMOCRAŢ1. DEMOCRA IA ȘI DREPTURILE OMULUI

Crearea unui stat cu adevărat democratic durează și depinde de participa-
rea tuturor celor implicați Democrația nu ține doar de cei care ne guvernează; 
pentru a construi un stat democratic, populația acestuia trebuie să creadă și 
să-și dorească să trăiască într-un stat democratic. Democrația nu înseamnă 
doar obligații ale autorităților statului, dar și responsabilități și implicare activă 
a populației în viața publică. Respectarea drepturilor omului este una dintre 
caracteristicile principale ale unui stat democratic. Respectarea drepturilor 
omului presupune în primul rând protecție din partea autorităților statului. 
Dar, cum drepturile omului sunt exercitate zilnic de că tre toate persoanele, 
respectarea acestora depinde nu în ultimul rând și de noi, de mă sura în care 
cerem protecția sau protestăm atunci când ne sunt încălcate drepturile, și de 
măsura în care respectăm drepturile altor persoane. De aceea este bine să le 
cunoaștem, în primul rând pentru a ne proteja și a cere respectarea acestora.

În acest compartiment sunt explicați termenii democrație și drepturile omu-
lui, legătura dintre aceste concepte și importanța lor în societatea moder nă.

1.1. Democraţia
În prezentul capitol se explică termenul democrație și principiile esențiale 

ale unei guvernări democratice, cum ar fi participarea populației la procesul 
de guver nare, organizarea de alegeri libere periodice, respectarea drepturilor 
și libertăților individuale ale omului, accesul la informații de interes public și 
rolul societății civile.

1.1.1. Ce este democraţia?

Democrația reprezintă o formă de guvernare a unui stat, care se carac-
terizează prin participarea populației la procesul de conducere. Această par-
ticipare se ba zează pe principiul suveranității poporului unui stat, adică pe 
ideea că voința și puterea aparțin exclusiv poporului. Există diverse definiții 
ale democrației, esența acestora însemnând guvernarea de către popor pentru 
popor. Etimologic, cuvântul democrație provine de la cuvintele grecești demos, 
ceea ce înseamnă „popor”, și kratos, ceea ce înseamnă „putere”.

Termenii democrație și democratic se utilizează de obicei cu referire la mo-
dalitatea de organizare și conducere politică a unei societăți. De asemenea, se fo-
losesc și cu referire la modalitatea de organizare și conducere a unui co lectiv, spre 
exemplu instituții publice, universități, sindicate, organizații ne comerciale etc.

În sens politic, democrația reprezintă regimul politic fundamentat pe 
principiul suveranității naționale, care înseamnă că poporul deține puterea și 
guvernează prin intermediul reprezentanților aleși.
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Democrația poate fi:
1. directă – atunci când poporul participa direct la conducerea țării (spre 

exemplu, în Grecia antică);
2. reprezentativă – atunci când poporul alege reprezentanți pentru a con-

duce (guvernanți) și îi deleagă pentru o perioadă anumită în numele 
cetățenilor (guvernați).

Democrația reprezentativă constituie cea mai utilizată formă de guverna-
re. Dar s-au păstrat și unele elemente ale democrației directe, și anume referen-
dumul, prin intermediul căruia poporul participă la luarea unei decizii într-o 
problemă concretă prin vot direct.

Esența democrației constă în faptul că poporul particiă la conducerea țării, 
deoarece puterea supremă într-un stat îi aparține acestuia. Poporul fie decide 
asupra unor probleme prin vot direct (democrație directă), fie alege – prin 
organizare de alegeri libere periodice – reprezentanți care să decidă în numele 
acestuia (democrația reprezentativă). Prin alegeri guvernanții obțin legitimi-
tate, adică un fel de mandat de la cetățeni pentru a guverna țara. Acest mandat 
include puterea de a adopta legi și de a asigura implementarea sau respectarea 
acestora.

La nivel central, legile sunt elaborate de Parlament – puterea legislativă 
– care trebuie să țină cont de principiile enunțate în Constituție, legea supremă 
a țării. La nivel local, puterea legislativă este exercitată de consiliile locale, care 
adoptă hotărâri în limitele competenței alocate acestora prin lege.

La nivel central, legile sunt puse în aplicare de pu terea executivă, împărțită 
de către președintele țării, guvernul și autoritățile publice centrale subordona te 
acestuia. La nivel local, primarul/primăriile și președintele raionului/aparatul 
acestuia reprezintă puterea executivă. În cazul conflictelor apărute, poliția și 
puterea judecătorească (instanțele de judecată) intervin pentru a le rezolva și a 
asigura respectarea legii.

Cu toate că alegerile periodice reprezintă o condiție-cheie a democrației, 
aceasta nu se limitează doar la organizarea de alegeri. Democrația presupune o 
serie de responsabilități ale guvernanților față de guvernații în serviciul căruia 
de fapt se află. În cazul în care guvernanții nu respectă legea și nu respectă 
promisiunile pentru care au fost aleși, poporul își rezervă dreptul și are res-
ponsabilitatea să aleagă alți reprezentanți.

Constituția Republicii Moldova enumeră democrația printre valorile su-
preme ale statului (preambulul și art. 1) și proclamă că suveranitatea națională 
aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod di rect și prin 
organele sale reprezentative.
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1.1.2. Care sunt principiile unei guvernări democratice?

Principiile unei guvernări democratice nu sunt altceva decât elementele 
sau ideile esențiale pentru a considera o guvernare democratică sau nu. Aces-
tea trebuie să fie prezente cel puțin ca deziderate spre care tinde un stat. Mai 
jos se prezintă o listă de principii și explicații succinte ale acestora, care nu 
reprezintă în niciun fel o listă exhaustivă. Așa cum societățile se schimbă în 
permanență, evoluează și lista principiilor, și conținutul acestora.

Participarea populației

Participarea populației la guvernarea țării este esențială într-o democrație,
participarea fiind rolul principal al cetățeanului într-o democrație. Această
participare se manifestă sub diferite forme și anume: participarea la alegeri și 
la referendum (a se vedea capitolul 1.5 pentru detalii); informarea; discutarea 
problemelor de interes public sau local; aderarea la partide politice; candidarea 
la alegeri; activitatea în societatea civilă, creând sau aderând la organizații de 
voluntari, organizații neformale sau organizații neguvernamentale (a se vedea 
capitolul 1.6 pentru detalii); plata impozitelor; participarea sau organizarea 
protestelor și a altor acțiuni publice; participarea la procesul decizional prin 
diverse metode (a se vedea ca pitolul 1.3 pentru detalii).

Prin participarea cetățeanului la procesul decizional se realizează 
democrația (unii specialiști utilizează termenul democrație participativă), 
care diminuează distanța dintre cetățean și administrație și asigură o moda-
litate de interacționare continuă a alegătorilor cu cei aleși (nu doar înaintea 
alegerilor).

Egalitatea
Recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a 

drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății 
și păcii în lume (Declarația Universală a Drepturilor Omului, ONU). Toți 
oamenii trebuie tratați în mod egal și fără discriminare, indiferent de rasă, 
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, sex, apartenență poli tică, 
avere sau origine socială. Într-o democrație, oamenii, individual sau în grupu-
ri, își mențin dreptul la cultura, limba, religia proprie.

Toleranța
Acceptarea diversității este indispensabilă unei democrații, atât la nivel 

individual, cât și la nivel de politici centrale sau locale.
Toleranța nu este altceva decât acceptarea diversității, adică a altor opinii, 

culturi, etnii etc., fără a judeca pe cineva doar pentru că respectiva persoană 
împărtășește alte opinii, aparține unui anumit grup sau în baza altor criterii. 
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Pentru că societatea este foarte diferită, toleranța este indispensabilă pentru a 
permite diferitor membri ai societății să conviețuiască în pace.

Alegeri periodice, libere și corecte
Cetățenii deleagă puterea de a guverna țara celor aleși prin intermediul 

alegerilor. Pentru a delega această putere în mod legitim și corect, alegerile 
trebuie să aibă loc făloc făloc f ră intimidări, corupție sau alte presiuni exercitate asupra 
cetățenilor. Alegerile periodice îi responsabilizează pe cei aleși să guverneze 
corect țara și să implementeze cele promise (a se vedea pentru detalii capitolul 
1.5 din prezentul compartiment).

Supremația legii
Supremația legii este unul din principiile fundamentale ale unei democrații. 

Supremația legii înseamnă că nimeni nu este mai presus de lege, care trebuie 
aplicată în mod egal și corect față de orice persoană. Astfel orice persoană, indi-
ferent de poziția sa în societate, este obligată să respecte legea. Această obligație 
se bazează pe legitimitatea normelor juridice adoptate de reprezentanții popo-
rului. Supremația legii asigură reguli clare și previzibile pentru toți locuitorii 
statului și, respectiv, posibilitatea de a conviețui împreună și de a cere sau pe-
depsi, după caz, pentru nerespectarea regulilor respective.

Drepturile omului
Democrația și drepturile omului sunt strâns intercalate. Drepturile omului 

constituie esența democrației pentru că derivă din conceptul de demnitate uma-
nă. Acestea sunt valorile care reflectă respectul pentru viațrespectul pentru viațrespectul pentru via a omului și demnitatea 
umană. Un stat nu poate fi considerat democratic, dacă nu protejează demnitatea 
umană, respectiv drepturile omului. La fel, drepturile omului nu pot fi respectate 
într-o dictatură, unde nu este asigurată participa rea populațrea populațrea popula iei la actul de guver-
nare (a se vedea pentru detalii capitolul 1.2 din prezentul compartiment).prezentul compartiment).prezentul compartiment

Pluralismul politic
O democrațO democrațO democra ie presupune existența mai multor forțe social-politice, care partici-

pă la guvernare și întrețin relațin relațin rela ia individ – putere. Pluralismul asigură diversitatea 
de opinii și prin aceasta controlul asupra celor care guvernează pe moment. Diver-
sitatea partidelor politice promovează valorile democratice şi pluralismul poli tic, i pluralismul poli tic, i pluralismul poli 
contribuie la formarea opiniei publice. Partidele participă la alegeri ă la alegeri ă prin îna-
intarea şi susţi nerea candidaţilor, contribuie la constituirea autorităţilor publice, 
participând, prin reprezentanţii lor, la exerci tarea în mod legal a puterii în stat și 
stimulează participarea cetăţenilor la alegeri.

Existența mai multor partide politice dă posibilitatea alegătorului sătorului să ă alea galea galea ă în 
mod informat pe cei în care are încredere că vor conduce conform valorilor ă vor conduce conform valorilor ă și 
opiniilor lui.
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Nu toate partidele acced în parlament și de asemenea nu toate participă similar 
la actul de guvernare. În cadrul Parlamentului se creează diferite coaliții sau gru-
puri, în funcție de numărul, viziunile și calitatea partidelor politice care au trecut 
pragul electoral. Majoritatea parlamentară este considerată fracţiu nea sau coaliţia 
fracţiunilor, anunţată prin declaraţie, care cuprinde mai mult de jumătate din 
deputaţii aleşi. Opoziţie parlamentară se consideră fracţiunea sau fracţiunile care 
nu fac parte din majoritatea parlamentară şi care s-au de clarat în opoziţie faţă de 
aceasta. Astfel, partidele care au intrat în parlament, dar care nu dețin majoritatea 
în parlament sau nu au format o coaliție cu alte partide pentru a constitui majori-
tatea parlamentară și s-au declarat în opoziție față de majoritatea parlamentară, 
se numesc partide de opoziție. Partidele de opoziție sunt foarte importante într-o 
democrație pentru a critica constructiv acțiunile partidelor majoritare și a promova 
aspectele neglijate de acestea. Aceasta desigur poate avea loc atunci când partidele 
de opoziție sunt dedicate valorilor promovate și sunt profesioniste.

Partidele care nu intră în parlament se numesc partide extraparlamentare. 
Partidele extraparlamentare, chiar dacă nu au reprezentanți în parlament, au un 
rol important în asigurarea guvernării democratice a țării prin continuarea moni-
torizării activității acestuia și propunerea diferitor inițiative.

Transparența
Democrația implică un proces transparent de luare a deciziilor, ceea ce pre-

supune consul tarea populației în procesul de adoptare a deciziilor de interes public 
și accesul publicului la informația de interes public. Transparența actului deci-
zional se asigură prin informarea și implicarea publicului în adoptarea deci-
ziilor.

În Re publica Moldova există o lege specială care consacră principiul 
transparenței actului decizional și obligă autoritățile publice și locale să activeze 
într-un mod transparent și să implice publicul în deciziile publice luate, cu anu-
mite excepții (a se vedea pentru detalii Legea nr. 239/2008 privind transparența 
în procesul decizional și capitolul 1.3. al prezentului compartiment). Accesul la 
informația de interes public se asigură prin publicarea informației despre acti-
vitatea autorităților publice, spre exemplu pe paginile web sau în mass-media, 
întocmirea rapoartelor de activitate etc. De asemenea, autoritățile publice sunt 
obligate să răspundă la solicitările despre o anumită informație, dacă aceasta 
nu are un caracter limi tat (a se vedea pentru detalii Legea nr. 982/2000 privind 
accesul la informație și capitolul 1.4 din prezentul compartiment).

Un rol deosebit de important în asigurarea transparenței în guvernarea 
unui stat îl are mass-media. Astfel, într-o democrație este asigurată libertatea 
de exprimare prin intermediul mass-media, fiind asigurate condiții de acti-
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vitate diferitor mijloace de informare în masă – presa scrisă, presa electroni-
că, televiziunea, radioul. Deseori mass-media este numită puterea a patra sau 
polițistul statului, deoarece publică informații de interes public prin care se 
in formează populația despre anumite probleme de importanță națională sau 
lo cală sau se informează despre anumite abuzuri în cadrul autorităților sta-
tului ș.a. Funcționarii publici sunt conștienți de puterea pe care mass-media o 
are în societate, pericolul difuzării unor informații despre abuzurile comise 
de aceștia fiind un mecanism de prevenire a eventualelor abuzuri. Astfel și se 
realizează acel rol deosebit de important al mass-mediei de „câine de pază” al 
democrației. În același timp, fiind conștiente de puterea mass-mediei într-un 
stat, deseori statul și/sau anumite partide politice și/sau grupuri de interes în-
cearcă să o controleze pentru a manipula opinia publică. Astfel, deseori guver-
nul, partidele politice sau anumite grupuri de interes sunt proprietari ai unor 
mijloace de informare în masă, spre exemplu un ziar, o televiziune sau un post 
de radio, prin in termediul cărora încearcă să manipuleze opinia publică. De 
aceea populația trebuie să cunoască dacă un anumit mijloc de informare este 
independent sau controlat, pentru a putea filtra informația primită și a trage 
concluziile utile (a se vedea pentru detalii Codul nr. 260/2006 al audiovizualu-
lui, Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare).

Responsabilitatea
Responsabilitatea este indispensabilă pentru o guvernare democratică. 

Guvernanții sunt responsabili în primul rând față de cetățenii care i-au ales. Ei 
sunt responsabili pentru corectitudinea legilor adoptate, cât și pentru meca-
nismul și rezultatul implementării acestora.

Și cetățenii, la rândul lor, au responsabilitatea de a respecta legile și de a 
cere guvernanților să-și respecte cu exactitate obligațiile asumate.

Separarea puterilor în stat
Un sistem democratic de guvernare include diverse mecanisme pentru a 

preveni preluarea și exercitarea abuzivă a puterii de către un grup de per soane. 
Separarea puterilor în stat este unul din aceste mijloace. Astfel, con form prin-
cipiului separării puterilor în stat, puterea legislativă (parlamentul), puterea 
executivă (președintele, guvernul și autoritățile publice subordonate acestuia) 
și puterea judecătorească (instanțele de judecată) sunt separate una de alta, ceea 
ce asigură o conlucrare între acestea, dar și posibilitatea de a se verifica reci-
proc și a li mita posibilitatea abuzului de putere din partea uneia dintre acestea. 
Spre exemplu, parlamentul adoptă legi care determină competența instanțelor 
de judecată. În același timp, Curtea Constituțională poate verifica dacă o lege 
este sau nu conformă Constituției și o poate declara neconstituțională, ceea ce 
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obligă parlamentul să o modifice ulterior. Curtea Constituțională nu face parte 
din sistemul judecătoresc, ci este unica autoritate de jurisdicție constituțională 
în Republica Moldova independentă de orice altă autoritate publică.

Rolul comunității internaționale
Experiența celor două războaie mondiale a determinat comunitatea 

internațională să elaboreze un șir de mecanisme pentru a proteja drepturile 
omului. Astfel, au fost create un șir de organizații interguvernamentale cu sco-
pul de a favoriza cooperarea dintre state, pentru a asigura pacea și bunăstarea 
statelor-membre. Aceste organizații poartă un caracter politic și modalitatea 
principală de activitate constă în adoptarea tratatelor semnate de statele-mem-
bre și asigurarea implementării acestora. Asigurarea drepturilor omului în 
statele-membre constituie o preocupare majoră a acestor organizații. Astfel, au 
fost elaborate o serie de tratate internaționale și au fost create organe care pot 
monitoriza și pedepsi statul în cazul în care acesta din urmă nu asigură respec-
tarea tratatelor (a se vedea subcapitolul 1.2.3. pentru detalii despre principalele 
tratate internaționale la care Republica Moldova este parte).

Cele mai importante organizaorganizațții interguvernamentaleii interguvernamentale la care Republica 
Moldova este parte sunt următoarele:

– Organizația Națiunilor Unite (ONU – www.un.orgg ), creată după al 
Doilea Război Mondial, cu obiectivele principale de a promova drep-
turile fundamentale ale omului, a preîntâmpina declanşarea conflicte lor 
violente, a garanta respectul pentru dreptul internaţional, precum şi de 
a ameliora standardele de viaţă la nivel global. Republica Moldova a deve-
nit membru ONU pe data de 2 martie 1992;

– Consiliul Europei (– Consiliul Europei (www.coe.in– Consiliul Europei (www.coe.in– Consiliul Europei ( t), înființat în 1949 cu scopul de a crea t), înființat în 1949 cu scopul de a crea t
un spaţiu democratic şi legal comun pe întregul continent european, 
asigurând respectarea valorilor fundamentale: drepturile omului, de-
mocraţia şi statul de drept. Aceste valori constituie temelia unei socie tăţi 
tolerante şi civilizate şi sunt indispensabile stabilităţii europene, creş-
terii economice şi coeziunii sociale. Republica Moldova a devenit parte 
a Consiliului Europei la 13 iulie 1995;

– Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE – www. osce.
org), creată în 1975 cu scopul de a depăși divizarea Europei după al Doilea 
Război Mondial şi a asigura securitatea printr-un forum de dialog şi 
negocieri multilaterale între Est şi Vest (la acel moment organizația se 
numea Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa). Manda-
tul actual al OSCE include diplomaţia preventivă, prevenirea conflicte-
lor şi gestionarea crizelor, consolidarea respectării drepturilor omului, a 
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democraţiei şi statului de drept şi promovarea tuturor aspectelor socie-
tăţii civile. Republica Moldova a aderat la organizație la 30 ianuarie 1992;

– Uniunea Europeană (UE – www.europa.inwww.europa.int), creată după încheierea ce-
lui de-al Doilea Război Mondial pentru a garanta pacea, prosperita tea şi 
stabilitatea pentru cetăţenii Europei. La moment aceasta este o entitate 
politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, compusă din 27 de 
state, cu o populaţie de aproximativ 500 mil. de locuitori. Re prezentanţii 
UE au o influenţă mai mare la nivel mondial în momentul în care vorbesc 
cu o singură voce. Ţările UE cooperează îndeaproape în ceea ce priveş-
te schimburile comerciale şi politica pentru dezvol tare. UE dispune, 
de asemenea, de o politică de securitate şi apărare comună. Republica 
Moldova nu este parte a Uniunii Europene, dar integrarea europeană 
constituie prioritatea politicii interne şi externe a statului.

Participarea Republicii Moldova la aceste organizații îi oferă posibilități de 
cooperare în vederea îmbunătățirii sistemului de guvernare și a nivelu lui de viai a nivelu lui de viai a nivelu ță 
din țară. În cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului în țară, comunitatea 
internațională poate decide să se implice pentru a proteja populația. În afară de aju-
torul direct acordat de aceste organizații, prezența în organizațiile menționate oferă 
și o asigurare pentru antreprenorii interesați să investească în Republica Moldova. 
În toate aceste organizații democrația și drepturile omului sunt priorități, de aceea 
este în interesul Republicii Moldova de a asigura un regim democratic de guvernare. 
În cazul în care Republica Mol dova încalcă tratatele internaționale la care este parte 
și acordurile încheiate cu aceste organizații, țara riscă să fie izolată de comunitatea 
internațională, adică de beneficiile acordate de apartenența la această comunitate.

1.1.3. Acte normative şi surse utile de informaţie

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, cu modifi cările 
ulterioare;

Programul de activitate al guvernului – disponibil la www.gov.md;www.gov.md;
Asociația pentru Democrație Participativă (Adept) – www.e-demo-cracy.md

1.2. Drepturile omului – de ce este bine să le cunoaștem?
În acest capitol se explică ce reprezintă drepturile omului și se dau exemple ale 

acestora. Este explicat rolul Constituției și al tratatelor internaționale în proclama-
rea și apărarea drepturilor omului. Sunt enumerate căile principale de protecție a 
drepturilor omului și situațiile și condițiile în care drepturile unei persoane sau ale 
unui grup de persoane pot fi limitate în interesul public. Nu în ultimul rând, este 
important de știut că fiecare persoană pe lângă drepturi are și anumite obligații, 
respecta rea cărora este esențială pentru a asigura buna conviețuire în societate.
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1.2.1. Ce reprezintă drepturile omului?

Drepturile omului reprezintă acele garanții ce aparțin oricărei ființe uma-
ne datorita simplului fapt de a fi om. Există diferite definiții ale drepturilor 
omului. Cel mai des se explică dreptu rile omului ca fiind „principii unanim 
recunoscute de echitate și justiție”, sau ca „garanții pe care nimeni nu le poate 
nega, limita sau refuza, fănega, limita sau refuza, fănega, limita sau refuza, f ră un proces echitabil în fața unui judecător sau a 
unei autorități cu putere de a judeca”, sau ca „prerogative garantate la nivel 
internațional vizavi de stat, care servesc pentru a proteja caracteristicile fun-
damentale ale ființei umane și demnitatea acesteia în timp de pace și război”.

În legislație și în literatura de specialitate se utilizează termenul drepturi 
și libertăți fundamentale ale omului. Drepturile și libertățile sunt termeni si-
milari în esență. Libertățile se referă la: libertatea individuală – dreptul care 
garantează inviolabilitatea persoanei; libertatea de conștiință – dreptul per-
soanei la opinie proprie, și libertatea de gândire și de expresie – dreptul de a 
exprima opiniile proprii verbal sau în scris.

Nu există o definiție juridică unanim acceptată a drepturilor omului, și nici 
nu este necesară una. Contează nu o definiție strictă, ci înțelegerea a ceea ce re-
prezintă drepturile omului. Pentru aceasta este oportună definirea drepturilor 
omului prin prisma caracteristicilor acestora, și anume:

– drepturile omului sunt: (1) inalienabile – nu pot fi refuzate sau alie nate 
în mod arbitrar de la individ, (2) indivizibile – toate drepturile au o 
importanță egală și nu pot fi negate unele în favoarea altora, (3) in-
terdependente – toate drepturile sunt legate între ele; garantarea unuia 
depinde de respectarea celorlalte, spre exemplu dreptul de a fi ales de-
pinde direct de libertatea de exprimare, și (4) individuale – majorita-
tea drepturilor pot fi exercitate individual sau în grup, dar deținătorul 
dreptului este întotdeauna o persoană individuală;

– drepturile omului creează anumite prerogative ale celor cărora le 
aparțin aceste drepturi – altfel spus, omul are dreptul la ceva, are drep-
tul să se aștepte de la cei din jur să-i respecte drepturile;

– drepturile omului sunt garantate la nivel internațional – ceea ce în-
seamnă că statul nu poate adopta măsuri restrictive față de anumite 
drepturi, iar în cazul în care statul adoptă unele măsuri abuzive care 
restrâng anumite drepturi, persoana își poate realiza drepturile ba-
zându-se pe prevederile tratatelor internaționale la care este parte; 

– drepturile omului sunt realizate vizavi de autoritățile statului sau 
autoritățile cvazistatale și vizavi de persoanele individuale prin inter-
mediul autorităților statului;
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– drepturile omului sunt aplicabile, în principiu, pe timp de pace și con-
flicte armate, dar pot fi limitate în anumite circumstanțe pe o perioa-
dă temporară;

– drepturile omului sunt recunoscute de state ca fiind necesare pentru 
dezvoltarea ființei umane și de aceea sunt considerate fundamentale pen-
tru ființa umană.

Istoric, drepturile omului au jucat un rol important în lupta împotriva ab-
solutismului politic, în special la sfârșitul secolului al XVIII-lea și al XIX-lea. Deși 
se utiliza o altă terminologie, esența consta în protejarea libertății și egalității indivi-
duale. Abia după atrocitățile comise de regimul nazist din Germania în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, comunitatea internațională a realizat importanța for-
malizării drepturilor omului, considerate fundamentale la moment. Astfel, a fost 
adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la 10 decem brie 1948, 
Declarația Universală a Drepturilor Omului. Declarația încorporează speranțele și 
doleanțele comune întregii umanități. Declarația a fost adoptată pentru a servi 
„un standard comun pentru a fi atins de către toate popoarele și națiunile”. 
Declarația include diferite drepturi și este utilizată ca un indicator pentru eva-
luarea măsurii în care statul implementează drepturile omului.

Normele referitoare la drepturile omului încă sunt în proces de dezvol tare și 
elaborare la nivel internațional. Drepturile omului pot fi invocate în instanțele 
judecătorești sau în fața autorităților publice în cazuri concrete, pentru apăra-
rea unui anumit drept. De asemenea, drepturile omului pot fi in vocate pentru 
determinarea adoptării unei legi, decizii, inclusiv la nivel local. Sunt utilizate 
diferite criterii pentru clasificarea drepturilor omului. Cea mai frecventă cla-
sificare se referă la conținutul drepturilor și reiese și din cro nologia tratatelor 
internaționale în domeniu (a se vedea pentru detalii subca pitolul 1.2.4):

– drepturi civile și politice – sunt acele drepturi care protejează libertățile 
inerente ființei umane și asigură participarea acesteia la viața publică, 
spre exemplu: dreptul la viață; dreptul la libertate și securitate; dreptul 
la întrunire pașnică; dreptul la viața privată și de familie; dreptul la că-
sătorie și de a întemeia o familie; dreptul la onoare și reputație; dreptul 
la inviolabilitatea domiciliului; dreptul la cetățenie al copilului; drep-
tul de a alege și de a fi ales; dreptul de a lua parte la conducerea tre-
burilor publice; libertatea gândirii; libertatea conștiinței; libertatea de 
exprimare; libertatea sindicală; interzicerea torturii, a tratamentului 
inuman și degradant; interzicerea sclaviei; dreptul popoarelor la auto-
determinare, dreptul minorităților de a avea viață culturală, religie și 
de a folosi propria limbă etc;
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– drepturi sociale, economice și culturale – sunt acele drepturi care asi-
gură accesul la resurse indispensabile existenței și dezvoltării ființei 
umane din punct de vedere economic, social și cultural, spre exemplu: 
dreptul la securitate socială și la asigurări sociale; dreptul la muncă; 
dreptul la un salariu echitabil; dreptul la securitatea și igiena muncii; 
dreptul la odihnă și la timp liber; dreptul la un nivel de trai suficient 
pentru sine și familia sa, inclusiv de a beneficia de hrană, îmbrăcă-
minte și locuință suficiente, precum și la o îmbunătățire continuă a 
condițiilor de existență; dreptul de a fi protejat contra foamei; dreptul 
la sănătate fizică și mintală; dreptul la educație; libertatea părinților 
de a alege pentru copiii lor instituțiile de învățământ; dreptul de a par-
ticipa la viața culturală; dreptul de a beneficia de progresul științific și 
de aplicațiile sale; dreptul autorului de a beneficia de protecția intere-
selor morale și materiale decurgând din orice producție științifică, li-
terară sau artistică a sa; libertatea cercetării științifice și a activităților 
creatoare etc;

– drepturi ce țin de dezvoltare sau de solidaritate – drepturile care au fost 
consacrate în a doua jumătate a secolului al XX-lea și al căror conținut 
încă este elaborat, spre exemplu: dreptul la autodeterminare, dreptul 
la dezvoltare, dreptul la un mediu curat și sănătos, dreptul la pace.

Drepturile omului impun anumite obligații statului, și anume:
– de a respecta drepturile omului, numite și obligații negative, adică sta-

tul trebuie să se abțină de la acțiunile care ar încălca drepturile, spre 
exemplu să nu tortureze, să nu împiedice organizarea de întruniri, să 
nu interzică anumite publicații (dreptul la libera exprimare) etc.;

– de a proteja drepturile omului, numite și obligații pozitive, adică statul 
trebuie să protejeze drepturile unei persoane față de acțiunile terților, 
sau statul trebuie să întreprindă anumite acțiuni în vederea asigurării 
protejării drepturilor unei persoane sau ale unui grup de persoane, 
spre exemplu să apere persoanele care participă la o întrunire publică 
de atacurile altor persoane, să întreprindă măsuri față de părinții care 
nu îngrijesc copiii lor etc.;

– de a facilita sau promova drepturile omului, ceea ce presupune, spre 
exemplu, facilitarea accesului cetățenilor la resurse pentru satisfacerea 
unui anumit drept, obligații ce depind într-o mare măsură de sursele 
financiare disponibile. Spre exemplu, obligații să instituie un sistem de 
învățământ primar, să instituie mecanisme pentru asigurarea calității 
de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat, să in-
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stituie sisteme de protecție a copiilor rămași făi făi f ră îngrijire părintească 
etc.

În afară de drepturi, orice ființă umană are și anumite responsabilități 
sau îndatoriri de a nu încălca drepturile altei ființe umane și de a-i ajuta pe cei 
ale căror drepturi sunt încălcate. Obligația generală a tuturor oamenilor este 
de a-i respecta pe ceilalți și a-i trata cu respect, indiferent de diferențele dintre 
aceștia. Aceste îndatoriri reies din însăși natura drepturilor omului, fiecărui 
drept aparținându-i și îndatorirea celorlalte persoane de a nu-l încălca.

Constituția Republicii Moldova prevede, la articolul 55, că „orice persoană 
își exercită drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fă, fă, f ră să 
încalce drepturile și libertățile altora”. Constituția menționează următoarele 
îndatoriri fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova:

– devotamentul față de țară – o îndatorire aplicabilă tuturor cetățenilor, 
iar în cazul cetățenilor care dețin anumite funcții publice, se depu-
ne jurământul și obligații speciale conform funcției. Spre exemplu, 
președintele țării, judecătorii, precum și militarii;

– apărarea patriei – una din metodele de realizare a acesteia este satisfa-
cerea serviciului militar;

– plata impozitelor și taxelor stabilite conform legii – din acestea se for-
mează bugetul de stat și local, orice persoană care are un venit trebuie 
să achite impozitele și taxele stabilite;

– protecția mediului înconjurător, conservarea și ocrotirea monumen-
telor istorice și culturale – îndatorire care necesită a fi îndeplinită 
conștiincios în fiecare zi.

Obligația de a respecta drepturile omului și a se abține de la orice 
interferență cu aceste drepturi este esențială conceptului drepturilor omului. 
Însă acestea totuși nu sunt concepte absolute și anumite drepturi în anumite 
situații pot fi supuse unor limitări:

– nu pot fi supuse limitărilor un număr restrâns de drepturi, consacrate 
la nivel internațional și național, cum ar fi dreptul de a nu fi supus 
torturii, tratamentului inuman și degradant; de a nu fi supus sclaviei; 
de a nu fi pedepsit pentru o acțiune care nu constituia infracțiune la 
momentul comiterii acesteia;

– unele drepturi, deși absolute prin natura sa, totuși pot fi limitate în 
cazuri excepționale, spre exemplu dreptul la viață este garantat și orice 
acțiune ce atentează la viața unei persoane este pedepsită. Totuși, acest 
drept poate fi limitat în timp de război, atunci când soldații nu sunt 
pedepsiți pentru omorurile comise în timpul serviciului militar; 
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– unele drepturi, cum este dreptul la viața privată și de familie, libertatea 
de gândire, de conștiință și religie, libertatea de exprimare, libertatea 
de întrunire și asociere, pot fi limitate de către stat pentru a nu dăuna 
intereselor altor persoane sau interesului public. Aceste limitări sunt 
permisibile conform tratatelor internaționale, dar trebuie să fie con-
form condițiilor prevăzute de acestea. Și anume, orice limitare trebuie 
să întrunească 3 condiții: (1) să fie prevăzută de lege (sau alt act nor-
mativ care este clar și accesibil pentru populație), (2) să servească un 
interes public (spre exemplu, ordinea publică, securitatea națională, 
prevenirea infracțiunilor sau protecția drepturilor altor persoane) și 
(3) să fie necesară într-o societate democratică (limitarea trebuie să 
fie conformă principiului de proporționalitate, adică metoda utilizată 
să fie adecvată pentru atingerea scopului urmărit, să fie cât de puțin 
posibil de ușoară și să fie proporțională interesului protejat).

Într-o societate în unele cazuri apar conflicte între drepturile diferitor per-
soane. Un conflict dintre două sau mai multe drepturi sau interese urmează a 
fi soluționat prin compararea sau „punerea pe cântar” a intereselor în conflict. 
Dacă este necesar de a fi limitat dreptul unei persoane sau al unui grup de 
persoane în favoarea altuia sau pentru protejarea unui interes public, aceste 
limitări sunt posibile atât timp cât întrunesc condițiile stipulate în lege și sunt 
necesare într-o societate democratică. Astfel, limitarea respectivă trebuie să 
fie prevăzută de lege, să aibă un scop legitim și să fie necesară într-o societate 
democratică. În cazul în care apare un conflict între persoane, acesta poate 
fi soluționat prin înțelegerea dintre acestea (a se vedea compartimentul 14), 
de către administrația instituției care a emis actul în cauză (a se vedea com-
partimentul 3 pentru detalii cu privi re la competența diferitor autoritța diferitor autoritț ăța diferitor autorităța diferitor autorit i admini-
strative, poliției și procuraturii), cu ajutorul avocatului parlamentar (a se vedea 
capitolul 1.2.4 din compartimentul 1, mai jos) sau prin intermediul instanței 
de judecată (a se vedea compartimen tele 15 cu privire la procedura civilă, 16 cu 
privire la procedura contravențională și 17 cu privire la procedura penală).ă).ă

Foarte des nu este posibilă implementarea tuturor drepturilor în aceeași 
măsură din cauza lipsei de bani în bugetul de stat și local. Guvernul (la nivel 
central) și primăria (la nivel local) în permanență analizează și aleg domeniile 
prioritare în care trebuie investite resursele statului. Apoi parlamentul, respec-
tiv consiliul local, aprobă bugetele respective. Publicul are dreptul să participe 
la acest proces, prin diferite metode și în măsuri diferite, în funcție de tipul 
problemelor. Este important de reținut că posibilitatea de a implementa anu-
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mite drepturi în funcție de disponibilitatea resurselor financiare nu se aplică 
în cazul drepturilor civile și politice.

1.2.2. Constituţia Republicii Moldova și drepturile garantate

Constituția este legea supremă a statului, ceea ce înseamnă că orice 
lege și act normativ adoptate în Republica Moldova trebuie să fie conforme 
Constituției, adică să nu contrazică prevederile scrise în Constituție. Con-
sacrarea drepturilor omului în Constituție este foarte importantă, deoarece 
acest lucru asigură un grad mai înalt de protecție a acestora, condiționând 
orice act adoptat ulterior să fie conform Constituției (a se vedea pentru detalii 
despre conținutul Constituției și procedurile speciale de adoptare și modificare în 
compartimentul 2).

Constituția conține un compartiment special dedicat drepturilor omu-
lui – titlul II, intitulat „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”. 
Constituția proclamă următoarele principii generale pentru aplicarea și inter-
pretarea normelor ce țin de drepturile omului:

– superioritatea normelor internaționale privind drepturile omului față 
de prevederile naționale – conform art. 4 al Constituției, dispozițiile 
constituționale privind drepturile omului se interpretează și se apli-
că în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului 
(a se vedea capitolul 1.2.3, mai jos), cu pactele și cu celelalte tratate 
internaționale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care 
există neconcordanțe între pactele și tratatele internaționale privitoare 
la drepturile fundamentale ale omului la care Moldova este parte și 
legile ei interne, se aplică prevederile tratatelor internaționale;

– universalitatea – conform art. 15 și 19 din Constituție, toți cetățenii Repu-
blicii Moldova beneficiază de toate drepturile consacrate în Constituție 
și în alte acte normative. Cetățenii străini și apatrizii au aceleași drep-
turi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepțiile stabi-
lite de lege. Unele norme se referă doar la cetățenii Republicii Moldova, 
acest lucru fiind menționat în actul/legea respectivă;

– egalitatea – conform art. 16 din Constituție, toți cetățenii Republicii 
Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deose-
bire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenență politică, avere sau de origine socială. Astfel, nimeni nu 
poate fi discri minat, adică tratat diferit în condiții similare, doar din 
cauza originii sociale, a limbii vorbite etc.
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– Discriminarea reprezintă acea acțiune sau inacțiune, cu caracter 
predomi nant negativ, prin care o persoană sau un grup de persoane nu pot să 
acceseze niște drepturi prescrise de lege datorită faptului că aparțin acestui grup 
sau sunt prezumați că aparțin acestui grup. Discriminare poate fi orice act de 
ex cludere, deosebire, restricționare sau limitare, preferențiere sau omitere a acce-
sului la un drept în baza unor criterii de apartenență la un grup cu caracteristi-
ci comune. Discriminarea poate apărea în orice domeniu al vieții – în relațiile 
publice, private, la serviciu, la școală etc. De obicei, persoana care discriminea ză 
fie refuză, fie limitează sau omite accesul la un drept fundamental.

Discriminarea poate fi directă și indirectă. Discriminarea directă apare 
atunci când o persoană este tratată mai puțin favorabil decât o altă persoa nă 
în situații comparabile din cauza originii etnice sau apartenenței la o rasă, a 
religiei ori credințelor, vârstei, orientării sexuale sau stării de sănătate. Discri-
minarea indirectă se produce atunci când un anumit criteriu sau o procedură, 
o practică aparent neutră dezavantajează sau ar putea dezavantaja predominant 
persoane aparținând unui grup distinct conform criteriilor de mai sus și nu poate fi 
justificată în mod obiectiv.mod obiectiv.mod obiectiv

Pentru a asigura egalitatea în fața legii, statul trebuie să interzică discrimi narea. 
În același timp, interzicerea discriminării cere statului să aibă în vedere diferențele 
dintre diferitele grupuri care locuiesc pe teritoriul statului. În unele situații, statul 
poate lua măsuri pentru a mări egalitatea de șanse a unui grup discriminat sau 
exclus în trecut și numai ca o măsură cu caracter temporar. Astfel de măsuri 
se numesc măsuri pozitive sau afirmative, care sunt măsurile pe care statul sau o 
instituție privată le ia pentru a remedia efectele unei discriminări trecute sau 
prezente prin acordarea unor beneficii adiționale care favorizează membrii grupu-
lui respectiv. Aceste măsuri pot fi: beneficii fiscale pentru angajatorii persoane-
lor aparținând grupurilor dezavantajate; măsuri programe create pentru a atra-
ge reprezentanți ai grupurilor dezavantajate vizate; tratament preferențial (spre 
exemplu, cote); și redefinirea crite riilor la angajare pentru a include un criteriu 
interzis de discriminare ca un criteriu pentru calificarea la un post.

De asemenea, interzicerea discriminării presupune luarea măsurilor nu mite 
acomodarea rezonabilă, care reprezintă orice modificare sau ajustare a unui/unei 
post/poziții, a unei practici de angajare, mediul de lucru sau modalitatea în care o 
poziție este exercitată, care face posibilă acceptarea unei persoane ca lificate pentru a 
exercita poziția respectivă. Cerința referitoare la acomodarea rezonabilă a apărut cel 
mai des în contextul dizabilității. Spre exemplu, în ca zurile particulare în care se 
impune, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane 
cu dizabilități să aibă acces, să participe sau să promoveze la locul de muncă sau să 
beneficieze de instruire, cu excepția cazu lui în care astfel de măsuri ar presupune 
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un efort disproporționat din partea angajatorului. Fără astfel de măsuri care să 
răspundă nevoilor lor, persoanele cu dizabilități ar putea fi dezavantajate în ase-
menea măsură, încât n-ar putea să fie angajate. Exemplu practic: pentru a permite 
unei persoane cu deficiențe de auz sțe de auz sț ă aibă acces la training, angajatul trebuie să îi 
asigure un interpret. Sau, dacă după un accident de muncă, un angajat care pres-
tează o muncă fizică este inapt pentru postul respectiv, angajatorul trebuie să îi ofere 
instruirea necesară șinstruirea necesară șinstruirea necesar i un loc de muncă adecvat, la birou1.

Orice persoană care crede că este discriminată în exercitarea drepturilor 
sale se poate plânge autorității care a discriminat-o sau în instanța de judeca-
tă, invocând tratatele internaționale relevante la care Republica Moldova este 
parte (a se vedea pentru detalii subcapitolul 1.2.3), articolul 16 și alte articole 
din Constituția Republicii Moldova. Dacă este vorba de discriminarea în baza 
sexului, este aplicabilă Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi.

– accesul liber la justiție – conform art. 20 din Constituție, orice persoană 
are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente pentru a fi 
remediată orice încălcare a drepturilor, libertăților și intereselor sale le-
gitime. Astfel, statul este obligat să creeze instanțe de judecată ac cesibile 
pe întreg teritoriul țării, capabile să examineze cererile depu se. Nu este 
rezonabil de a se adresa în instanța de judecată cu toate problemele, alt-
fel instanțele ar fi mult prea încărcate și examinarea ar dura prea mult. 
Mai mult, soluționarea cauzelor prin intermediul instanțelor de judeca-
tă presupune o perioadă mai îndelungată, apariția în fața judecătorului 
de obicei mai mult decât o dată și costuri atât pentru persoana în cauză 
– cheltuielile de judecată (a se vedea pentru detalii compartimentul XIV) 
și onorariul avocatului (a se vedea compartimentul II), cât și pentru stat 
– întreținerea instanțelor de judecată. De aceea multe probleme prevăd 
calea obligatorie de soluționare prealabilă – ceea ce înseamnă procedura 
de soluționare a conflictului cu autoritatea care a comis pretinsa încăl-
care, și doar dacă această etapă nu este satisfănu este satisfănu este satisf cătoare, per soana se poate 
adresa în instanța de judecată. Stabilirea restricțiilor de așa gen pentru 
a se adresa în instanțele de judecată nu constituie o încălcare a accesu-
lui la justiție. Unul din obiectivele creării rețelei de parajuriști este de a 
ajuta populația să-și soluționeze problemele juridice simple rapid și să 

1 Adaptate din www.antidiscriminare.ro și Non-Discrimination in International Law. A 
Handbook for Practitioners. Edited by Kevin Kitching. Interights, 2005.
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prevină con flicte care ar putea fi pasibile doar de soluționarea în instanța 
de judecată. În ca zul în care persoana decide sau trebuie să meargă în 
instanța de judecată pentru apărarea dreptului său, dar nu dispune de 
mijloace financiare pentru a angaja un avocat și interesele justiției cer 
ca respectiva persoană să fie asistată de un avocat, statul este obligat să-i 
acorde un avocat. De obicei, în orice cauză în care persoana riscă a fi 
privată de libertate, statul este obligat să-i acorde un avocat din contul 
statului. Costurile acestui avocat pot fi rambursate la sfâstatului. Costurile acestui avocat pot fi rambursate la sfâstatului. Costurile acestui avocat pot fi rambursate la sf rșitul cauzei, dacă 
persoana are mijloace financiare și a fost prevenită despre acest lucru.

În Republica Moldova principiile generale de acordare a avocatului din 
contul statului sunt prevăzute în Legea nr. 198/2007 cu privire la asistența 
juridică garantată de stat și în actele adoptate de Consiliul Național pentru 
Asistența Juridică Garantată de Stat (Asistența Juridică Garantată de Stat (www.cnajgs.mwww.cnajgs.md), autoritatea învestită 
fiind chemată să administreze sistemul de asistență juridică garantată de stat 
(a se vedea pentru detalii compartimentul II).

– prezumția nevinovăției – conform art. 21 din Constituție, acest princi-
piu în seamnă că nicio persoană nu poate fi considerată vinovată decât 
dacă vinovăția sa a fost confirmată în cadrul unui proces judiciar de că-
tre o instanță de judecată. Astfel, dacă persoana X a fost reținută de către 
polițistul de sector pentru că un vecin a informat polițistul că persoa na 
X i-a furat vaca, persoana X nu poate fi considerată vinovată până când 
nu va fi găsită vinovată de instanța de judecată. În mod similar, atunci 
când în presă sau la televiziune o persoană se numește „infrac tor”, „cri-
minal” sau cu alte cuvinte similare, dar persoana încă nu a fost adusă în 
fața judecătorului pentru a-i examina fapta imputată, utilizarea acestor 
cuvinte încalcă dreptul persoanei de a fi prezumată nevinovată. Este 
necesar să ne abținem de a utiliza astfel de etichetări față de persoanele 
care sunt doar bănuite sau învinuite de comiterea unei infracțiuni, în 
special trebuie să se abțină funcționarii publici și mass-media.

– neretroactivitatea legii – conform art. 22 din Constituție, acest princi-
piu în seamnă că nicio persoană nu poate fi condamnată pentru o faptă 
care la momentul comiterii nu constituia infracțiune. Spre exemplu, 
dacă persoana X a comis la 2 februarie 2010 un furt al unui obiect 
în valoare de 100 de lei, dar legea la acel moment prevedea ca obiect 
al furtului suma minimă de 500 de lei, atunci persoana nu poate fi 
trasă la răs pundere penală, chiar dacă la 3 februarie a fost adoptată o 
lege care prevedea suma minimă de 100 de lei pentru a fi considerată 
furt. De asemenea, acest principiu prevede că nu poate fi aplicată o 
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pedeapsă mai aspră decât cea care era prevăzută pentru fapta comisă 
la momen tul comiterii acesteia. Acest principiu reiese din umanismul 
dreptului penal și scopul pedepsei penale, care este în primul rând 
prevenirea comiterii de noi infracțiuni și pedepsirea pentru educarea 
persoanei, și nu doar pedepsirea persoanei ce a comis o infracțiune. 

– dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle – con-
form art. 23 din Constituție, acesta este un drept foarte important, 
care obligă statul să publice toate legile, actele normative și deciziile 
(cu excepția unor decizii, cum ar fi cele care implică secret de stat) 
într-un mod clar și accesibil. Dreptul de a cunoaște drepturile și înda-
toririle sale este un drept esențial, o condiție pentru realizarea celor-
lalte drepturi. Dar este și un drept specific, realizarea căruia depinde 
de interesul fiecărei persoane de a-și cunoaște drepturile.

1.2.3. Principalele tratate internaţionale la care Republica Moldova 

 este parte

După cum s-a menționat mai sus, în subcapitolul 1.2.2, în cazul în care exis-
tă neconcordanțe între pactele și tratatele internaționale privitoare la drep turile 
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei inter-
ne, se aplică prevederile tratatelor internaționale. Aceasta înseamnă că atunci 
când legile naționale prevăd ceva care este contrar tratatelor internaționale, 
sau nu prevăd ceea ce este garantat de tratatul internațional la care este parte, 
persoa na își poate revendica dreptul invocând tratatul internațional. Pentru 
aceasta este important să cunoaștem ce prevăd tratatele internaționale la care 
Republica Moldova este parte.

Pentru că sunt foarte multe tratate ce vizează diferite aspecte ale vieții și 
nu este posibil de calificat unele mai importante ca altele, mai jos sunt date 
doar câteva tratate ca exemple. Tratatele internaționale la care Republica Mol-
dova este parte pot fi găsite pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene al Republicii Moldova: http://www.mfa.gov.md/tratate-http://www.mfa.gov.md/tratate-
intern-md/.

Tratatele încheiate în cadrul ONU:
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Gene-

rală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948, în vigoare pen tru 
Republica Moldova din 28 iulie 1990. Declarația a fost primul document 
internațional politic care a proclamat în mod solemn drepturile și libertățile 
fundamentale care trebuie garantate oricărei ființe umane. Declarația nu este 
un tratat internațional ce ar implica consecințe juridice în cazul încălcării 
acesteia, fiind concepută ca un „ideal comun atins pentru toate popoarele și 
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națiunile”. Dar aceasta a devenit cu timpul un document de referință spre care 
tind statele și conform căruia se verifică cum se respectă drepturile omului în 
diferite state ale lumii, prevederile acesteia fiind ulterior preluate și extinse în 
diferite tratate internaționale. Printre drepturile garantate de declarație sunt 
drepturi civile – dreptul la viață, libertatea și securitatea persoanei, viață pri-
vată și de familie, inviolabilitatea locuinței, secretul corespondenței, onoare și 
demnitate, libera circulație, căsătorie și întemeierea familiei, întrunire pașnică; 
politice – dreptul la azil, cetățenie, alegeri; drepturi economice – dreptul la 
proprietate, retribuție egală pentru munca egală; drepturi procedurale – drep-
tul de a fi un subiect de drept, dreptul la recurs efectiv, la un proces echitabil; 
drepturi sociale – asigurări sociale, muncă, dreptul de a înființa sindicate, dreptul 
la odihnă și timp liber, la un nivel de trai decent, asigurare în caz de boală, șomaj, 
văduvie, bătrânețe, dreptul la educație.

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decem brie din 16 decem brie din 16 decem 
1966, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993, garan tează cele 
mai importante drepturi civile și politice. Pactul a creat Comitetul pentru Drep-
turile Omului, care verifică respectarea de către statele-membre a drepturilor 
prevăzute de Pact. Statele depun rapoarte periodice despre fap tul cum imple-
mentează Pactul la nivel național. Societatea civilă de aseme nea are posibilitatea 
să depună rapoarte alternative despre starea de lucruri în statul respectiv. Ra-
poartele sunt examinate de Comitet și ulterior acesta prezintă statului concluziile 
și observați observați observa iile sale, inclusiv recomandările pentru îmbunătățirea anumitor dome-
nii. De asemenea, persoanele care se consideră victime ale încălcărilor drepturilor 
prevăzute de Pact pot depune plângeri in dividuale la Comitetul pentru Dreptu-
rile Omului, după epuizarea căilor in terne de recurs. Drept rezultat, Comitetul 
face constatări pe care le trimite statului. În ambele cazuri, observațn ambele cazuri, observațn ambele cazuri, observa iile Comite-
tului nu au valoarea de hotărâre judecătorească, pedeapsa pentru stat pentru ig-
norarea acestora fiind măsurile politice, inclusiv imaginea statului în comunitatea 
internaținternaținterna ională. Acestea sunt mecanisme importante prin care statele sunt încura-
jate să depună eforturi de protecție a drepturilor civile și politice. Printre dreptu-
rile proclamate de Pact se includ dreptul la viațările proclamate de Pact se includ dreptul la viațările proclamate de Pact se includ dreptul la via , libertate și securitate, dreptul la 
întrunire pașnică, dreptul la viața privată și de familie, inviolabilitatea domici-
liului, secretul corespondențcorespondențcoresponden ei, onoarea și demnitatea deținuținuținu ilor, libera circulaților, libera circulaților, libera circula ie, 
dreptul la căsătorie ătorie ă și întemeierea familiei, dreptul la onoare și reputați reputați reputa ie, dreptul 
la cetățenie al copilului, alegeri, dreptul la personalitate juridică, recurs efectiv, 
proces echitabil și dreptul la un nivel dublu de jurisdicție.

Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 
16 decembrie 1966, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993, 
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prevede o serie de drepturi sociale, economice și culturale pe care statele semnatare 
se obligă să le respecte. Pactul respectiv de asemenea a creat un Comitet pentru 
Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CDESC), similar Comitetului pentru 
Drepturile Omului menționat mai sus. Dreptul de a depu ne plângeri individua-
le la CDESC a fost prevăzut mai târziu și în acest moment nu este aplicabil pentru 
Republica Moldova până nu va fi ratificat de parlament protocolul prin care acest 
Comitet a fost creat. Printre drepturile garantate de Pact sunt dreptul la un salariu 
echitabil, securitate și asigurări sociale, dreptul la muncă, de a înființa sindicate, 
dreptul la odihnă și timp liber, dreptul la un nivel de trai decent, de a fi prote-
jat contra foamei, dreptul la condiții de muncă prielnice, securitatea și igiena 
muncii, dreptul la grevă, dreptul de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică 
și mintală, dreptul la educație.

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discri-
minare rasială din 21 decembrie 1965, în vigoare pentru Republica Moldo va 
din 25 februarie 1993. Comitetul pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Di-
scriminare Rasială este organul responsabil de monitorizarea implemen tării 
Convenției. În Convenție, expresia „discriminare rasială” are în vedere ori-
ce deosebire, excludere, restricție sau preferință întemeiată pe rasă, culoare, 
ascendență sau origine națională sau etnică, care are ca scop sau efect de a 
distruge sau a compromite recunoașterea, folosința sau exercitarea, în condiții 
de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în domeniile 
politic, economic, social și cultural sau în oricare alt domeniu al vieții publice. 
Prin aderarea la Convenția respectivă, statele-părți se angajează să interzică și 
să elimine discriminarea rasială sub toate formele și să garanteze dreptul fie-
căruia la egalitate în fața legii fără deosebire de rasa, culoare, origine națională 
sau etnică, în folosința următoarelor drepturi: dreptul la un tratament egal în 
fața tribunalelor și a oricărui alt organ de administrare a justiției; dreptul la 
securitatea persoanei și la protecția statului împotriva violențelor sau a mal-
tratărilor, fie din partea funcționarilor guvernului, fie a oricărui individ, grup 
sau instituție; drepturi politice, drepturi civile, economice, sociale și culturale, 
precum și dreptul de acces la toate locurile și serviciile destinate folosinței pu-
blice, cum ar fi mijloacele de transport, hoteluri, restaurante, cafenele, spec-
tacole, parcuri. Convenția evidențiază o serie de drepturi civile, economice, 
sociale și culturale care urmează a fi respectate în mod special.

Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei 
din 18 decembrie 1979, în vigoare pentru Republica Moldova din 31 iulie 1994. 
Comitetul pentru Eliminarea Discriminării față de Femei (CEDAW) este or-
ganul responsabil de monitorizarea implementării Convenției. Prin Convenția 
respectivă, statele-părți condamnă discriminarea față de femei sub orice for mă 



C a p i t o l u l  I  61

și își asumă responsabilitatea de a adopta măsurile necesare pentru eli minarea 
acestei discriminări sub toate formele și manifestările ei. Conform Convenției, 
discriminarea față de femei vizează orice diferențiere, excludere sau restricție 
bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită ori să anihileze 
recunoașterea, beneficiul și exercitarea de către femei, indiferent de starea 
lor matrimonială, pe baza egalității dintre bărbat și femeie, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului, în domeniile politic, economic, social, 
cultural și civil sau în orice alt domeniu.

Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente crude, in umane 
sau degradante din 10 decembrie 1984, în vigoare pentru Republica Moldova 
din 28 decembrie 1995. Comitetul împotriva Torturii este organul responsabil 
de monitorizarea implementării Convenției. În Convenţie, terme nul „tortură” 
desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere 
sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, în spe cial cu scopul de a 
obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărtu-
risiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis 
sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei 
terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, 
oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de 
către un agent al autorităţii publice sau de că tre orice altă persoană care acţio-
nează cu titlu oficial, sau la instigarea ori cu consimțământul expres sau tacit 
al unor asemenea persoane. Acest termen nu se referă la durerea ori suferinţele 
rezultând exclusiv din sancţiuni legale, ine rente acestor sancţiuni sau ocazio-
nate de ele. Aderând la respectiva Convenție, statele-membre au acceptat: inter-
zicerea absolută a torturii; responsabilitatea de a-i aduce în faţa justiţiei şi de a 
pedepsi torţionarii; responsabilitatea de a asigura dreptul victimelor torturii la 
reparaţie, inclusiv reabilitare complexă; responsabilitatea de a instrui şi a educa 
persoanele din grupul de risc, care ar putea comite acte de tortură.

Convenția cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, în vi-
goare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. Comitetul pentru 
Drepturile Copilului este organul responsabil de monitorizarea implementării 
Convenției. În sensul Convenției, prin copil se înțelege orice ființă umană sub 
18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita 
majoratului sub această vârstă. Convenția pornește de la premisa că, din cau-
za lipsei de maturitate fizică și intelectuală, copilul are nevoie de o protecție 
specială și de îngrijiri speciale, în principal de o protecție juridică potrivită, 
înainte și după naștere. Convenția proclamă o serie de drepturi specifice copi-
lului și indică măsurile necesare a fi luate de statele-părți pentru a le garanta. 
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Convenția proclamă un principiu foarte important pentru protejarea copilului, 
și anume prevalarea intereselor copilului în toate acțiunile care privesc copiii, 
întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanțele 
judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative.

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 13 decem-
brie 2006, ratificată de Republica Moldova la 9 iulie 2010. Comitetul pentru 
Drep turile Persoanelor cu Dizabilități este organul responsabil de monitori-
zarea implementării Convenției. Convenţia prevede o schimbare fundamentală 
în modul de gândire despre persoanele cu dizabilităţi, oferind un cadru legal 
in ternaţional pentru a înlocui un şir de tratamente şi abordări faţă de persoane-
le cu dizabilităţi. Convenţia are drept scop să elimine abordările „medicale” şi 
„caritabile” faţă de aceste persoane. Noua abordare, din perspectiva drepturi lor de aceste persoane. Noua abordare, din perspectiva drepturi lor de aceste persoane. Noua abordare, din perspectiva drepturi 
omului, are drept scop să identifice domeniile de discriminare, precum şi alte ba-
riere care împiedică participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate, 
bariere care urmează ulterior să fie eliminate. Convenţia stabileşte cadrul juridic 
internaţional pentru schimbările fundamentale în legi, politici şi în societate, ast-
fel încât persoanele cu dizabilitât persoanele cu dizabilitâ ăţi să fie tratate cu respect şi să participe în mod egal 
la dezvoltarea societăţii din care fac parte.

Tratate încheiate în cadrul Consiliului Europei:
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi a libertăţi a libert ilor fun-

damentale din 4 noiembrie 1950, în vigoare pentru Republica Moldova din 12 sep-
tembrie 1997 (a se vedea pentru detalii subcapitolul 1.2.5).

Carta socială europeană revizuită revizuită revizuit din 3 mai 1996, în vigoare pentru Re publica 
Moldova din 1 ianuarie 2002. Comitetul de Experți a fost instituit pentru a revi-
zui rapoartele statelor-părți referitoare la gradul de realizare a dispozițiilor Cartei 
și pentru a examina plângeri colective. Carta socială euro peană revizuită include 
toate drepturile prevăzute de Carta socială din 1961, având unele amendamente 
și drepturi noi. Printre drepturile prevăzute de Carta socială europeană revi-
zuită sunt dreptul la locuință, sănătate, educație, muncă, nediscriminare, dreptul 
la protecție socială, precum și o serie de drep turi specifice ce țin de protecția per-
soanelor cu dizabilități, protecția mame lor, protecția împotriva sărăciei și excluderii 
sociale, protecția în cazurile de eliberare de la locul de muncă, protecția împotriva 
hărțuirii sexuale la locul de muncă și a altor forme de hărțuire, drepturile lucrători-
lor cu responsabilități de familie la oportunități egale și tratament egal etc.

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau trata mentelor 
inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987, în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 1 februarie 1998. Comitetul European pentru Preve nirea Torturii și Pe-
depselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante este organul ce monitorizea-
ză implementarea Convenției. Una din funcțiile prin cipale ale Comitetului este vi-



C a p i t o l u l  I  63

zitarea oricărui loc de detenție a persoanelor pri vate de libertate de către autoritățile 
publice. Ulterior, rapoartele Comitetului se fac publice cu acordul statului.

Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţia minorităţia minorit ilor naţionale, adoptată la 1 febru-
arie 1995, în vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998.

Convenția este primul instrument multilateral obligatoriu pentru statele 
părți, care reglementează protecția minorităților naționale în general. Convenția 
asigură egalitatea minorităților naționale prin crearea condițiilor adecvate pentru 
ca acestea să-și păstreze și să-și dezvolte cultura și identitatea proprie. Convenția 
stabilește principiile generale ce țin de participarea minorităților naționale la 
viața publică, și anume dreptul la întruniri pașnice, dreptul la aso ciere, liberta-
tea de expresie, libertatea de gândire, conștiință și religie, accesul la mass-media, 
precum și în domenii ce țin de limba utilizată, educație, coo perare transfronta-
lieră etc. Convenția a creat un Comitet Consultativ din 18 experți independenți, 
care monitorizează aplicarea Convenției în statele-mem bre ale Consiliului Euro-
pei și consultă Comitetul de Miniștri al acestuia în domeniul Convenției.

Carta europeană pentru autoadministrarea locală din 15 octombrie 1985, 
în vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998. Carta proclamă 
principiul autoadministrării locale. Congresul Autorităților Locale și Regio-
nale monitorizează aplicarea prevederilor Cartei în statele-membre.

Convenţia cu privire la lupta contra traficului de fiinţe umane din 16 mai 
2005, în vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 2008. Convenția 
se bazează pe principiul că traficul de ființe umane constituie o violare a drep-
turilor omului și o infracțiune ce atentează la demnitatea și integritatea ființei 
umane. Convenția este un document comprehensiv ce are ca scop să prevină 
traficul de ființe umane, să protejeze drepturile victimelor traficului și să adu-
că în fața justiției persoanele vinovate de traficul de ființe umane. Implemen-
tarea Convenției este asigurată de un grup de experți independenți GRETA și 
de Comitetul Părților.

1.2.4. Mecanisme de apărare a drepturilor omului

În cazul în care o persoană consideră că i-a fost încălcat un drept, aceasta 
are posibilitatea să fie repusă în drepturile sale. Pentru aceasta persoana trebu-
ie să utilizeze metodele legale de apărare a dreptului sau drepturilor încălcate. 
Am menționat mai sus și reiterez că în primul rând este necesară cunoașterea 
drepturilor de către o persoană, aceasta fiind premisa pentru o apărare de suc-
ces. Doar o persoană informată poate sesiza/înțelege că i-a fost încălcat un 
drept. Atunci când cineva crede că un drept i-a fost încălcat, este mai bine să 
verifice cu specialiștii dacă e așa decât să renunțe la apărarea dreptului său.

În al doilea rând, este important să se identifice ce drept a fost încăl cat 
și care sunt căile de soluționare. Îndrumarul de față ar trebui să fie de folos în 
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primul rând pentru a înțelege dacă un drept s-a încălcat și pentru a identi fica 
unde poate fi găsită soluția. În compartimentul III sunt enumerate principa-
lele autorități publice și competența acestora, care ar trebui să ajute persoana 
să găsească autoritatea corectă la care ar trebui să se plângă și să caute soluție 
la problema sa. În situațiile în care este vorba de un atac asupra persoanei sau 
proprietății persoanei și, respectiv, este nevoie de ajutor urgent, se recomandă 
de apelat imediat la poliție (la inspectorul de poliție sau 911). Atunci când este 
vorba de o încălcare ce nu necesită o intervenție imediată, se recomandă de 
adresat pentru consultație parajuristului sau avocatului, în cazul în care nu este 
un parajurist în localitate sau persoana are mijloace financiare pentru a achita 
consultația. În unele localități pot exista organizații neguvernamentale (a se 
vedea capitolul 1.5 mai jos) care pot acorda consultații juridice. Consultația 
respectivă este importantă pentru a ajuta persoana să identifice corect proble-
ma și soluția eventuală. Adresarea în timp util și către instituția/organizația corec-
tă este foarte importantă pentru a obține un rezultat pozitiv.

Adresarea în timp util este importantă pentru că legea stabilește anumi-
te termene pentru diferite situații și dacă persoana nu reușește în acel timp, 
pierde dreptul. Spre exemplu, termenul de 6 luni de acceptare a moștenirii, 
termenul de 30 de zile pentru a ataca un act administrativ, termenul de 15 
zile pentru a contesta hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii etc. Dacă 
persoana nu întreprinde acțiunea în termenul stabilit, în exemplele de mai sus 
– nu depune la notar declarația de acceptare a moștenirii în termen de 6 luni 
din ziua deschiderii succesiunii, nu atacă în instanța de judecată actul adminis-
trativ în termen de 30 de zile de când a aflat rezultatul la cererea sa prealabilă, 
nu a atacat la Curtea de Apel hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
în timp de 15 zile de când i-a fost adusă la cunoștință – atunci persoana pierde 
dreptul respectiv. Sunt situații în care persoana poate fi repusă în drepturi, 
dar acest lucru poate fi fădar acest lucru poate fi fădar acest lucru poate fi f cut doar prin intermediul instanței de judecată și de 
obicei necesită implicarea unui avocat datorită complexității procedurii.

Adresarea la instituția corectă este necesară pentru că, adresându-se la 
instituția care nu are competență să soluționeze problema/conflictul, persoana 
doar pierde timpul său și timpul funcționarului public care examinează petiția 
adresată incorect. În cazul în care problema poate fi soluționată doar pe cale 
judiciară, persoana poate pierde și termenul de a se adresa în instanța de jude-
cată și, respectiv, calea de soluționare a problemei sale. Spre exemplu, atunci 
când o persoană nu este de acord cu hotărârea instanței de judecată, aceasta 
poate utiliza doar căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă sau 
penală. Adresarea către Președintele țării, prim-ministru sau un alt ministru 
este inutilă, deoarece acestea sunt autorități publice care nu pot să se impli ce 
în exercitarea puterii judecătorești. 
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Soluționarea conflictului prin intermediul instanței de judecată consti-
tuie mecanismul judiciar de apărare a drepturilor încălcate. Ca mecanism, 
soluționarea conflictului pe cale judiciară presupune o serie de reguli strict 
stabilite, care necesită cunoștințe juridice specifice, pe care nu toți le pose dă. 
De aceea este recomandabilă adresarea pentru servicii juridice avocatului. 
Pe lângă aceasta, pentru că procesul în instanța de judecată necesită timp și 
cheltuieli atât pentru părți, cât și pentru bugetul statului, în multe domenii 
se impune parcurgerea etapelor de soluționare prealabilă a conflictului; spre 
exemplu, până a ataca un act administrativ, se cere depunerea cererii prealabi-
le către instituția care a emis actul și doar în cazul nesoluționării conflictului, 
persoana se poate adresa în instanța de judecată.

De asemenea, sunt prevăzute un șir de căi alternative de soluționare a 
con flictului, care sunt mai rapide și controlabile de părți decât instanța de 
ju decată, spre exemplu negocierea, medierea, arbitrajul, împăcarea părților în 
procesul penal (pentru detalii a se vedea compartimentul 14).(pentru detalii a se vedea compartimentul 14).(

În îndrumar sunt explicate competențele autorităților publice (a se vedea 
pentru detalii compartimentul III) și procesul de adresare în instanța de jude-
cată (a se vedea pentru detalii compartimentul XV, precum și compartimentele 
IV-XII pentru probleme specifice), precum și metodele de soluționare a litigiilor 
făfăf ră a apela la instanța de judecată (a se vedea compartimentul XIV).

În Republica Moldova de asemenea avem o instituție specializată în apăra-
rea drepturilor omului, și anume instituția avocaților parlamentari, care este 
o autoritate publică independentă, constituind un mecanism nejudiciar de 
apărare a drepturilor omului. Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM) 
este persoana juridică sau instituția ai cărei funcționari asigură asistenţa or-
ganizatorică, informaţională, ştiinţifico-analitică şi de altă natură a activităţii 
avocaţilor parlamentari.

Activitatea avocaților parlamentari este menită să asigure garantarea res-
pectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorită-
ţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent
de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspun dere 
de toate nivelurile.

CpDOM este format din 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi. Unul 
dintre avocații parlamentari este specializat în problemele de protecţie a drep turilor 
copilului (avocat al copilului). CpDOM are trei reprezentanţe amplasa te în Bălţi, 
Cahul şi Comrat (Unitatea Teritorială Autonomă Gagauz-Yeri), activând ca sub-
diviziuni teritoriale ale instituţiei. De asemenea, în urma semnării și ratificării 
de către Republica Moldova a Protocolului opţional la Convenţia ONU împo-
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triva torturii şi altor tratamente crude, inumane sau de gradante, în vigoare din 
24 iulie 2006, a fost creat un Consiliu consultativ în cadrul instituţiei avocaţilor 
parlamentari ca mecanism naţional de prevenire a torturii. Acesta vizează efec-
tuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private 
de libertate (pentru detalii a se vedea compar timentul 2)(pentru detalii a se vedea compar timentul 2)(pentru detalii a se vedea compar .

Principalele forme de activitate a avocaților parlamentari
1. Examinează sesizările cetăţrile cetăţrile cet enilor Republicii Moldova, ale cetăţenilor Republicii Moldova, ale cetăţenilor Republicii Moldova, ale cet enilor străstrăstr ini

şi ale apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe terito riul ei, denu-
miţi în continuare petiţionari, ale căror drepturi şi libertăţi libertăţi libert i au fost încălcate în Re-
publica Moldova.

Avocaţii parlamentari examinează cererile privind deciziile sau acţiunile 
(inacţiunile) autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organiza ţiilor 
şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, ale asociaţiilor obş teşti şi 
persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei 
petiţionarului, au încălcat drepturile şi libertăţile sale constituţionale. Nu poate fi 
adresată o plângere avocatului parlamentar, dacă aceasta urmează a fi examinată 
conform legislației de procedură penală, civilă, legislaţia cu pri vire la contravenţiile 
administrative şi de legislaţie a muncii.

Cererea adresată avocatului parlamentar se depune până la expirarea unui 
an din ziua încălcării presupuse a drepturilor şi libertăţilor constituţiona le ale 
petiţionarului sau din ziua când petiționarul a aflat despre presupusa încălcare. 
Cererea trebuie să fie semnată de petiţionar, indicându-se numele, prenumele, 
domiciliul acestuia. Dacă acestea nu sunt indicate, atunci cererea se consideră 
anonimă şi nu se examinează. În cazul cererilor din partea unei persoane aflate 
într-un loc de detenţie, aceasta nu va fi controlată de admini straţia penitenciaru-
lui şi va fi trimisă CpDOM-ului în decurs de 24 de ore.

Petiționarul nu trebuie să plătească pentru cererea depusă.
Petiționarul urmează să fie informat în decurs de 10 zile de la depunerea 

cererii despre faptul dacă cererea lui este acceptată spre examinare, este remisă 
organelor competente sau este respinsă, indicându-se motivele respingerii. Re-
fuzul de a accepta cererea spre examinare nu poate fi atacat. Sesizarea repetată 
se acceptă spre examinare numai în cazul apariţiei unor circumstanţe noi.

Dacă, în urma examinării cererii, s-a constatat că faptele expuse nu s-
au ade verit şi nu au fost încălcate drepturile şi libertăţile constituţionale ale 
petiţiona rului, avocatul parlamentar ia o decizie argumentată privind respin-
gerea cererii.

2. Întreprinde acÎntreprinde acÎ țiuni din inițiativă proprie (autosesizare). Avocatul par-
lamentar este în drept să acţioneze din proprie iniţiativă, luând, în limitele 
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competenţei sale, măsurile corespunzătoare, inclusiv inten tarea unui proces, 
în cazul când există informaţii veridice privind încălcarea în masă sau gravă 
a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, în cazurile de o im-
portanţă socială deosebită sau în cazul în care este necesar de a apăra interesele 
unor persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare.

În cazul primirii sesizării sau acțiunii din propria inițiativă, avocatul par-
lamentar poate efectua următoarele:

– dacă se constată încălcarea unui drept, avocatul parlamentar prezintă 
organului sau persoanei cu funcţii de răspundere respective ale că-
rei decizii sau acţiuni (inacţiuni), după părerea sa, încalcă drepturile 
şi libertăţile constituţionale ale omului, un aviz care va conţine reco-
mandări privind măsurile ce urmează a fi luate pentru repunerea ime-
diată în drepturile încălcate a petiţionarului şi încunoştinţează despre 
aceasta petiţionarul;

– se adresează organului superior pentru luarea măsurilor de executare 
a recomandărilor cuprinse în avizul prezentat, în cazul în care nu este 
de acord cu măsurile întreprinse;

– adresează în instanţa de judecată o cerere în apărarea intereselor petiţi-
onarului ale cărui drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălca-
te; intervine pe lângă organele corespunzătoare cu un demers pentru 
in tentarea unui proces disciplinar sau penal în privinţa persoanei cu 
funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea con-
siderabilă a drepturilor şi libertăţilor omului;

– sesizează persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asu-
pra cazurilor de neglijenţă în lucru, de încălcare a eticii de serviciu, de 
tărăgănare şi birocratism.

3. Efectuează vizite de monitorizare a locurilor de detenție
Avocatul parlamentar, membrii Consiliului consultativ şi alte persoane 

care îi însoţesc efectuează periodic vizite preventive în locurile unde se află 
sau se pot afla persoane private de libertate, plasate la dispoziţia unui organ 
de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimțământul său tacit. 
Scopul vizitelor este de a asigura respectarea drepturilor persoanelor deținute 
și a preveni tortura. În cazul în care avocatul parlamentar depistează anumite 
încălcări în timpul vizitei, acesta prezintă recomandările sale în vederea ame-
liorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a condiţiilor 
de detenţie şi a prevenirii torturii instituției vizitate. În cazul în care avocatul 
parlamentar nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adre-
seze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor corespunzătoa re în 
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vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să in formeze 
opinia publică, inclusiv să divulge numele persoanelor autorizate să acţioneze 
în numele acelei autorităţi.

În afară de vizite de monitorizare, CpDOM operează o linie fierbinte, 
unde poate apela orice persoană care a fost supusă torturii, tratamentelor sau 
pedepselor inumane în instituțiile de detenție din Republica Moldova. Astfel, 
orice persoană poată suna între orele 8.00 și 20.00 la „linia verde” a Centrului 
pentru Drepturile Omului: 0-8001-2222.

4. Alte drepturi specifice ale avocaților parlamentari:
Avocații parlamentari în permanență analizează nivelul de respectare a 

drepturilor omului în țară prin examinarea analizelor și sesizărilor primite, a 
vizitelor efectuate și a propriilor observații și analize. Pentru a îmbunătăți res-
pectarea drepturilor omului în țară, avocații parlamentari pot întreprinde mă-
suri de reacție la sesizările primite, cât și măsuri orientate spre viitor pen tru a 
anula cauzele care au determinat încălcările respective. Pentru ultimele avocații 
parlamentari sunt în drept:

– să prezinte parlamentului propuneri în vederea perfecţionării legisla-
ţiei în vigoare în domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor omu-
lui; 

– să remită autorităţilor publice centrale şi locale obiecţiile şi propunerile 
lor de ordin general referitoare la asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
constituţionale ale cetăţenilor, la îmbunătăţirea activităţii aparatului 
administrativ; 

– în cazul în care se constată încălcări în masă sau grave ale dreptu-
rilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, avocatul parlamentar 
are dreptul să prezinte un raport la una din şedinţele Parlamentului, 
precum şi să propună instituirea unei comisii parlamentare care să 
cerceteze aceste fapte;

– să asiste şi să ia cuvântul la şedinţele parlamentului şi ale guvernului; 
– să sesizeze Curtea Constituţională în vederea controlului constituţio-

nalităţii legilor şi hotărârilor parlamentului, a decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova, hotărârilor şi dispoziţiilor guvernului, asupra co-
respunderii lor principiilor general acceptate şi actelor juridice inter-
naţionale cu privire la drepturile omului.

Astfel, avocații parlamentari au atribuții largi pentru a ajuta o persoană 
in dividuală, cât și pentru a contribui la găsirea unei soluții pentru cauzele ce ge-
nerează un șir de probleme. Este recomandabilă apelarea la avocații parlamen-
tari pentru găsirea soluțiilor la problemele atât individuale, cât și de sistem.
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În afară de autoritățile publice abilitate cu funcția de apărare a drepturilor 
omului, există o serie de organizații neguvernamentale (ONG) create pentru 
a promova și a asigura respectarea drepturilor omului. În capitolul 1.5 se ex-
plică noțiunile de bază despre ce reprezintă și cum funcționează organizațiile 
ne guvernamentale. Este bine de reținut că fiecare organizație are un mandat 
sau domeniul specific de activitate, de aceea e bine de cunoscut cu ce se ocu-
pă di ferite organizații neguvernamentale din localitate pentru a ști cui te poți
adresa. Există și o serie de organizații internaționale, interguvernamentale 
sau neguvernamentale, care de asemenea pot să acorde asistență persoanelor 
în cazul încălcării drepturilor. De cele mai multe ori aceste organizații activea-
ză prin intermediul ONG-urilor locale sau al reprezentanțelor locale.

Spre exemplu, în cazul în care o persoană este supusă maltratării sau ci-
neva observă încălcări grave ale drepturilor omului, aceasta poate trimite 
informația la secretariatul Amnesty International, care ulterior poate inves-
tiga cazul. Amnesty International nu poate remedia direct situația, dar poate 
investiga și scrie apeluri către guvern pentru a stopa acțiunile ce încalcă drep-
turile omului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate primi petiții de la locuitorii din Republica Moldova despre încălcări ale 
dreptului omului. La rândul său, OSCE poate verifica petiția și stabili dacă 
sunt motive de a interveni. În cazul în care sunt, aceasta poate adresa un apel 
către autoritatea care a încălcat drepturile omului, inclusiv poate adresa re-
comandări de remediere a încălcărilor. OSCE este o organizație inter-guver-
namentală, în care Republica Moldova a intrat benevol. Respectiv, în cazul în 
care organizația denotă încălcări ale drepturilor omului în țară, aceasta face 
presi uni directe asupra statului.

Organizațiile internaționale de asemenea pot elabora rapoarte și recoman-
dări despre starea de lucruri în Republica Moldova referitor la respectarea 
drepturilor omului în general sau a unor drepturi specifice. Aceste rapoar-
te ulterior sunt făte ulterior sunt făte ulterior sunt f cute publice. Dacă sunt depistate încălcări ale drepturilor 
omului, aceas ta știrbește din imaginea statului pe arena internațională. Ima-
ginea proastă poate constitui și un motiv pentru reducerea investițiilor în stat 
și acordarea creditelor. Din aceste considerente statul este interesat să aibă o 
imagine bună la nivel internațional și astfel se manifestă eficacitatea rapoarte-
lor și a altor constatări cu privire la respectarea drepturilor omului în țară.

În unele situații, de asemenea este util a transmite informația despre în-
călcările comise către mass-media. Mass-media poate rapid să o facă publică, 
ceea ce uneori îi poate determina pe cei care au comis încălcările să le rectifice. 
În alte cazuri, faptul că despre caz și victima încălcării (pătimașul) se cunoaște 
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poate constitui o măsură de protecție a acestei persoane de eventuale atacuri 
din partea celor care au comis încălcările respective.

1.2.5. Convenţia și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (Convenția) poate fi pe 
drept numită cea mai importantă dintre convențiile internaționale la care Re-
publica Moldova este parte. Importanța acesteia se explică prin trei aspecte 
principale:

– Convenția asigură o gamă largă de drepturi indispensabile ființei 
umane într-o democrație;

– Convenția este superioară legislației și practicii naționale, ceea ce în-
seamnă că nicio lege, act normativ ori hotărâre nu pot fi contrare 
Convenției;

– Convenția are un mecanism judiciar de implementare și se aplică di-
rect în Republica Moldova. Și anume, Convenția a creat Curtea Euro-
peană pen tru Drepturile Omului (Curtea Europeană), ă), ă care poate exa-
mina plân geri de la orice locuitor din Republica Moldova referitor la o 
încălcare comisă de autoritățile statului și ulterior, dacă se constată o 
violare, Curtea Europeană poate aplica o sancțiune statului.

Drepturile garantate de Convenție și de Protocoalele acesteia sunt dreptul la 
viață; dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor și pedepselor inuma ne sau 
degradante; dreptul de a nu fi ținut în sclavie; dreptul la libertatea și siguranța 
persoanei; dreptul la un proces echitabil; dreptul de a nu fi condam nat pen-
tru acțiuni sau omisiuni care nu constituiau o încălcare la momentul comiterii 
acesteia; dreptul la viața privată și de familie, libertatea de gândire, conștiință 
și religie; libertatea de exprimare și de întruniri pașnice; dreptul la proprietate; 
dreptul la educație; dreptul la alegeri libere; interzicerea privării de libertate pen-
tru nerespectarea obligațiilor contractuale; dreptul la libera circulație; dreptul la 
două grade de jurisdicție în materie penală; dreptul la reparații în caz de eroare 
judiciară; dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeași faptă; 
egalitatea în drepturi și responsabilități între soți; abolirea pedepsei cu moartea.

Drepturile prevăzute de Convenție sunt aplicate de către Curtea Europea-
nă, care prin jurisprudența sa explică drepturile, extinde aplicarea acestora și 
le interpretează în lumina situației curente. Astfel, Convenția nu este un text 
învechit, ci un instrument viu ce se dezvoltă odată cu noile realități.

Existența Curții Europene servește ca o garanție importantă pentru a asi-
gura respectarea corectă a drepturilor omului de către statele-membre ale Con-
siliului Europei. Dacă statul nu asigură căile necesare de a remedia problemele 
în țară, atunci locuitorii au posibilitatea de a se adresa la Curtea Europeană. 
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Deoarece statul este sancționat pentru încălcări, este în interesul acestuia să 
asigure respectarea întocmai a Convenției. În același timp, nu orice încălcare 
poate fi transmisă Curții Europene. Pentru că aceasta este unică pentru 47 
de state-membre ale Consiliului Europei și primește foarte multe plângeri, 
Convenția prevede un șir de condiții stricte care trebuie întrunite pentru a 
admite examinarea plângerii. Aceste condiții sunt necesare pentru a asigura o 
anumită legalitate în rapoartele juridice. Condițiile principale de admisibilita-
te a unei plângeri sunt:

– o plângere la Curtea Europeană poate fi depusă doar după ce pro-
blemele invocate au fost examinate de către organele competente și 
instanțele de judecată la nivel național;

– nu poate fi depusă o plângere mai târziu de 6 luni din momentul adop-
tării ultimei hotărâri la nivel național;

– persoana care depune plângerea trebuie să fie victima încălcării de 
care se plânge;

– încălcarea trebuie să fie comisă de instituțiile care reprezintă statul 
sau îndeplinesc funcții publice delegate.

Plângerea se poate referi și la încălcări comise de persoane particulare, dacă 
responsabilitatea statu lui poate fi angajată, spre exemplu, nu a luat măsurile 
necesare pentru a preveni încălcarea sau nu a efectuat o investigație promptă și 
efectivă pentru a descoperi infracțiunea, sau nu a asigurat executarea hotărârii 
etc. Depunerea plângerii necesită cunoștințe specifice referitoare la aplicarea 
Convenției, de aceea este recomandabil ca persoana care intenționează să de-
pună o plângere să apeleze la serviciile unui avocat pentru a-i întocmi corect 
și în termen plângerea.

1.2.6. Acte normative și surse utile de informaţie

– Lista tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, in-
clusiv data intrării în vigoare pentru Republica Moldova – disponibile 
pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europe-
ne al Repu blicii Moldova: www.mfa.gov.md/tratate-intern-mdwww.mfa.gov.md/tratate-intern-md.

– Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a libertă-
ţilor – fundamentale, disponibilă în română la http://lex.justice.md/http://lex.justice.md/
in-dex.php?action=view&view=doc&lang=1&id=285802.

– Curtea Europeană pentru Drepturile Omului – www.echr.coe.int (în 
engleză și franceză).

– Legea nr. 1349/1997 cu privire la avocații parlamentari.
– Centrul pentru Drepturile Omului – www.ombudsman.md.
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– Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” – www.lhr.
md (publicații despre Convenția și Curtea Europeană în limba româ-
nă).

1.3. Participarea cetăţenilor la procesul decizional
Participarea cetățenilor la guvernare este o trăsătură esențială a unei 

democrații, unde cetățeanul este un participant activ și partener al autorităților 
publice. Pentru caracterizarea procesului respectiv se utilizează diferiți ter-
meni, cum ar fi participarea populației, participarea publicului, participarea 
cetățenilor, care în esență sunt sinonime.

Condiția esențială a unui cetățean activ este informarea acestuia, ceea ce 
este și o formă inițială de participare. La alegeri cetățenii își aleg liderii pentru 
a guverna țara. Reprezentanții aleși au dreptul de a lua decizii. Dar aceasta nu 
înseamnă că până la viitoarele alegeri cetățeanul nu mai participă la actul de 
guvernare. Cetățeanul trebuie să se implice în procesul de luare a deciziilor de 
diferite tipuri și niveluri pentru a îmbunătăți calitatea acestora. Aceasta se ma-
nifestă și prin aderarea la partide politice și promovarea scopurilor acestora, 
prin organizarea acțiunilor de interes public sau local, prin aderarea sau crea-
rea de organizații formale sau neformale de promovare a anumitor drepturi, 
prin participarea la viața comunității.

În prezentul capitol se analizează rolul participării populației la procesul 
decizional, condițiile și formele unei participări efective, responsabilitățile 
cetățenilor. Procesul decizional se referă la procedura de elaborare şi de adop-
tare a deciziilor de către autorităţile publice. Termenul cetățean se referă atât 
la cetățenii Republicii Moldova, cât și la cetățenii străini și la apatrizi, dacă nu 
este indicat altfel. Părți interesate pentru a fi consultate pot fi cetăţenii; aso-
ciaţiile obşteşti constituite în corespundere cu legea; sindicatele; asociaţiile de 
patronat; partidele şi alte organizaţii social-politice; mijloacele de informare în 
masă; reprezentanţii mediului de afaceri etc. Actul normativ de bază relevant 
este Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

1.3.1. De ce este important să ne implicăm în luarea deciziilor?

Ce reprezintă participarea cetățenilor la procesul decizional? Participarea 
cetățenilor se referă la participarea la actul de guvernare, la activitățile societății 
civile șcivile șcivile i la responsabilitatea față i la responsabilitatea față i la responsabilitatea fa de comunitate și față i față i fa de alțde alțde al i cetățeni. Atunci când 
vorbim despre actul de guvernare, se are în vedere participarea cetățenilor la 
alegeri și la procesul decizional. Participarea la procesul decizio nal dă posibi-
litatea persoanelor la care se referă şi/sau care sunt interesate de a-şi apăra in-
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teresele sau de a înainta cerinţele în timpul elaborării planurilor, programelor, 
politicilor sau actelor normative.

Participarea populației, a publicului sau a cetățenilor sunt termeni general 
acceptați pentru a include un cerc deschis şi nelimitat de persoane, toţi mem-
brii şi modalităţile organizaţionale ale societăţii. Astfel, la procesul decizional 
pot participa:

• persoane individuale;
• grupuri de persoane. Grupurile de persoane pot să se organizeze ad-

hoc pentru un anumit motiv, spre exemplu un grup de inițiativă pen-
tru un anumit proiect de lege, sau pot fi grupuri de persoane consti-
tuite pentru un scop de lungă durată. Astfel de grupuri sunt numite și 
„public organizat”. La acestea se referă organizațiile necomerciale ale 
societății civile, sindicatele, patronatele, organizații care reprezintă in-
teresele diferitor grupuri din sectorul privat, organizații religioase. 

Prin decizie se înțelege orice act juridic (act legislativ, act normativ, act ad-
ministrativ) adoptat de autoritățile publice centrale (Cancelaria de Stat, ministe-
rele, alte autorităţi administrative centrale, serviciile publice deconcentrate ale 
acestora) și autoritățile administrației publice locale, inclusiv persoanele juridice 
de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publi-
ce (în continuare, autoritatea publică), ă), ă care pot avea impact social, economic, de 
mediu (asupra modului de viaţă şi a drepturilor omului, asupra culturii, sănătă-
ţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, a serviciilor publice).

Participarea cetățenilor la luarea deciziilor este importantă din următoare-
le motive principale:

• contribuie la îmbunătățirea calității deciziei. Pentru cetățeni partici-
parea este importantă ca să transmită mesajul lor și să fie siguri că 
părerea lor este luată în considerație. Cetățenii sunt „clienții” servicii-
lor publice, de aceea este important ca o autoritate publică să consulte 
clienții serviciilor sale pentru a evalua calitatea lor, cât și pentru a co-
lecta idei și sugestii noi pentru îmbunătățirea acestora. Cetățenii pot 
oferi perspective foarte diferite de funcționarii publici; 

• sporește interesul și acordul cetăți acordul cetăți acordul cet enilor cu decizia luatățenilor cu decizia luatăț ă șenilor cu decizia luată șenilor cu decizia luat i, astfel, ridică 
gradul de respectare a acestora. Este un proces natural – atunci când 
persoana este consultată, aceasta este predispusă spre respectare mai 
mult decât atunci când opinia sa este ignorată;

• duce la îmbunătățirea relațiilor din comunitate, deoarece cetățenii se 
întâlnesc și discută problemele de interes pentru comunitate, se ascul-
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tă unii pe alții și în final ajung la anumite concluzii acceptate mai mult 
sau mai puțin de toți;

• sporește gradul de răgradul de răgradul de r spundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni 
şi față de societate, deoarece autoritățile publice știu că se află sub con-
trolul strict al cetățenilor, care își exprimă acordul sau dezacordul cu 
deciziile luate de autorități;

• contribuie la creșterea încrederii acestora în autoritatea publică. Dese-
ori deciziile sunt luate într-un context necunoscut de cetățeni. Spre 
exemplu, bugetul satului trebuie să corespundă anumitor limite și cri-
terii stabilite la nivel central. Din această cauză primarul și consilierii 
trebuie să facă alegeri între ce este urgent și ce poate fi planificat mai 
târziu. Aceste alegeri uneori nu sunt înțelese de cetățeni, de aceea con-
sultarea lor în procesul de planificare a bugetului este importantă. 

Astfel, participarea cetățenilor la procesul decizional este benefică pentru 
ambele părți – autoritatea publică și cetățean. Dar implicarea cetățenilor nu are 
loc de la sine. Pentru o implicare utilă, autoritatea publică trebuie să aloce su-
ficient timp, resurse umane care să organizeze procesul de implicare și resurse 
financiare pentru organizarea procesului (spre exemplu, să multiplice proiecte-
le de documente supuse discuțiilor, anunțurile, să aloce spații pentru întruniri 
etc). În funcție de problema pusă în discuție, aceasta poate să trezească opinii di-
ferite și chiar conflicte în comunitate. Autoritatea publică care a inițiat procesul 
trebuie să fie capabilă să faciliteze discuții în contradictoriu, să motiveze decizia 
luată și să informeze persoanele ce au participat la procesul luării deciziei.

Participarea publicului este recomandabilă în mod deosebit atunci când: 
• tema deciziei se referă la cercuri largi ale populaţiei sau acestea sunt 

interesate de ea;
• tema ar putea să fie discutabilă, adică nu există un răspuns clar sau 

limite clare conform cărora să fie adoptată. Spre exemplu, strategii de 
dezvoltare a localității;

• pentru realizarea abordărilor politice, a planurilor, programelor, acte lor 
legislative e necesară colaborarea cu un cerc de persoane interesate;

• există tendinţa pentru o largă înţelegere, acceptabilitate şi un rezultat 
de înaltă calitate.

Nu toate deciziile trebuie să fie luate cu implicarea populațieițieiț . Spre exemplu, sunt 
situații când deciziile trebuie luate urgent și implicarea cetățenilor este im posibilă. Le-
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gea privind transparența în procesul decizional prevede, la art. 14, că în cazul „situaţii-
lor excepţionale, al căror regim este stabilit de lege, precum şi în cazul actelor 
ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada electorală, 
proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi adoptării fără respecta-
rea etapelor prevăzute de prezenta lege”, adică fără respectarea cerinței cu pri-
vire la consultarea publicului. Autoritatea care a adoptat o astfel de decizie trebuie 
să aducă la cunoștința publicului argumentarea necesității de a adopta o astfel de decizie 
în termen de cel mult 10 zile de la adoptare, prin plasare pe pagi na web a autorităţii 
publice, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin 
difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz.

În alte situații problema este foarte complicată pentru a fi discutată cu 
populația și, respectiv, este nevoie doar de implicarea specialiștilor, spre exem plu, me-
todologia de stabilire a tarifului pentru apă. Unele decizii nu pot fi luate după cum ar 
dori populația, spre exemplu, politica statului referitoare la trata mentul persoanelor 
condamnate, care trebuie să fie elaborată și implementată conform standardelor 
internaționale la care Republica Moldova a aderat și studiilor spe cializate în dome-
niu. Legea privind transparența în procesul decizional și Re gulamentul de imple-
mentare a acesteia prevede că cetățenii nu sunt implicați în procesul de elaborare şi 
adoptare de către guvern şi autorităţile publice a proiectelor de decizii ce conţin 
informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, a proiectelor de acte normative şi ad-
ministrative care au ca obiect modificarea actelor în vigoare sub aspect redacţio-
nal, fără a schimba conceptul sau impac tul acestora şi a proiectelor de acte admini-
strative cu caracter individual, care nu au impact economic, de mediu şi social.

Autoritatea publică trebuie să ia decizia privind implicarea cetățenilor și forma 
cea mai potrivită în funcție de problema discutată. Și cetățenii, la rândul lor, nu trebuie 
să fie pasivi, ci să răspundă la invitațiile autorității publice și să vină ei înșiși cu pro-
puneri de implicare.

1.3.2. Cum are loc participarea cetăţenilor la procesul decizional? 

Cetățenii pot participa la procesul decizional prin mai multe forme sau me-
tode. Acestea pot fi clasificate în metode de informare și metode de con sultare şi 
participare activă. De asemenea, acestea pot fi clasificate în metode deliberative și 
nondeliberative. În cele deliberative, participanţii au ocazia să dezbată opiniile 
exprimate și să participe la un dialog între ei şi autoritatea publică. În cele non-
deliberative, participanţii doar îşi exprimă opinia, nu pot discuta contraargu-
mente sau alte opinii și comunicarea este unidirecţională, dinspre participant 
spre autoritatea care colectează mesajele.

Mai jos vom enumera și descrie unele metode de informare a cetățenilor și 
metode de consultare și participare a cetățenilor.



76 D E M O C R A Ț I A  Ș I  D R E P T U R I L E  O M U L U I

I. Informarea cetățenilor
Informarea cetățenilor este condiția de bază pentru implicarea lor ulte-

rioară și prima etapă de implicare a cetățenilor. De calitatea procesului de in-
formare depind în mod direct și calitatea, și rezultatele implicării cetățenilor, 
pentru că cetățenii nu-și pot exprima opinii pertinente dacă sunt lipsiți de in-
formaţia necesară pentru a formula opinii.

În procesul de participare a publicului informarea se face într-o formă cla-
ră şi pe înţelesul tuturor. Acest lucru facilitează buna înţelegere şi permite de 
a evita tărăgănările, deziluzionarea sau alte complicări în colaborare. Există 
diferite metode de informare a cetățenilor, spre exemplu:

• spaţii de afişaj din cadrul instituţiei – informaţiile sunt afişate în lo-
cul cel mai frecventat de către public din cadrul instituţiei. Din cauza 
spațiului limitat, se afișează doar anunţul despre informația ce se adu-
ce publicului şi locul unde pot fi solicitate materiale adiționale (spre 
exemplu, proiectul de decizie, nota informativă etc), precum și per-
soana de contact;

• publicaţii proprii tipărite – buletine informative ale autorității publice, 
ziare proprii sau pagini găzduite de ziarele locale; publicaţii electronice 
– buletinele informative ale autorității publice, în format electronic;

• pagina web a autorității publice – pagina web conține informații des-
pre activitatea autorității publice, de obicei are un compartiment spe-
cial destinat transparenței în procesul decizional. Este cea mai răspân-
dită și cea mai ieftină metodă de informare a cetățenilor; 

• centre de informare pentru cetăţeni – un birou amenajat într-un loc 
accesibil publicului. Dispune de personalul, logistica şi mecanismele 
de comunicare cu autoritatea publică respectivă; 

• transmiterea, în direct, a şedinţelor pe internet – o metodă ușor de 
implementat, dar mai puțin utilă dacă nu este însoțită de rezumate ale 
ședințelor și mecanisme ușoare de căutare a informației; 

• lucrul cu mass-media – autoritatea publică anunță publicul despre 
procesul inițiat prin intermediul mijloacelor de informare în masă. 
Este o metodă eficientă pentru a ajunge la un public larg, utilizator al 
mijlocului respectiv de informare;

• mijloace stradale de informare – postere, panouri etc. stradale; trans-
miterea directă de informaţii către organizaţiile nonguvernamentale, 
grupurile interesate, cetăţeni (părți interesate) – o metodă eficientă, 
pentru că este direcționată publicului interesat de subiect. Pentru 
aceasta este nevoie ca autoritatea publică să-și întocmească liste de 
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părți interesate de subiectul pus în discuție și să le actualizeze la un in-
terval regulat de timp pentru a avea informația curentă.

II. Consultarea și participarea activă a cetățenilor
Consultarea şi participarea activă nu pot fi departajate foarte clar. 

Autoritățile publice pot implica cetățenii prin diferite metode de consultare și 
participare. Acestea pot fi deliberative și nondeliberative. Metodele deliberative 
favorizează discuţiile între participanţi, dezbaterile şi examinarea. Avantajul 
acestor metode constă în faptul că acestea fac posibilă atingerea consensului și 
educă în acelaşi timp participanţii. Metodele nondeliberative sunt importante 
pentru colectarea informaţiilor de la cetăţeni, examinarea atentă a diverselor 
aspecte ale problemei și pot fi mult mai structurate decât cele deliberative.

Exemple de metode deliberative:2

1. ateliere de scenarii
2. ateliere, seminare, conferinţe
3. brainstorming
4. cafeneaua publică
5. celula de planificare
6. comisii tripartite
7. dezbateri publice
8. forumuri deliberative
9. grupuri de lucru comune
10. jurii cetăţeneşti
11. metoda spaţiului deschis
12. simpozionul cetăţenesc
13. summitul cetăţenilor
14. întâlnirile publice. 
Exemple de metode nondeliberative:
1. audieri publice
2. audieri la sediul instituţiei
3. comitetele consultative
4. focus-grupuri
5. forumul on-line
6. grupul cetăţenesc
7. metoda Delphi

2 A se vedea detalii pe pagina web a Centrului Acces-Info la http://www.acces-info.org. 
md/index.php?cid=225&lid=917
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8. ore deschise
9. preluarea proiectelor de hotărâri de la organizaţii şi cetăţeni
10. referendumul local
11. sondajele de opinie
12. sugestii în scris de la cetăţeni.

Indiferent de metoda de consultare aleasă, este importantă informarea 
cetățenilor cu privire la inițierea procesului de adoptare a unei decizii. Legea pri-
vind transparența în procesul decizional (art. 9) și Regulamentul de imple mentare 
a acesteia (p. 19-23) stabilesc cerințele pentru anunțarea publicului despre inițierea 
procesului de adoptare a unei decizii și organizarea consultări lor publice. Autorita-
tea publică în mod obligatoriu face publică informația des pre inițierea procesului de 
adoptare a unei decizii. Informația despre organiza rea consultărilor publice referi-
toare la un proiect de decizie este redactată sub forma unui anunț. Anunțul include 
argumentarea necesităţii de a adopta deci zia; data plasării anunţului; termenul-
limită de prezentare a recomandărilor; modalitatea prin care părţile interesate 
pot avea acces la proiectul de decizie; modalitatea consultărilor publice; modali-
tatea prin care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări; numele 
şi informaţia de contact (numărul de telefon, adresa poştei electronice, adresa 
poştală) ale persoanelor respon sabile de recepţionarea şi examinarea recoman-
dărilor referitoare la proiectul de decizie supus consultării. Anunţul este însoţit 
de proiectul deciziei şi mate rialele aferente acestuia (note informative şi, după caz, 
studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au 
stat la baza elabo rării proiectului de decizie etc.). Anunţul de organizare a con-
sultării publice este făcut public cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de iniţierea 
procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului deciziei.

Legea privind transparența în procesul decizional și Regulamentul de im-
plementare a acesteia reglementează mai detaliat următoarele metode de con-
sultare a cetățenilor:

– solicitarea opiniei cetățenilor – practic anunțul este difuzat de auto ritatea 
publică prin care se solicită recomandări de la cetățeni. Reco mandările 
cetățenilor se recepționează de persoanele responsabile in dicate în anunț;

– solicitarea opiniilor experților în domeniu – autoritatea publică soli cită 
contribuția părților interesate (a se vedea în descrierea capitolului cine sunt în descrierea capitolului cine sunt î
părțile interesate) și recepționează recomandările conform indicațiilor din 
anunțul dat sau scrisoarea adresată;

– organizarea dezbaterilor publice – dezbaterile publice reprezintă în-
trunirea reprezentanţilor autorităţii publice şi ai părţilor interesate 
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pentru exprimarea într-un cadru organizat a viziunilor privind pro-
iectul deciziei. Autoritatea publică organizează dezbaterile publice, ceea 
ce presupune stabilirea subiectului dezbaterilor din timp și con tactarea i con tactarea i con 
părților interesate pentru a fi incluse în ordinea de zi. Autori tatea infor-n ordinea de zi. Autori tatea infor-n ordinea de zi. Autori 
mează părțile interesate cu cel puțile interesate cu cel puțile interesate cu cel pu in 3 zile până la dezbateri despre data, 
locul şi ordinea de zi propusă. Dezbaterile sunt de obicei moderate de un 
moderator care facilitează şi menţine dezbaterile în conformitate cu or-
dinea de zi. Autoritatea publică care iniţiază dezba terile publice prezintdezba terile publice prezintdezba ă 
în cadrul discuţiilor punctul de vedere, îl argu mentează şi îşi exprimă, 
după caz, acordul sau dezacordul asupra reco mandărilor şi opiniei partici-
panţilor la dezbaterile publice. Rezultatul dezbaterilor publice se fixează 
în procesul-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;

– organizarea audierilor publice – audierea publică reprezintă o mo dalitate 
de întrunire bine sistematizată a autorităţii publice, autor al proiectului 
de decizie, şi a părţilor interesate. Spre deosebire de dez baterile publi-ilor interesate. Spre deosebire de dez baterile publi-ilor interesate. Spre deosebire de dez 
ce, în cadrul audierilor publice autoritatea publică, care iniţiază audieri-
le publice, prezintă tema discuţiei, adresează, după caz, întrebări şi ia act 
de recomandările şi opiniile participanţilor la audi eri, făeri, făeri, f ră a-şi exprima 
poziţia faţă de recomandările şi opiniile expuse. Audierile publice sunt 
organizate de o comisie de lucru, desemnată de către autoritatea publică, 
care stabileşte regulile de organizare şi desfăşdesfăşdesf urare a discuţiilor şi ordinea 
vorbitorilor. Regulile se aduc la cu novorbitorilor. Regulile se aduc la cu novorbitorilor. Regulile se aduc la cu ştinţa părţilor interesate la începu-
tul audierilor publice. Anunţul despre desfăşdespre desfăşdespre desf urarea audierilor publice, în 
care se face referinţă la data, locul şi subiectele discuţiilor, se face public, de 
regulă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită. Recoman-
dările parvenite în cadrul audierilor publice se înregistrează în procesul-
verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;

– organizarea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participa-
rea reprezentanţilor societății civile – grupurile de lucru sunt create de 
autoritatea publică în scopul iniţierii şi menţinerii unui dialog con stant 
pe parcursul procesului decizional, în cazul celor permanente, și în scopul 
discutării proiectului de decizie supus consultării, obţinerii de consens în 
aspecte contradictorii, în cazul celui ad-hoc. Grupurile de lucru ad-hoc 
sunt deseori create, spre exemplu, pentru elaborarea unui proiect de lege. 
Rezultatele obținute în cadrul grupurilor se în registrează în procese-ver-
bale privind consultarea publică a părţilor interesate. Cetățenii care au un 
interes față interes față interes fa de un anumit subiect dis cutat în cadrul unui grup de lucru pot 
prezenta direct recomandări referitoare la subiectul discutat sau prin in-
termediul unui membru, în cazul în care ultimul este de acord;
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– organizarea sondajului de opinie – sondajul de opinie este o procedu-
ră sociologică de consultare a opiniei cetăţenilor, menită să identifice 
atitudinea acestora faţă de intenţiile sau acţiunile planificate ale auto-
rităţilor publice, stabilite prin proiectele de decizii elaborate. Pentru 
organizarea unui sondaj de opinie autoritatea publică propune un şir 
de întrebări tematice privind subiectul supus consultării, incluse într-
un chestionar, care este implementat de o organizație specializată. 
Sondajul nu este, deocamdată, o metodă de consultare des utilizată în 
Republica Moldova;

– organizarea referendumului – referendumul reprezintă un instru-
ment de consultare a opiniei cetăţenilor privind cele mai importante 
pro bleme ale statului şi societăţii şi se desfăşoară conform proceduri-
lor stabilite de Codul electoral. Referendumul este rar utilizat în Republica 
Moldova, de obicei doar la nivel de țară. 

În afară de participarea la elaborarea deciziilor, cetățenii pot participa la 
ședinţele autorităţilor publice în cadrul cărora sunt examinate şi adoptate de-
ciziile (a se vedea pentru detalii capitolul III al Legii prind transparența ța ț în procesul 
decizional). Ședințele respective sunt publice, cu excepţia cazurilor când în cadrul 
şedinţelor sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată 
(pentru detalii referitoare la informa(pentru detalii referitoare la informa( ție cu accesibilitate limitată limitată limitat a se vedea capitolul 
1.4 – art. 7 al Legii nr. 982/2000 privind accesul la informaţii). În orice caz în care 
ședința este închisă, autoritatea publică este obligată să facă publică argumentarea 
desfăşdesfăşdesf urării şedinţelor închise.

DesfăşDesfăşDesf urarea şedinţei publice, data, ora şi adresa unde aceasta va avea loc, or-
dinea de zi a şedinţei sunt anunţate de autoritatea publică în prealabil, de re gulă, 
cu cel puţin 3 zile lucrătoare, prin plasarea unui anunătoare, prin plasarea unui anună ț și/sau trimiterea informaținformaținforma iei 
părților interesate. Fiecare autoritate publică stabilește modalitatea de organizare și 
participare la ședințedințedin ele publice în regulile interne de organizare a procedurilor de 
consultare publică în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. Regulile de or-
ganizare a ședințedințedin ei publice sunt aduse la cunoştinţă tinţă tin parti cipanparti cipanparti ţilor la şedinţă, care 
sunt obligaţsunt obligaţsunt obliga i să le respecte. Participarea publicului se asigură în limitele locurilor 
disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea priori tarn ordinea priori tarn ordinea priori ă stabilită de persoana care 
prezidează şedinţa, în conformitate cu interesul fiecărei părţi interesate faţă i interesate faţă i interesate fa de 
subiectele examinate în cadrul şedinţei publice. Rezultatele ședințedințedin elor sunt făelor sunt făelor sunt f cute 
publice prin publicarea acestora pe paginile web ale autorității publice. Autoritatea 
publică poate de asemenea să le facă pu blice prin afipu blice prin afipu şarea la sediul său într-un spaţntr-un spaţntr-un spa iu 
accesibil publicului, prin difuza rea, dupaccesibil publicului, prin difuza rea, dupaccesibil publicului, prin difuza ă caz, a unui comunicat de presă în mijloa-
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cele de informare centrale sau locale, sau prin informarea părților interesate care au 
participat la ședință.

Ce urmează după consultarea publicului?
Examinarea recomandărilor cetăţrilor cetăţrilor cet enilor, a asociaăţenilor, a asociaăţ ţiilor constituite legal, a altor 

părţi interesate de procesul de elaborare a proiectelor de decizii – auto ritatea publică 
care a inițiat consultarea publică privind un proiect de decizie înregistrează toate 
recomandările cetățenilor și părţilor interesate parvenite pe parcursul desfăşură-
rii consultării publice a proiectului de decizie şi le in clude în sinteza recomandă-
rilor. Sinteza recomandărilor este întocmită sub forma unui tabel și include reco-
mandarea recepționată, autorul recomandării și poziţia autorităţii publice privind 
acceptarea sau respingerea recomandării şi argumentarea, în cazul respingerii 
recomandării.

Informarea publicului referitor la deciziile adoptate – autoritatea publică infor-
mează publicul despre rezultatele consultării la finele acesteia, dar până la adop-
tarea deciziei, făcând publice rezultatele consultării (procese-verbale, sinteza re-
comandărilor), după aprobarea acestora de către conducerea auto rităţii publice. 
Rezultatele se fac publice prin plasarea unui anunț și/sau prin informarea directă a 
părților interesate, în funcție de metoda de informare și consultarea aleasă de auto-
ritate la inițierea procesului de consultare. Deciziile adoptate ale autorităţilor publi-
ce, supuse consultării publice, de asemenea sunt făcute publice prin inserarea aces-
tora pe paginile web ale autorității publice. De asemenea, autoritatea publică poate 
să le facă publice prin afişarea la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului, prin 
difuzarea, după caz, a unui comu nicat de presă în mijloacele de informare centrale 
sau locale sau prin informa rea părților interesate care au participat la consultări. 
Actele normative sunt publicate în mod obligatoriu în Monitorul Oficial pentru a 
avea forță juridică.

1.3.3. Participarea la guvernare la nivel central 

Metodele generale de implicare a populației la nivel central și local sunt si milare, 
dar aplicarea acestora diferă datorită faptului că sunt diferite obiectele de regle-
mentare și părțile interesate.

Participarea directă a cetățenilor la nivel central este rară, dar nu este ex clusă. 
Cel mai des la procesul decizional participă organizații specializate sau grupuri de 
persoane interesate de un anumit subiect.

În 2010 guvernul a creat Consiliul Național de Participare (în continuare CNP) 
pentru a facilita participarea părţilor interesate la procesul de elaborare, imple-
mentare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de pla nificare 
strategică. CNP este un organ consultativ al guvernului, fără statut de persoană 
juridică. Conform legii, CNP are drept scop dezvoltarea şi pro movarea parte-
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neriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în 
vederea consolidării democraţiei participative în Republi ca Moldova, prin faci-
litarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea 
priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi 
capacităţilor instituţionale de asigurare a impli cării plenare a părţilor interesate 
în procesul de luare a deciziilor. CNP este format din 30 de membri, reprezen-
tanţi ai grupurilor organi zate ale societăţii civile, reprezentând diferite domenii 
de expertiză. Mandatul membrilor CNP este de 2 ani (a se vedea pentru detalii 
Hotărârea Guvernului nr. 11/2010 cu privire la crearea Consiliului Național de 
Participare, compartimentul Transparență decizională de pe pagina web a guver-
nului www.gov.mwww.gov.md și pagina web a CNP – www.cnp.mwww.cnp.md). Pe pagina web a CNP 
pot fi găsite informații despre inițiativele curente consultate cu cetățenii, eve-
nimentele relevante și persoanele de contact. Doritorii se pot abona la noutățile 
trimise de CNP prin poșta electronică. Orice cetățean poate trimite sugestii sau 
comentarii CNP referitoare la inițiative și documente de politici ale statului. 

Pentru a facilita dialogul conti nuu Pentru a facilita dialogul conti nuu Pentru a facilita dialogul conti între cetățeni şeni şeni i autoritățile publice, a fost 
creată o pagină web dedicată participării populațrii populațrii popula iei la procesul de luare a decizii-
lor: www.particip.gov.mwww.particip.gov.md, care este o platformă guvernamentală online care are ca 
scop încurajarea participării cetățenilor la procesul decizional. Proiectele de legi, 
hotărârile de guvern și strategiile sunt prezentate într-un limbaj accesibil tuturor. 
Orice persoană interesată poate lăsa comentarii pe pagina respectivă, care sunt 
examinate de adminis tratorii paginii și adresate factorilor decizionali.

Autorităţile publice centrale, inclusiv persoanele juridice de drept public şi 
privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice (autorități publice 
centrale) sunt obligate să facă publice programele (planurile) anuale de activitate, 
programele anuale (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative, 
cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse con sultării publice. 
De obicei, informațDe obicei, informațDe obicei, informa ia este plasată pe pagina web a autorității publice în compar-
timentul „transparența în procesul decizional”, „proiecte de acte normative” sau 
altele de acest tip. De asemenea, orice autoritate publică trebuie să adopte reguli-
le interne privind procedurile de informare, consultare şi participare la procesul 
de elaborare şi adoptare a deciziilor și să numească o persoană responsabilă de 
coordonare şi monitorizare a asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi 
adoptare a proiectelor de decizii din cadrul autorităţii respective – coordonatorul 
procesului de consultare publică. Orice cetățean poate urmări anunțurile plasate 
de autoritățile publice pe paginile web și poate trimite comentarii sau solicitări de a 
fi informat despre actul res pectiv, totodatfi informat despre actul res pectiv, totodatfi informat despre actul res ă poate adă poate adă resa întrebări coordonatoru-
lui procesului de con sultare publică.
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1.3.4. Participarea la guvernare la nivel local

Unul din principiile de bază ale administrării publice locale în Republi-
ca Moldova este consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 
Autoritățile publice locale pot să elaboreze şi să aprobe regulile interne proprii de 
orga nizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare 
şi adoptare a deciziilor după modelul celor centrale.

Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot 
avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi a drep turilor 
omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivi tăţilor loca-
le, a serviciilor publice) se consultă public, cu respectarea procedu rilor stabilite de 
către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a popula ţiei unităţii admini-
strativ-teritoriale de nivelul întâi sau al doilea, după caz.

Consiliul raional dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a pro-
iectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact eco nomic, 
de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi a drepturilor omului, asupra cul-
turii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, a serviciilor pu-
blice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din popu-
laţia unităţii administrativ-teritoriale. Aparatul președintelui raionului asigură 
consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii 
normative ale preşedintelui raionului şi informarea pu blicului referitor la deciziile 
adoptate şi la dispoziţiile emise.

Consiliile locale sunt obligate să asigure informarea adecvată și în timp util 
asupra subiectelor dezbătute de consiliul local. Acestea sunt obligate să asigure 
publicarea programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse su porturi in-elor pe diverse su porturi in-elor pe diverse su 
formaţionale. Secretarul consiliului local are funcția de a asigura consultarea 
publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale 
primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţi la dispoziţi la dispozi iile 
emise. Astfel, orice cetățean poate cere secretarului informațean poate cere secretarului informațean poate cere secretarului informa ii despre anumite decizii 
și despre modul cum se poate implica în procesul de elaborare a acestor decizii.

Orice cetățean poate adresa autorității publice locale sugestii, comen tarii referitor ii publice locale sugestii, comen tarii referitor ii publice locale sugestii, comen 
la probleme de interes local, fie legate de planul anunțat, fie inițiative noi. Acestea 
pot fi adresate prin intermediul coordonatorului procesului de consultare pu-
blică, dacă a fost creat un astfel de post în sta tele autorității, prin intermediul 
orelor de audiență la primar, viceprimar, președinți sau vicepreședinți de raion, 
consilieri locali sau raionali, sau să se implice într-un proces de consultare pu-
blică inițiat de autoritatea publică locală.

Cetățenii pot participa la procesul de luare a deciziilor prin transmiterea 
sugestiilor și recomandărilor, cât și prin participarea la ședințele consiliului local 
(sătesc, comunal, orășenesc, municipal).
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Orice cetățean are dreptul de a propune iniţierea elaborării şi adoptării 
unor decizii, de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume 
propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respecti ve, 
privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor. Consiliul local este 
obligat să recepționeze și să examineze, în timp util, toate recomandările, sesi-
zările, scrisorile, adresate de către cetăţeni la elaborarea proiectelor de decizii 
sau a programelor de activitate.

Ședințele consiliului local sunt publice. Cetățenii pot participa la ședințele 
consiliului local, în limitele spațiului disponibil și dacă în cadrul şedinţelor nu 
sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată. Orice 
persoană interesată are dreptul de a avea acces la informații privind ordinea de 
zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei.

Pentru a implica publicul în elaborarea deciziei autoritatea publică locală 
poate utiliza una sau câteva din procedurile de consultare explicate mai sus 
în subcapitolul 1.3.2. Specific este dreptul primarului de a propune consiliu-
lui local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de inte-
res deosebit. În cazul raionului, președintele raionului propune consiliului 
raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes 
deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării 
referendu mului.

1.3.5. Acte normative și surse utile de informaţie

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. Hotărârea 
Guvernului nr. 96/2010 cu privire la acțiunile de implemen tare a Legii nr. 239-
XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

Hotărârea Guvernului nr. 11/2010 cu privire la crearea Consiliului Național 
pentru Participare.

Pagina web a Consiliului Național de Participare – www.cnp.mwww.cnp.md
Platforma guvernamentală online consacrată participării populației – 

www.particip.gov.mwww.particip.gov.md

Asociația Obștească Centrul de Promovare a Libertății de Exprima re și 
a Accesului la Informație „Access-Info” (Centrul „Acces-Info” în continuare) 
– www.acces-info.org.mwww.acces-info.org.md, compartimentul Transparență și participare

Asociația obștească Asociația pentru Democrație Participativă, care efec-
tuează monitorizarea transparenței decizionale în cadrul organelor centrale 
de specialitate ale administrației publice, rapoartele căreia sunt publicate pe 
pagina web – http://www.e-democracy.mhttp://www.e-democracy.md
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1.4. Accesul la informaţie
Doar un cetățean bine informat poate să-și apere drepturile și să participe 

activ la viața politică și social-economică. Dreptul la informație este un drept 
fundamental, garantat de art. 10 al Convenției Europene și art. 34 al Constituției 
Republicii Moldova. Accesul la informație este un drept al cetățeanului, dar și 
o obligație a autorităților publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor 
asupra problemelor de interes public.

Este important de reținut că dreptul de acces la informație nu se referă la 
toate tipurile de informație, ci la informația de interes public sau informațiile 
oficiale. În capitolul de față se explică ce reprezintă informațiile oficiale la care 
cetățeanul are dreptul, precum și tipurile de informație la care cetățenii nu au 
acces sau au acces limitat. Se explică procedura de obținere a informației ne-
cesare și procedura de contestare în caz de refuz.

În Republica Moldova termenii de informație de interes public și informații 
oficiale sunt echivalente, așa cum reiese din interpretarea Curții Supreme de 
Justiție (Hotărârea nr. 1 din 2.04.2007). Pentru a utiliza terminologia folosită 
în legislația și practica din instanțe, în capitol se utilizează termenul informații 
oficiale. Dar pentru că avem termenul informație de interes public utilizat în 
Constituția Republicii Moldova și în jurisprudența Curții Europene pentru 
Drepturile Omului, nu este o greșeală dacă utilizăm și termenul informație de 
interes public.

În acest capitol termenul cetățean se referă la cetățenii Republicii Moldo-
va, cetățenii străini și apatrizii care au domiciliul sau reședința pe teritoriul 
Republicii Moldova.

1.4.1. Ce reprezintă informaţiile oficiale?

Cetățeanul are dreptul la informația pe care o deține autoritatea publi că, 
pentru că autoritatea publică activează pentru cetățeni, care achită impozite-
le ce permit activitatea autorităților publice. Astfel, cetățeanul are dreptul la 
informația pe care autorita tea publică o deține despre sine, cât și la informația pe 
care o deține autoritatea publică care nu se referă în mod direct la cetățean, dar 
care i-ar putea afecta bunăstarea ca membru al societății și/sau i-ar putea fi de 
folos în exercitarea drepturilor sale.

Dreptul la informație are două componente majore:
• elementul activ – obligația pozitivă a autorităților publice de a pune la 

dispoziție, a publica și a disemina informații despre activitățile lor prin-
cipale, cum ar fi bugetul și politicile elaborate, astfel încât cetățenii să știe 
despre activitatea lor, să poate participa la procesul de elaborare a deci-
ziilor și să fie în stare a controla comportamentul instituțiilor publice; 
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• elementul pasiv sau de reacție – dreptul oricărei persoane de a soli-
cita informație de la autoritățile publice despre activitatea acestora, 
pre cum și orice document deținut de acestea și dreptul persoanei de 
a primi un răspuns la solicitarea sa. Autoritatea publică răspunde so-
licitării prin furnizarea informației pe care o deține, permite accesul 
la documentul în original sau trimite copii ale acestora. 

Majoritatea informației deținute de autoritățile publice trebuie să fie dis-
ponibilă, cu excepția informației care nu se face publică pentru a proteja viața 
privată, securitatea națională și interesele comerciale3. Informația de interes 
public sau informațiile oficiale includ o serie de do menii de interes, cum ar fi 
funcționarea unei autorități publice, viața politică, socială, educație, mediu, 
sănătate, economie, securitate, justiție, achiziții pu blice etc. Cu titlu de exem-
plu, cetățeanul are dreptul să cunoască:

• ce se întâmplă în parlament – deputații sunt aleși de cetățeni și, res-
pectiv, aceștia au dreptul să știe ce acte normative și ce politici adoptă 
deputații, cum parlamentul revizuiește activitatea executivului, care 
sunt planurile de noi acte normative și politici etc. Cetățenii sunt în 
drept să știe ce se petrece în parlament cel puțin pentru a ști mai de-
parte pentru ce partid sau candidat independent să voteze; 

• ce se întâmplă în autoritățile publice – autoritățile publice imple-
mentează legile și politicile aprobate de parlament, care a fost ales de 
cetățeni. Autoritățile publice sunt în serviciul cetățenilor și, respectiv, 
aceștia au dreptul să știe despre activitatea lor. Deciziile adoptate de 
autoritățile publice de orice nivel – primărie, departament, agenție, 
minister etc. – pot afecta viața fiecărui cetățean, de aceea accesul la 
informația despre activitatea acestora trebuie să fie garantat. Mai mult, 
autoritățile publice trebuie să publice nu doar deciziile finale, dar și 
intențiile de a adopta decizii, pentru a asigura posibilitatea cetățenilor 
de a participa efectiv la procesul de luare a deciziilor respective;

• ce se întâmplă în instanțele de judecată – justiția nu doar trebuie fă ia nu doar trebuie fă ia nu doar trebuie f cută, 
dar „trebuie să fie și văzută”. Accesul publicului la instanțele de judecată 
este o garanție că acestea vor activa adecvat și vor trata corect părțile; 

• nu în ultimul rând, parlamentul, autoritățile publice, instanțele de ju decată 
funcționează datorită impozitelor plătite de cetătite de cetă ățeni. De aceea cetățenii au 
dreptul să știe cum banii publici sunt cheltuiți de aceste instituții;

3 Adaptat după www.acces-info.org
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• cetățenii au dreptul să cunoască adevărul despre încălcările comise în 
prezent și în trecut, indiferent dacă această informație este sau nu como-
dă pentru guvernare. Accesul la astfel de informații este esențial pentru a 
asigura tragerea la răspundere a celor care au comis încăl cări grave ale 
drepturilor omului și pentru a reabilita moral persoanele care au suferit. 

Constituția Republicii Moldova prevede, la art. 34, că dreptul persoanei de 
a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Auto rităţile 
publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure in formarea 
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes 
personal.

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informațLegea nr. 982/2000 privind accesul la informațLegea nr. 982/2000 privind accesul la informa ie definește informațte informațte informa ia ofi cialia ofi cialia ofi ă (la 
care cetățenii au acces sau informațenii au acces sau informațenii au acces sau informa ie de interes public) „toate infor matoate infor matoate infor ţiile aflate în 
posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, 
prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori per soane oficiale sau puse la 
dispoziţia lor în condiţiile legii de către alătre ală ţi subiecţi de drept”.

Hotărârea Curții Supreme de Justiție din 2.04.2007 prevede următoare ătoare ă le: toare le: toare „se 
atenţionează instanţele judecătoreşti asupra similitudinii noţiunilor de «infor-
maţie oficială» și «informaţie de interes public», ambele noţiuni având semnifica-
ţia prevăzută la art. 6, alin. (1) din Lege. Acest fapt rezultă atât din interpretarea 
sistematică a Legii, cât şi din jurisprudenţa CEDO (ex.: cazul Sârbu împotriva 
Republicii Moldova; cazul de Haes şi Gijsels împotriva Bel giei). Pentru consec-
venţă, se recomandă aprecierea informaţiei sub aspectul «oficialităţii» ei în con-
formitate cu art. 6 din Lege, aceasta figurând în calitate de parte componentă a 
eventualului raport litigios”.

De ce este important de a ne realiza dreptul de acces la informație?
Într-un stat cu cetățeni activi, care în permanență verifică activitatea 

autorităților publice, aceste instituților publice, aceste instituților publice, aceste institu ii funcționează responsabil ă responsabil ă și se reduce semnificativ 
probabilitatea oricărui abuz din partea autorităților. Atunci când instituțiile publice 
știu că sunt verificate de cetățeni, acestea comit mult mai puține încălcări. Cu 
cât controlul publicului este mai mare, cu atât mai mult scade corupția, deoa-
rece instituțiile publice știu că încălcările lor pot deveni cunoscute.

Accesul la informație duce la îmbunătățirea calității actului decizional și, 
respectiv, a politicilor statului. Atunci când cetățeanul în permanență întreabă 
de ce și pentru ce sunt cheltuiți banii publici, instituțiile statului se vor asigura 
pe viitor să adopte politici și decizii în favoarea cetățenilor.

Accesul la informație contribuie la îmbunătățirea mediului de viață și a 
sănătății populației. Când cetățenii au informații corecte despre efectul dife-
ritor activități și întreprinderi asupra mediului, ei sunt interesați să se implice 



88 D E M O C R A Ț I A  Ș I  D R E P T U R I L E  O M U L U I

activ în procesul de monitorizare a activității acestora și de adoptare a decizii-
lor corecte. La fel, accesul la informația corectă despre efectul diferitor produse 
asupra sănătății cetățenilor îi va ajuta să ia decizii corecte cu privire la modul 
de alimentare. Sau accesul corect la informația despre modul de transmitere a 
unor boli și efectul acestora asupra organismului uman îi va ajuta pe oameni 
să adopte comportamentul corect.

Șirul avantajelor poate fi continuat.

Nu toată informația deținută de autoritățile și instituțiile publice trebuie 
să fie disponibilă. Legea privind accesul la informație reglementează un șir de 
informații la care accesul este interzis sau care au un caracter limitat.

Accesul la informații oficiale poate fi supus unor restricţii reglementate 
prin lege organică pentru motive specifice, ce corespund principiilor dreptului 
internaţional, și anume, respectarea drepturilor şi reputaţiei altei persoane și 
protecția securităţii naţionale, a ordinii publice, ocrotirea sănătăţii sau protec-
ţia moralei societăţii.

Accesul la informații oficiale nu poate fi îngrădit, cu excepția:
• informaţiilor ce constituie secret de stat – acestea sunt reglementate 

prin lege organică (Legea nr. 245 din 27.11.2008), a căror divulgare 
neautorizată sau pierdere poate aduce atingere intereselor şi/sau secu-
rităţii Republicii Moldova;

• informaţiilor confidenţiale din domeniul afacerilor – informații care 
sunt prezentate instituţiilor publice cu titlu de confidenţialitate, regle-
mentate de legislaţia privind secretul comercial, şi care ţin de produc-
ţie, tehnologie, administrare, finanţe, de altă activitate a vieţii econo-
mice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele 
întreprinzătorilor;

• informaţiilor cu caracter personal – informații a căror divulgare este 
considerată drept o imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de 
legislaţie, accesul la care poate fi admis numai cu respectarea prevede-
rilor art. 8 al Legii privind accesul la informație (accesul la informație 
cu caracter personal);

• informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a or-
ganelor de resort – numai în cazurile în care divulgarea acestor infor-
maţii ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni în desfăşn desfăşn desf urarea 
unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă 
şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa sau securitatea 
fizică a oricărei persoane – aspecte reglementate de legislaţie; 
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• informaţiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor 
investigaţii ştiinţifice şi tehnice şi a căror divulgare privează auto rii 
investigaţiilor de prioritatea de publicare sau influenţează negativ 
exercitarea altor drepturi protejate prin lege. 

Legea stabilește reguli foarte importante pentru limitarea abuzului de că-
tre autoritățile publice referitor la posibilitatea de a declara o informație cu 
caracter limitat, și anume:

• dacă accesul la informaţiile, documentele solicitate este parţial limitat, 
furnizorii de informaţii sunt obligaţi să prezinte solicitanţilor părţile 
documentului, accesul la care nu conţine restricţii conform legisla-
ţiei, indicându-se în locurile porţiunilor omise una din următoarele 
sin tagme: „secret de stat”, „secret comercial”, „informaţie confidenţia-
lă despre persoană”. Refuzul accesului la informaţie trebuie întocmit 
conform cerințelor legii;

• accesul la informații poate fi limitat doar dacă furnizorul de informa-
ţii poate demonstra că restricţia este reglementată prin lege organică şi 
este necesară într-o societate democratică pentru apărarea drepturilor 
şi intereselor legitime ale persoanei sau pentru protecţia securităţii na-
ţionale şi că prejudiciul adus acestor drepturi şi interese ar fi mai mare 
decât interesul public în cunoaşterea informaţiei; nimeni nu poate fi 
pedepsit pentru că a făa făa f cut publice anumite infor maţii cu accesibilitate 
limitată, dacă dezvăluirea informaţiilor nu atin ge şi nu poate să atingă 
un interes legitim legat de securitatea naţională sau dacă interesul pu-
blic de a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe care ar putea să o 
aducă dezvăluirea informaţiei. 

Ce reprezintă informația cu caracter personal și care sunt regulile specifice 
aplicabile?

Este important de știut că nu avem un drept nelimitat la informațnu avem un drept nelimitat la informațnu avem un drept nelimitat la informa ie despre orice 
persoană. În cazul în care ne interesăm despre viațm despre viațm despre via a privată a unei persoane, avem un 
conflict între dreptul nostru la informațntre dreptul nostru la informațntre dreptul nostru la informa ie și dreptul persoanei la viați dreptul persoanei la viați dreptul persoanei la via a pri vată. În acest caz 
prevalează dreptul persoanei la viațdreptul persoanei la viațdreptul persoanei la via a privată, deoarece informaț, deoarece informaț, deoarece informa ia despre viațdespre viațdespre via a privată sau 
personală a unei persoane nu afectează viațviațvia a noastră, iar dacă aflăm informațm informațm informa ii pe care 
cealaltă persoană nu vrea să le cunoască alțalțal ii, atunci încălcăm dreptul acesteia. Doar în 
cazul în care accesul la informațn care accesul la informațn care accesul la informa ii despre viații despre viații despre via a privată a unei persoane servește un in-
teres public, dreptul nostru la informațteres public, dreptul nostru la informațteres public, dreptul nostru la informa ie prevalează. De obicei, aceasta are loc în cazul 
persoanelor cu funcții publice.
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Legea privind accesul la informațLegea privind accesul la informațLegea privind accesul la informa ie definește în felul următor informaător informaă țtor informațtor informa ia cu ca-
racter personal:

• datele ce se referă la o persoană privată identificată sau identificabilă, a că-
rei dezvăluire ar constitui o violare a intimităţii persoanei, fac parte din 
categoria informaţiei confidenţiale despre persoane. Nu constituie in-
formaţţie confidenţţială datele ce ţţin exclusiv de identificarea persoa nelorin exclusiv de identificarea persoa nelor
(datele ce se conţin în buletinele de identitate). Furnizorii de informaţii, 
posesori de informaţie cu caracter personal, sunt obligaţi să protejeze 
confidenţialitatea vieţii private a persoanei. 

Protejarea confidențialității vieții private include:
• dreptul la consimțământul persoanei ale cărei interese sunt atinse în

procesul de divulgare a informaţiei cu caracter personal; 
• dreptul de a participa la procedura de luare a deciziilor în calitate de 

parte egală; 
• dreptul de a i se păstra anonimatul în cazul furnizării de informaţii cu

– caracter personal, cu respectarea confidenţialităţii; 
• dreptul de a controla şi a rectifica informaţiile neadecvate, incorecte, in-

complete, neactualizate, irelevante; 
• dreptul de a nu fi identificată, în mod automat, în cadrul procedurii de 

luare a deciziilor asupra divulgării informaţiei; 
• dreptul de a se adresa în instanţele de judecată. 

Informaţiile cu caracter personal vor fi: 
– obţinute, colectate, prelucrate, păstrate şi utilizate corect, în scopuri le-

gitime strict determinate; 
– veridice, adecvate, pertinente şi neexcesive în raport cu scopurile în

care au fost obţinute; 
– conservate, într-o formă care să permită identificarea persoanei la care se 

referă, pe un termen nu mai mic de cel necesar realizării scopurilor pen-
tru care au fost obţinute.

Furnizorii de informaţii pot să divulge orice informaţii cu caracter perso nal 
în cazul când sunt solicitate conform legii doar în cazurile când:

– persoana la care se referă consimte divulgarea lor; 
– informaţia solicitată, în integritatea sa, a fost pusă la dispoziţia publi-

cului (publicată în conformitate cu legislaţia în vigoare), anterior datei 
solicitării; 
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– accesul la aceste informații este permis prin hotărârea instanţei de 
judecată, care a stabilit că divulgarea va fi în interesul public, adică 
se va referi la ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la 
protecţia mediului înconjurător, chiar dacă persoana la care se referă 
informaţiile cu caracter personal nu consimte divulgarea lor. 

Oricărei persoane i se asigură accesul la informaţiile cu caracter personal
despre sine. Ea are dreptul:

– să ia cunoştinţă de aceste informaţii personal sau în prezenţa altei per-
soane;

– să precizeze aceste informaţii în scopul asigurării plenitudinii şi veri-
dicităţii lor;

– să obţină, dacă este cazul, rectificarea informaţiilor sau lichidarea lor
atunci când ele vor fi tratate neadecvat; 

– să afle cine şi în ce scop a utilizat, utilizează sau intenţionează să utilizeze 
aceste informaţii; 

– să ia copii de pe documentele, informaţia copii de pe documentele, informaţia copii de pe documentele, informa iile despre sine sau de pe unele
părţi ale acestora.

Furnizorii de informaţii vor aplica măsurile necesare pentru protecţia in-
formaţiilor contra distrugerii sau pierderii lor, contra accesului, modifică rii sau 
difuzării neautorizate, dar aceste măsuri nu pot limita dreptul de ac ces la infor-
maţiile oficiale în condiţiile stabilite de Legea privind accesul la informație.

1.4.2. Care este procedura pentru a obţine informaţii oficiale?

Unde puteți adresa o solicitare de prezentare a informați adresa o solicitare de prezentare a informați adresa o solicitare de prezentare a informa iei oficiale?
Conform Legii privind accesul la informație, solicitările de furnizare a 

informaținformaținforma iei se depun la „furnizorii de informațfurnizorii de informațfurnizorii de informa ii”, care sunt:
– autorităţile publice centrale şi locale – autorităţile administraţiei de 

stat, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi anume: parlamen tul, 
Preşedintele Republicii Moldova, guvernul, administraţedintele Republicii Moldova, guvernul, administraţedintele Republicii Moldova, guvernul, administra ia publică, auto-
ritatea judecătorească;

– instituţiile publice centrale şi locale – organizaţiile fondate de către 
stat în persoana autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul de stat,
care au ca scop exercitarea atribuţiilor de administrare, social-cultu-
rale şi a altor atribuţii cu caracter necomercial;

– persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu 
autoritatea publică ori instituţia publică, sunt abilitate cu gestionarea 
unor servicii publice şi colectează, selectează, posedă, păstrează, dis-
pun de informaţii oficiale, inclusiv de informaţii cu caracter perso nal.
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Aspecte importante de reținut până la depunerea cererii
În scopul asigurării transparenţei activităţii instituţiilor, eficientizării ac-

cesului la informaţie, creării condiţiilor pentru căutarea, identifi carea operati-
vă a documentelor şi informaţiilor, autorităţile publice, instituţiile publice vor 
edita, cel puţin o dată pe an, îndrumare ce vor conţine liste ale dispoziţiilor, 
hotărârilor, altor documente oficiale, emise de instituţia respectivă, şi dome-
niile în care pot furniza infor maţii, vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mij-
loacelor de informa re în masă date oficiale despre propria activitate, inclusiv 
despre do meniile în care pot furniza informaţii. Respectiv, până la solicitarea 
informației, verificați dacă aceasta nu este deja publicată, deoarece autoritatea 
publică nu este obligată să furnizeze informația deja publi cată.

Dacă nu sunteți siguri de formularea corectă a solicitării sau nu știți unde 
să o adresați, nu ezitați să cereți ajutorul autorității publice, care are obligația 
să acorde asistenţa şi sprijinul necesar solicitanţilor pen tru căutarea şi iden-
tificarea informaţiilor. Mai mult, pentru facilita rea accesului la informație, 
orice furnizor de informații este obligat să facă publice sau să informeze di-
rect solicitanții de informație despre: descrierea structurii instituţiei şi adresa 
acesteia; descrierea funcţiilor, direcţiilor şi formelor de activitate ale institu-
ţiei; descrierea subdivi ziunilor cu competenţele lor, a programului de lucru al 
acestora, cu indicarea zilelor şi orelor de audienţă a funcţionarilor responsa-
bili de furnizarea informaţiilor, documentelor oficiale; deciziile finale asupra 
principalelor probleme examinate. Informațiile respective sunt făiile respective sunt făiile respective sunt f cute publice 
în afara procedurii de examinare a cererilor privind accesul la informaţie.

Dacă informația care vă interesează lipsește, puteți solicita furnizorilor de 
informații, personal sau prin reprezentanții dvs., orice informații care se află 
în posesia acestora.

Depunerea cererii privind accesul la informație – reguli principale
Cererea poate fi depusă în scris sau formulată verbal. Cererea poate fi îna-

intată verbal în cazurile în care este posibil răspunsul pozitiv, cu satisfacerea 
imediată a cererii de furnizare a informaţiei. În cazul în care furnizorul in-
tenţionează să refuze accesul la informaţia solicitată, el va informa solicitantul 
despre aceasta şi despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise.

Solicitantul de informație nu este obligat să-și motiveze cererea. Respectiv, 
nu trebuie să motivați pentru ce cereți informația.

În cazul cererii scrise, aceasta trebuie să conțină:
– detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei soli-

citate (a unei părţi sau a unor părţi ale acesteia);
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– modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate;
– date de identificare ale solicitantului – la dorința solicitantului, cu 

excepția cazurilor de solicitare a informația cazurilor de solicitare a informația cazurilor de solicitare a informa iei cu caracter personal.

Ce fel de informație solicitție solicitț ăie solicităie solicit m?
Autoritatea publică este obligată să furnizeze informațfurnizeze informațfurnizeze informa ia pe care o deține. Elabo-

rarea şi furnizarea unor informaţii analitice, de sinteză sau inedite pot fi efec-
tuate în baza unui contract între solicitant şi furnizorul de informaţii, contra 
unei plăţi negociabile, dacă furnizorul va fi disponibil şi în drept să realizeze o 
asemenea ofertă.

Care este modalitatea de răCare este modalitatea de răCare este modalitatea de r spuns la solicitarea depusă?
Solicitantul de informație poate primi răspunsul la solicitarea sa în una din 

următoarele forme:
– audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală;
– examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul institu-

ţiei;
– eliberarea copiei de pe documentul, informaţia solicitate (de pe unele 

părţi ale acestora);
– eliberarea copiei traducerii documentului, informaţiei (unor părţi ale 

acestora) într-o altă limbă decât cea a originalului, pentru o plată su-
plimentară;

– expedierea prin poştă (inclusiv poşta electronică) a copiei de pe docu-
ment, informaţment, informaţment, informa ie (de pe unele părţi ale acestora), a copiei de pe traduce-
rea documentului, informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantu lui, , la cererea solicitantu lui, , la cererea solicitantu 
pentru o plată corespunzătoare;

– extrasele din registre, documente, informaţii (unele părţi ale acesto ra), 
în conformitate cu cererea solicitantului, pot fi puse la dispoziţia persoa-
nei date, într-o formă rezonabilă şi acceptabilă pentru aceasta, spre a fi: 
examinate la sediul instituţiei; dactilografiate, fotocopiate sau copiate 
într-o altă modalitate ce ar asigura integritatea originalului; înscrise 
pe un suport electronic, imprimate pe casete video, audio, alt suport 
rezultat din progresul tehnic. Informaţiile, documentele solicitate în 
conformitate cu dispozițiile egale sunt puse la dispoziţia solicitanţilor 
în limba de stat sau în limba în care au fost elaborate. În cazul în care 
informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă decât cea 
de stat, furnizorul de informaţii este obligat să prezinte, la cererea so-
licitantului, o copie a traducerii autentice a informaţiei, documentu lui 
în limba de stat.
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Informaţiile oficiale, documentele, părţile acestora, extrasele din registre, 
copiile traducerilor, eliberate conform dispozițiilor legale, vor fi semnate de 
persoana responsabilă.

Care este termenul de furnizare a informației solicitate? 
Informaţiile, documentele solicitate sunt puse la dispoziţia solicitantului 

din momentul în care sunt disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu 
de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie.

Termenul de furnizare a informaţiei/documentului poate fi prelungit cu 5 
zile lucrătoare de către conducătorul instituţiei publice dacă:

– cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită 
selectarea lor;

– sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea. 

Autorul cererii trebuie informat despre orice prelungire a termenului de 
furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea 
termenului iniţial.

Cererea de furnizare a informaţiei poate fi readresată altui furnizor, cu 
informarea obligatorie a solicitantului în decurs de 3 zile lucrătoare de la mo-
mentul primirii cererii şi cu acordul solicitantului, în următoarele cazuri: in-
formaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului sesizat; informaţia solici-
tată deţinută de alt furnizor ar satisface mai deplin interesul faţă de informaţie 
al solicitantului.

Sunt percepute plăți pentru furnizarea informației solicitate?
Pentru furnizarea informaţiilor oficiale pot fi percepute plăţi, cuantumul 

cărora nu va depăşi valoarea cheltuielilor suportate de către furnizor pentru 
efectuarea copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau pentru traducerea, la 
cererea solicitantului, a informaţiei/documentului. Plăţile pentru furnizarea 
informaţiilor analitice, de sinteză sau inedite, executate la comanda solicitan tului, 
se vor stabili conform contractului dintre solicitant şi furnizorul de in formaţii. 
Plățile pentru informația furnizată sunt vărsate în bugetul de stat.

Nu sunt percepute plăți pentru informațiile oficiale care:
– ating nemijlocit drepturile şi libertăţile solicitantului;
– sunt expuse oral;
– sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituţiei;
– prin faptul că au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de 

transparenţă a activităţii instituţiei publice şi corespund intereselor so-
cietăţii.
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În cazurile în care informaţia pusă la dispoziţia solicitantului conţine 
in exactităţi sau date incomplete, instituţia publică este obligată să efectueze rec-
tificările şi completările corespunzătoare gratuit, cu excepţia cazurilor în care 
completarea informaţiei implică eforturi şi cheltuieli considerabile care n-au fost 
prevăzute şi taxate la eliberarea primară a informaţiilor.

Refuzul de a furniza informația solicitată
Refuzul de a furniza o informaţie, un document oficial trebuie făcut în 

scris, indicându-se data întocmirii refuzului, numele persoanei responsabile, 
motivul refuzului, făcându-se în mod obligatoriu trimitere la actul normativ 
(titlul, numărul, data adoptării, sursa publicaţiei oficiale), pe care se bazează re-
fuzul, precum şi procedura de recurs a refuzului, inclusiv termenul de pre scripţie. 
Furnizorii de informaţii nu pot fi obligaţi să prezinte probe ale inexis tenţei infor-
maţiilor nedocumentate.

1.4.3. Cum ne apărăm dreptul la informaţie?

Ce putem contesta?
Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim poate ata-

ca orice acţiune sau inacţiune a persoanei responsabile pentru primirea şi exa-
minarea cererilor de acces la informaţii, dar în special cu privire la:

– refuzul neîntemeiat de a primi şi a înregistra cererea;
– refuzul de a asigura accesul liber şi necondiţionat la registrele publice 

aflate la dispoziţia furnizorului de informaţii;
– încălcarea termenelor şi a procedurii de soluţionare a cererii de acces la 

informaţie;
– neprezentarea sau prezentarea necorespunzătoare a informaţiilor soli-

citate;
– refuzul neîntemeiat de a prezenta informaţiile solicitate;
– atribuirea neîntemeiată a informaţiei la categoria informaţiilor care 

conţin secrete de stat, secrete comerciale sau la categoria altor infor-
maţii oficiale cu accesibilitate limitată; 

– secretizarea neîntemeiată a unor informaţii; 
– stabilirea plăţii şi mărimii acesteia pentru informaţiile furnizate; 
– cauzarea unor prejudicii materiale şi/sau morale prin acţiunile ilegale
ale furnizorului de informaţii.

Unde putem contesta?
– Calea extrajudiciară



96 D E M O C R A Ț I A  Ș I  D R E P T U R I L E  O M U L U I

Persoana poate contesta acţiunile sau inacţiunea furnizorului de informa ţiunea furnizorului de informa ţiunea furnizorului de informa ii 
la conducerea acestuia şi/sau la organul ierarhic superior al furnizorului în ter-
men de 30 de zile de la data când a aflat sau trebuia să afle despre încăl care. Con-
ducerea furnizorului de informaţii şi/sau organul ierarhic superior al acestuia va 
examina contestările solicitanţilor de informaţii în decurs de 5 zile lucrătoare şi 
va informa în mod obligatoriu petiţionarul despre rezultatele examinării în de-
curs de 3 zile lucrătoare.

De notat că persoana nu este obligată să conteste acțiunea sau inacțiunea furni-
zorului de informațzorului de informațzorului de informa ii la conducerea acestuia și apoi în instanța de jude cată, ci poate 
ataca direct în instanța de judecată. Avantajul de a ataca inițial la conducător este ător este ă
posibilitatea de a obține o soluține o soluține o solu ie mai rapidă decât prin in ât prin in â termediul instant prin in termediul instant prin in ței de 
judecată. Oricum, dacă se atacă la conducător, nu se pierde posibilitatea de a ataca 
ulterior în instanța de judecată (a se vedea mai jos pentru detalii).

De asemenea, persoana se poate adresa pentru apărarea drepturilor şi in-
tereselor sale legitime avocatului parlamentar.

– Instanța de judecată
În cazul în care persoana care consideră că drepturile sau interesele legiti me 

în ceea ce priveşte accesul la informaţte accesul la informaţte accesul la informa ie i-au fost lezate, precum şi în cazul în care 
nu este satisfănu este satisfănu este satisf cută de soluă de soluă ţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii 
sau de către organul ierarhic superior al acestuia, ea poate ataca acţiunile sau 
inacţiunea furnizorului de informaţii direct în instanţa de con tencios admini-
strativ competentă.

Sesizările, prin care sunt atacate acţiunile sau inacţiunea organizaţiilor 
care nu au organele lor superioare, sunt adresate direct instanţei de contencios 
administrativ competente.

Termenul de sesizare a instanțTermenul de sesizare a instanțTermenul de sesizare a instan ei de judecată este de o lună de la data primi rii rde la data primi rii rde la data primi ăs-
punsului de la furnizorul de informaţii sau, în cazul în care nu a primit răspuns, 
de la data când trebuia să-l primească. Dacă solicitantul de informaţii a atacat 
anterior acţiunile furnizorului de informaţii pe cale extrajudiciară, termenul 
de o lună curge de la data comunicării răspunsului conducerii fur nizorului de 
informaţii şi/sau organului ierarhic superior al acestuia sau, în cazul în care nu 
a primit răspuns, de la data când trebuia să-l primească (a se vedea pentru detalii 
despre contenciosul administrativ compartimentul II).

Ce remedii prevede legea pentru încălcarea dreptului la informație? 
În funcţie de gravitatea efectelor pe care le-a avut refuzul nelegitim al 

funcţionarului public, responsabil pentru furnizarea informaţiilor oficiale, de a 
asigura accesul la informaţia solicitată, instanţa de judecată decide: 

– aplicarea unor sancţiuni în conformitate cu legislaţia; 
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– repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim de a furniza in-
formaţii sau prin alte acţiuni ce prejudiciază dreptul de acces la infor-
maţii;

– satisfacerea neîntârziată a cererii solicitantului.

1.4.4. Acte normative și surse utile de informaţie

– Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație
– Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat
– Legea nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial
– Legea nr. 17/2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
– Legea nr. 96/2007 privind achiziţiile publice
– O persoană activă este una bine informată. Ghidul cetățeanului, Cen trul 

Access-Info, Chișinău, 2009, www.access-info.org.mwww.access-info.org.md (conține modele de: d (conține modele de: d
formular pentru solicitarea informațiilor oficiale; formular de reclamație 
administrativă; cerere de chemare în judecată; cerere de recurs).

1.5. Alegeri
Organizarea alegerilor periodice, libere și corecte constituie un principiu de 

bază al unei democrații. În prezentul capitol sunt explicate câteva aspecte-cheie ce 
țin de alegeri, cum ar fi principiile participării la alegeri, tipurile alegerilor, proce-
dura de votare și argumentarea necesității de a participa la ale geri. Mesajul principal 
al capitolului este apelul către toți cetățenii Republicii Moldova de a se informa des-
pre programele propuse de candidații electorali și a participa la alegeri, alegându-i 
pe cei al căror program răspunde cel mai bine cerințelor și așteptărilor lor.

În prezentul capitol termenul alegeri se utilizează ca și în Codul electoral și anu-
me referindu-se, în cazul în care nu se face vreo specificare, la alegerile în parlament, 
în autorităţile administraţile administraţile administra iei publice locale, precum şi la referendumuri. Aceeaşi no-
ţiune vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi ale altor or ganizaţii social-politice, 
blocurilor electorale, organelor electorale şi ale altor organe de stat, orientate spre 
întocmirea listelor electorale, desemnarea şi în registrarea candidaţilor, efectuarea 
agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni 
electorale întreprinse în conformi tate cu legislaţia în vigoare.

1.5.1. De ce este importantă participarea la alegeri?

Alegerile reprezintă o oportunitate pentru cetățeni de a aprecia și a evalua aleșii 
(de a le da o notă), votându-i pe cei care răspund cel mai bine necesităților lor. Deși 
autoritățile publice implică populația în procesul decizional pe parcursul manda-
tului lor, această implicare nu înseamnă că cetățeanul ia decizia. Decizia este luată 
în final tot de autoritatea publică, care a fost învestită de către cetățeni să guver neze 
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țara în numele lor. Alegerile sunt unica șansă în care doar cetățenii iau decizia și de-
termină cine va guverna țara pentru o perioadă anumită. De aceea participarea tu-
turor cetățenilor cu drept de vot la alegeri este foarte importantă pentru susținerea 
si promovarea democrației.

Dacă cetățenii nu participă la alegeri, un mesaj eronat se transmite celor aleși, 
și anume că cetățenii nu sunt interesați să ia decizii, respectiv, autoritățile publice ale-
se pot ulterior ignora voința cetățenilor cu ușurință. Cu timpul, aceasta poate avea 
consecințe grave, inclusiv abuzul puterii de stat.

Alegerea propriu-zisă trebuie să fie una informată. Până în ziua alegerilor, 
cetățeanul trebuie să se intereseze de programul oferit de candidatul electoral (un 
partid, bloc electoral, candidat independent), de ceea ce a făcut respectivul can-
didat. Cetățeanul trebuie să cântărească aspectele pozitive și negative ale candida-
tului înainte de a-și face alegerea. Un cetățean care se res pectă pe sine și căruia îi pasă 
de viitor ia o decizie bine documentată înainte de a face alegerea propriu-zisă.

Cine are dreptul de a alege?
Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, in clusiv 

în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani (art. 11 Cod Electoral). 
Nu au dreptul de a alege (alin. (1) art. 13 Cod Electoral) persoanele care:
– nu au dreptul de a alege;
– sânt recunoscute incapabile prin hotărâre definitivă a instanţei de 

judecată. Despre existenţa unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei 
informează primarul, iar după implementarea Registrului de stat al 
alegătorilor – Comisia Electorală Centrală. 

Nu pot fi aleși (alin. (2) art. 13 Cod Electoral): 
– militarii cu serviciul în termen; 
– persoanele care nu au dreptul de a alege; 
– persoanele care sânt condamnate la închisoare (privaţiune de liberta-

te) prin hotărâre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în 
instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente pena-
le nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Organele electorale 
sânt informate despre existenţa antecedentelor penale de către organe-
le Ministerului Afacerilor Interne; 

– persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin 
hotărâre judecătorească definitivă. Organele electorale sânt informate 
despre existenţa interdicţiei de către Ministerul Justiţiei şi/sau de către 
Ministerul Afacerilor Interne.
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1.5.2. Principiile participării la alegeri

Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot:
– salitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 

avere sau origine socială;
– egal – în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un sin-

gur vot. Fiecare vot are putere juridică egală;
– direct – alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoa-

ne este interzisă. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau 
din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul 
electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel 
puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă 
şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegăto rul pentru 
ca acesta să voteze. Cererile pot fi făvoteze. Cererile pot fi făvoteze. Cererile pot fi f cute în scris, începând cu două 
săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18.00 a zilei precedente 
votării. În ziua votării, cererile pot fi fării, cererile pot fi fării, cererile pot fi f cute în scris până la ora 15.00 
dacă se prezintă şi certificat medical (art. 55, alin. (4) Cod electoral);

– secret – votarea la alegeri este secretă, excluzându-se astfel posibilita-
tea influenţării voinţei alegătorului. Nimeni nu este obligat să spună 
pentru cine a votat sau să fie verificat pentru cine a votat;

– liber exprimat – nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra 
alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pen-
tru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent. Orice în-
cercare de presiune asupra alegătorului încalcă acest principiu.

Aceste principii sunt recunoscute în toate statele democratice sau în curs de 
dezvoltare a democrației.

1.5.3. Tipurile de alegeri

În funcție de cine este ales sau ce subiect este pus spre discuție, avem ur-
mătoarele:

– alegeri locale generale – se referă la alegerea consiliilor raionale şi mu-
nicipale, orăşeneşti şi săteşti, precum şi la alegerea primarilor;

– alegeri parlamentare – se referă la alegerea parlamentului. Spre exem-
plu, alegerile din 5 aprilie și 29 iulie 2009;

– alegeri prezidențiale – se referă la alegerea președintelui țării;
– referendum – este scrutinul prin care poporul îşi exprimă opţiunea 

în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, 
având drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultarea cetăţeni-
lor în probleme locale de interes deosebit. Referendumul poate fi repu-
blican și local. Exemplu de referendum republican – referendumul din 
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5 septembrie 2010, care este primul referendum constituţional din Re-
publica Moldova, în cadrul căruia alegătorii s-au pronunțat în problema 
alegerii directe a şefului statului. Alegătorilor li s-a propus să răspundă
la întrebarea: „Sunteți pentru modificarea Constituţiei care să permi-
tă alegerea Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?”. 
Alegătorii au votat pentru una din opţiunile: „Pentru” sau „Contra”.

În funcție de timpul alegerilor, avem următoarele:ătoarele:ă
– alegeri generale, care reprezintă orice tip de alegeri care au loc într-o 

singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de sta-
bilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării. Alegerile au loc conform 
normelor în vigoare, la expirarea mandatului pentru care a fost ales 
organul electiv (alegeri „ordinare”; spre exemplu, alegerile parlamen-
tare din 2005; alegerile locale generale din 2007 etc.);

– alegeri anticipate, care reprezintă alegerea organului electiv în cazul 
încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori 
în cazul reorganizării administrativ-teritoriale. Spre exemplu, alegerile 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009.

1.5.4. Listele electorale. Soluţiile în cazul în care persoana 
nu este înscrisă în listele electorale

Lista electorală este o listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care do-
miciliază sau îşi au reşedinţa în raza unei secţii de votare. În cazul în care o per-
soană nu a fost înscrisă în lista electorală principală, organul electoral întocmește 
o listă listă list electorală suplimentarăsuplimentarăsuplimentar , în care se înscriu persoanele care nu au fost înscrise în 
listele electorale principale (art. 1, Cod electoral).

Listele electorale se întocmesc de către primărie, în două exemplare, pentru 
fiecare secţie de votare şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care, la momen-
tul întocmirii listelor, domiciliază în raza acestora. După ce au fost întocmite, 
listele se verifică la domiciliul alegătorilor înscrişi în ele, se semnează de către 
primarul localităţii şi se aduc la cunoştinţă publică cel mai tîrziu cu 20 de zile 
înainte de ziua alegerilor (alin. (1) art. 39 Cod Electoral). În cazul alegerilor 
parlamentare şi referendumurilor republicane, persoanele cu drept de vot care, 
după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sunt în drept, 
cel târziu cu 45 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou 
de şedere la organul administrării publice locale, pentru a putea fi înscrise în 
lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii. Autorităţile 
administraţiei publice locale, în fiecare an (după 1 ianuarie), precizează listele 
electorale la domiciliul alegătorilor şi, cel târziu la 1 martie, prezintă informa-
ţia respectivă Comisiei Electorale Centrale (alin. 2, 3 art. 39 Cod Electoral).
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Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o sin-
gură secţie de votare în baza actelor ce atestă domiciliul acestora în perimetrul 
secţiei de votare respective. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este 
înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de vo-
tare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. În cazul în care alegătorul 
îşi schimbă domiciliul în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi 
data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare, la rugămintea acestuia şi pe 
baza buletinului de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate, îi 
eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat 
pentru drept de vot confirmă primirea lui semnînd în lista electorală, în drep-
tul numelui său (alin. 8, 9 art. 39 Cod Electoral). 

(Notă – din 2015 vor fi aplicabile alte prevederi cu privire la listele electo-
rale, a se vedea Codul Electoral.)

Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, totodată 
se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte 
de ziua alegerilor. Un exemplar al listei se păstrează la primărie. Alegătorilor 
li se comunică, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, prin toate mij-
loacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afişe, internet), sediul 
secţiei de votare la care ei vor putea vota. Alegătorilor li se asigură posibilitatea 
de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmi-
rii lor. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau 
excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor 
despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. 
Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs 
de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în in-
stanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit 
refuz de corectare sau includere în listă (art. 40 Cod Electoral).

Pentru a asigura o mai bună funcționare a procesului de votare, cetățenii sunt 
încurajați să verifice listele electorale până în ziua alegerilor (cel târziu cu 5 zile 
până la alegeri) și să solicite modificările necesare până la data alegerilor (art. 40, 
Cod electoral).

1.5.5. Procedura de votare

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se ad-
mite. Procedura de votare este următoarea:

– biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului buletinul de 
vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de iden titate;vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de iden titate;vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de iden 

– la primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în drep-
tul numelui şi i se aplică în fişa de însoţire a buletinului de identitate 
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sau în actul în a cărui bază votează ştampila cu menţiunea care confir miunea care confir miunea care confir ă 
votarea în ziua respectivă (art. 53, alin. (1) Cod electoral);

– buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina 
pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de 
sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, 
cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţii con-
curenţilor electorali şi ai persoanelor autorizate să asiste la operaţiile 
electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului 
electoral al secţiei de votare (art. 54 alin. (1) Cod Electoral);

– alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat„Votat„ ” în interiorul cercului 
unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a vo-
tat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte 
patrulatere trebuie să rămână curate (art. 54 alin. (2) Cod Electoral). 
Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral. 
Dacă alegătorul a completat gre şit buletinul, la cererea lui biroul elec-
toral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, 
o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în 
procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală; 

– alegătorul pliază buletinul de vot şi îl introduce în urna de vot. Se 
interzice scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului eliberat 
pentru vot (art. 54 Cod Electoral). 

Pentru a vota, alegătorul trebuie să prezinte unul din următoarele acte de 
identitate:

– buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de în-
soţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teri toriul 
secţiei de votare; 

– paşaportul de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, cu menţiunea pri-
vind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al 
persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu; 

– paşaportul de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, făaportul de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, făaportul de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, f ră număr de iden-
tificare de stat (IDNP) cu menţiunile: „valabil pe un termen ne „valabil pe un termen ne „ limitat”, 
cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu – pentru per-
soanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din 
considerente religioase; 

– actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţe nia 
Republicii Moldova, domiciliul titularului; 

– paşaportul pentru intrare-ieşire din ţară, livretul de marinar, în ca zul 
alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţii-
le de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova; 
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– legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de 
Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care-și satisfac serviciul civil i satisfac serviciul civil i
(de alternativă) (art. 53, alin. (3) Cod electoral). 

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. Biroul 
electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publicului timpul şi locul 
votării cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor. Biroul electoral decide 
asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permi-
te alegătorilor, care stau la rând la secţia de votare respectivă, să-și realizeze 
drepturile, informând despre prelungire Consiliul electoral de circumscripţie 
şi Comisia Electorală Centrală (art. 50 și 53, alin. (6) Cod electoral).

1.5.6. Contestaţiile alegătorilor 

Alegătorii pot contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărârile consiliilor şi 
birourilor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Până a 
depune cererea în instanţa de judecată, alegătorul trebuie să depună o contes-
tare prealabilă la organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se 
contestă, cu excepţia contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot 
sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor (art. 
65 alin. (1) Cod Electoral). Dacă nu este de acord cu hotărârea acestui organ, 
alegătorul o poate ataca în instanța de judecată.

Unde pot fi depuse contestațiile:
– contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor se exami-

nează de către organele electorale, respectându-se ierarhia acestora. 
Procedura detaliată de examinare a contestaţiilor în perioada electo-
rală se aprobă prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale; 

– contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radio-
difuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se examinează de 
către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu 
prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova; 

– contestaţiile ce vizează mijloacele de informare în masă scrise se exa-
minează de către instanţa de judecată; 

– în cazul alegerilor locale, hotărârile consiliilor electorale asupra con-
testaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot 
fi atacate în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află con-
siliul respectiv; 

– deciziile organelor electorale şi ale Consiliului Coordonator al Audio-
vizualului asupra contestaţiilor pot fi atacate în instanţa de judecată; 
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– contestaţiile privind acţiunile şi hotărârile Comisiei Electorale Cen-
trale se depun la Curtea de Apel Chişinău (art. 65 și 66, Cod electo ral).

Contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, 
probele, temeiul legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identi-
tate ale persoanei care o depune. În cazul contestaţiilor privind hotărârile or-
ganelor electorale, ultimele trebuie să dovedească că nu este corectă contestația 
(lor le revine sarcina probării legalităţii hotărârii atacate).

Alegătorul depune contestația în termen de 3 zile calendaristice de la data 
săvârșirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărârii. Termenul de 
depunere a contestației se calculează începând cu ziua următoare zilei în care 
a fost săvârşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotă-
rârea (art. 66, alin. (1) Cod electoral).

Termenul de examinare a contestațiilor (art. 67, Cod electoral): 
– contestaţiile privind acţiunile şi hotărârile Comisiei Electorale Cen trale 

în perioada electorală se examinează în termen de 5 zile calenda ristice de 
la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor;

– contestaţiile privind acţiunile şi hotărârile consiliilor electorale de cir-
cumscripţie şi ale birourilor secţiilor de votare se examinează în ter-
men de 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua 
alegerilor. 

La examinarea contestaţiilor şi litigiilor, organele elec torale/instanţele de 
judecată vor acorda prioritate celor care se referă la corectitudinea întocmirii 
listelor electorale; 

– contestaţiile depuse la instanţele de judecată în ziua alegerilor se exa-
minează în aceeaşi zi, iar contestaţiile împotriva hotărârii organului 
electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea 
mandatelor se examinează de către instanţa de judecată concomitent cu 
confirmarea legalităţii şi validarea mandatelor. Hotărârea instanţei de 
judecată este definitivă şi executorie din momentul pronunţării. Împo-
triva hotărârii instanţei de judecată poate fi depus un recurs în termen 
de 3 zile de la pronunţare. Recursul se examinează în termen de 3 zile de 
la primirea dosarului în cauză (art. 67 și 68 Cod Elecroal).

1.5.7. Acte normative și surse utile de informaţie

– Codul electoral, Cod nr. 1381/1997
– Legea nr. 793/2000 privind contenciosul administrativ
– www.cec.md – pagina Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republi-

cii Moldova
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– www.voteaza.md – pagina menținută de CEC cu informație actualiza-
tă pentru fiecare scrutin

– www.alegeri.mwww.alegeri.md – pagina Asociației pentru Democrație Participativă, 
cu informație despre alegerile din Republica Moldova și analize ale 
acestora

1.6. Societatea civilă 
Conceptul de societate civilă include diverse organizații și asociații care nu 

fac parte din stat și piața/sfera economică. Prezentul capitol explică conceptul 
de societate civilă și rolul acestuia într-o democrație. De asemenea, capitolul 
include informații de bază despre asociațiile obștești, acestea fiind una din 
cele mai răspândite forme de organizații ale societății civile din țară. Capitolul 
explică și noțiunea de voluntariat, datorită importanței acestei activități în so-
cietate în general și la nivel comunitar în special.

1.6.1. Rolul societăţii civile Ce reprezintă Ce reprezintă Ce reprezint societatea civilă?

Termenul societate civilă este utilizat foarte des în perioada actuală, deși 
semnificația acestuia variază de la utilizator la utilizator. Alți termeni semni-
ficând în mare parte același sens sunt: sectorul trei în societate, sectorul non-
profit sau sectorul neguvernamental.

Nu există o definiție strictă a conceptului „societate civilă”, diferite organizații 
utilizând diferite definiții. Spre exemplu, Banca Mondială a adoptat următoarea 
definiție a conceptului de „societate civilă”, elaborată de un grup de cercetători 
din domeniu: „Societatea civilă se referă la un ansamblu de organizații neguver-
namentale și nonprofit care au o prezență în viața publică, expri mând interesele 
și valorile membrilor săi și ale altor persoane, formate în baza considerațiilor 
etice, culturale, politice, științifice, religioase sau filantropice. Organizațiile 
societății civile, respectiv, se referă la un set variat de organizații: grupuri co-
munitare, organizații-bază, organizații bazate pe credință, asociații profesionale 
și fundații”4”4” . Școala londoneză de economie, Centrul pentru Socie tatea Civilă, 
utilizează următoarea definiţie de lucru: „Societatea civilă se referă la un an-
samblu de instituţii, organizaţii şi conduite situate între stat, afaceri şi familie. 
Aceasta include organizaţii nonprofit, organizaţii filantropice, mişcări sociale şi 
politice, alte forme de participare socială şi civică”5.

4 A se vedea http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,-contentMD-
K:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSiteP-K:228717,00.html

5 A se vedea http://www.fndc.ro/comunitate/societatea_civila.html – Fundația Națională 
pentru Dezvoltare Comunitară, România.
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Deseori termenul de societate civilă se utilizează eronat ca reprezentând 
doar organizațiile înregistrate oficial – organizații formale (organizațiile ne-
guvernamentale sau organizațiile necomerciale). Este important de reținut că 
organizațiile neguvernamentale sunt doar o parte a societății civile. Cetățenii se 
pot organiza în asociații formale (asociații obștești, fundații, organizații nonpro-
fit – a se vedea detalii în subcapitolul următor), care se înregistrează de instituțiile 
de stat abilitate cu acest drept și care, respectiv, trebuie să în deplinească anumite 
cerințe de formă și conținut, cum ar fi întocmirea sta tutului și stabilirea scopu-
rilor care nu sunt interzise de lege. De asemenea, cetățenii se pot organiza în 
asociații neformale, care nu se înregistrează de nici o instituție statală, ai cărei 
membrii își organizează singur forma de activi tate conform doleanțelor proprii. 
Spre exemplu, studenții pot crea anumite asociații sau inițiative.

Astfel, societatea civilă se referă la orice formă de participare a cetățenilor – 
în mod individual sau asociat – în viața publică (la nivel național și/sau local).

Organizațiile sau asociațiile pot reprezenta interesele unui anumit grup de 
persoane, spre exemplu o asociație a elevilor dintr-o anumită școală, sau pot 
promova anumite drepturi sau valori democratice, spre exemplu o asociație 
obștească ce promovează implementarea standardelor internaționale cu pri-
vire la drepturile omului în Republica Moldova. În primul caz, organizația 
reprezintă interesele membrilor sau ale constituenților săi. În cazul al doilea, 
organizația pledează pentru implementarea standardelor naționale în general, 
dar nu reprezintă interesele unui anumit grup identificabil de persoane pentru 
că nu a primit un „mandat” de la societate, așa cum, spre exemplu, guver-
nul primește mandatul la alegeri. Aspectul dat este important de reținut atun-
ci când ne referim la faptul dacă o anumită organizație reprezintă membrii 
societății civile sau promovează anumite drepturi, valori, interese.

Pentru ce este necesară societatea civilă?
Mulți politologi, sociologi, președinți de țară, politicieni, activiști, donato-

ri, cercetători etc. consideră societatea civilă un factor necesar și indispensabil 
unei democrații. În special după anii 1990 conceptul este utilizat și în regiunea 
noastră. So cietatea civilă s-a dezvoltat îndeosebi în urma schimbării regimului 
politic, a procesului de privatizare, a reformelor în sfera economică și a reducerii 
rolului și întinderii statului în societate. Care este totuși rolul societății civile?

Societatea civilă este importantă într-un stat democratic – în special în 
tranziție – pentru a asigu ra protejarea interesului public în deciziile politice și 
economice, care deseori sunt influențate de interesele promovate de unii poli-
ticieni sau oameni de afa ceri. Astfel, deseori se subliniază că societatea civilă 
acționează ca mecanism regulator pentru societățile democratice.
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Societatea civilă are de asemenea menirea de a contribui la îmbunătățirea 
calității actului de guvernare și, respectiv, la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor. Astfel, societatea civilă trebuie să colaboreze cu instituțiile de stat 
spre a găsi cele mai potrivite soluții pentru populație. Societatea civilă fiind 
foarte complexă, compusă din diferite grupuri, organizații și asociații, repre-
zentând un spectru foarte larg de puncte de vedere și interese, aduce opiniile și 
experiențele diferitor categorii de persoane la cunoștința instituțiilor publice 
pentru a îmbunătăți deciziile adoptate de acestea. Societatea civilă poate con-
tribui la actul de guvernare și prin oferirea expertizei instituțiilor de stat pe 
care acestea nu o au, cât și prin criticarea deciziilor incorecte.

Nu în ultimul rând, societatea civilă poate acoperi unele domenii pe care 
statul nu le acoperă; spre exemplu, oferirea de servicii pe care statul nu le pres-
tează sau conlucrarea cu statul la oferirea unor servicii.

Rolul societății civile este însemnat, dar nu trebuie exagerat. Este impor-
tant de reținut că societatea civilă nu se substituie statului și nu este un in-
gredient determinant pentru constituirea unei democrații. Societatea civilă 
nu este un mediu omogen ce ar promova doar interesele general valabile ale 
populației, pentru că aceasta este compusă dintr-o serie de organizații, grupuri 
de interese, asociații, unele promovând dreptule omului și alte valori demo-
cratice, iar altele promovând interesele membrilor lor, care nu sunt neapărat în 
tandem cu va lorile democratice. De aceea acțiunile reprezentanților societății 
civile trebuie privite sub spectrul responsabilității, corectitudinii și calității 
prestației.

1.6.2. Asociaţiile obștești

Clarificări terminologice
Organizațiile neguvernamentale sunt una din cele mai răspândite categorii 

ce formează societatea civilă. Acest termen este prezent în diferite state. În Re-
publica Moldova se utilizează diferiți termeni care se referă în esență la același 
lucru: organizație neguvernamentală (spre exemplu, Legea nr. 263/2005 cu pri-
vire la drepturile şi responsabilităţile pacientului şi Legea nr. 5/2006 cu privire 
la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi), organizație necomer-
cială (art. 180 Cod civil), persoană juridică fără scop lucrativ (art. 55 alin. (2) 
Cod civil), organizație nonprofit (Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile 
şi res ponsabilităţile pacientului, Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea 
obliga torie de asistenţă medicală, Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile 
obşteşti), organizație filantropică (Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie 
şi sponso rizare), asociații obștești (Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile 
obşteşti). Conform Codului civil al Republicii Moldova (art. 180), organizații 
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necomercia le sunt organizațiile care nu au ca scop obținerea venitului, care 
pot avea una din următoarele forme de asociere: asociația obștească, fundația 
sau instituția.

Utilizarea diferitor termeni este confuză și necesită modificări de rigoare. 
Nu intrăm în detalii pentru că nu este obiectul prezentului îndrumar, doar 
menționăm că în esență acești termeni sunt sinonimi și cei mai adecvați ar fi 
termenii de organizație neguvernamentală sau necomercială, ca termeni gene-
rici caracterizând organizațiile nonprofit, neafiliate statului și care promovea-
ză interesul public și/sau anumite drepturi.

În prezentul capitol explicăm doar asociația obștească, aceasta fiind cea 
mai des întâlnită formă de organizare a organizațiilor necomerciale în Repu-
blica Moldova.

Ce reprezintă asociația obștească?
Conform art. 1 al Legii cu privire la asociațiile obștești (Legea AO în con-

tinuare), asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de 
autorităţile publice, consti tuită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/
sau juridice (asociaţii obş teşti), asociate prin comunitate de interese în vederea 
realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.

Ca asociații obşteşti se consideră: asociaţiile pacifiste; asociațiile de apă-
rare şi de promovare a drepturilor omului; asociaţiile de femei, de veterani, de 
invalizi, de tineret şi de copii; societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultu-
ral-educative, sportive; uniunile de creaţie; comunităţile naţional-culturale; 
alte asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti) legal con-
stituite.

Nu se consideră asociații obștești și, respectiv, sunt reglementate de alte 
acte normative următoarele formațiuni:

– partidele şi alte organizaţii social-politice;
– sindicatele;
– asociaţiile de patronat;
– organizaţiile religioase şi persoanele juridice create de acestea;
– organizaţiile create de autorităţile publice;
– organizaţiile cooperatiste şi alte organizaţii.
În Republica Moldova, în funcție de aria de activitate, asociația obștească 

poate fi (art. 9 Legea AO):
– republicană – asociaţia obştească a cărei activitate, în conformitate cu 

scopurile şi sarcinile statutare, se extinde asupra întregului teritoriu 
al Republicii Moldova sau asupra majorităţii raioanelor, oraşelor şi 
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municipiilor ei ori care are fondatori sau structuri organizatorice în 
aceste unităţi administrativ-teritoriale;

– locală – asociaţia obştească a cărei activitate se extinde asupra terito-
riului unei sau al câtorva unităţi administrativ-teritoriale; 

– internațională – asociaţia obştească a cărei activitate se extinde asupra 
teritoriului unui sau al câtorva raioane, oraşe şi municipii ale Republi-
cii Moldova sau asupra întregului ei teritoriu, precum şi asupra terito-
riului unui sau al câtorva state străine, şi care are sau intenţionează să 
aibă, conform statutului, structuri organizatorice peste hotare.

Pentru ce este creată o asociație obștească?
Asociațiile obștești sunt constituite pentru diferite scopuri. Legea privind 

asociațiile obștești (art. 2) prevede diferite scopuri, cum ar fi realizarea și apă-
rarea drepturilor și intereselor legitime, dezvoltarea activismului social şi a 
spiritului de iniţiativă al persoanelor, satisfacerea intereselor profesionale şi 
de amatori în domeniul creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirea sănă-
tăţii populaţiei, antrenarea acesteia în activitatea filantropică, în practicarea
sportului de masă şi a culturii fizice; desfăşi a culturii fizice; desfăşi a culturii fizice; desf urarea activităţii de culturalizare 
a populaţiei; ocrotirea naturii, a monumentelor de istorie şi cultură; educaţia 
patriotică şi umanistică; extinderea contactelor internaţionale; consolidarea 
păcii şi prieteniei între popoare; desfăşntre popoare; desfăşntre popoare; desf urarea altor activităţi neinterzise de le-
gislaţie. Respectiv, lista nu este una exhaustivă, asociațiile putând fi constituite 
pentru diferite scopuri atât timp cât acestea nu sunt interzise de lege. În funcție 
de scopul urmărit, asociațiile obștești se clasifică în:

– asociaţii ce urmăresc beneficiul public – asociaţiile al căror obi-
ect de activitate este în exclusivitate apărarea drepturilor omului, 
învățământul, dobândirea şi propagarea cunoştinţelor, ocrotirea să-
nătăţii, asistenţa socială, cultura, arta, sportul de amatori, lichidarea 
efectelor calamităţilor naturale, protecţia mediului înconjurător şi alte 
domenii cu caracter social-util;

– asociaţii obşteşti ce urmăresc beneficiul mutual – asociații care se 
constituie în vederea satisfacerii intereselor particulare şi corporati-
ve ale membrilor acestor asociaţii. Legea interzice expres constitui-
rea asociațiilor care ar promova schimba rea prin violenţă a regimului 
constituţional, subminarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldo-
va, propaganda războiului, a violenţei şi a cruzimii, ațâțarea urii so-
ciale, rasiale, naţionale sau religioase, alte fapte pasibile de pedeapsă 
în conformitate cu legislaţia; a asociaţiilor obşteşti paramilitare şi a 
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formaţiu nilor armate și a asociaţiilor obşteşti care atentează la drep-
turile şi interesele legitime ale persoanelor, la sănătatea oamenilor şi 
la morala publică. De ase menea, în art. 8, alin. (5) al Legii AO este 
prevăzut expres că asociaţiile obşteşti şi persoanele lor juridice nu au 
dreptul să utilizeze proprietatea acesteia pentru susţinerea partidelor 
politice, a organizaţiilor social-politice, a blocurilor şi a candidaţilor 
aparte în cadrul alegerilor autorităţilor publice.

Cum se înființează o asociație obștească?
Pentru a înființa o asociație obștească sunt necesare următoarele:
– voința fondatorilor (cel puțin două persoane);
– consemnarea acestei voințe în actul de constituire a asociației 

obștești;
– formarea proprietății asociației obștești;
– înregistrarea asociației obștești.
Fondator al unei asociații obștești poate fi:
– orice persoană fizică – care are capacitate deplină de exercițiu și/sau 

orice persoană juridică care sunt constituite ca asociație obștească. 
Nicio altă persoană juridică nu poate fi fondator al unei asociații 
obștești.

Nu pot fi fondatori ai unei asociații obștești autoritățile publice. [Pentru 
că legea nu specifică ce reprezintă autoritatea publică, definiția acesteia poate 
fi preluată din Legea privind transparența în procesul decizional (a se vedea 
capitolul 1.3).]

La constituirea asociației obștești, fondatorul devine membru al aces-
teia. Membru al unei asociații poate fi orice persoană fizică sau o asociație 
obștească. Persoana fizică trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu și poa-
te fi cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid. În cadrul unor 
asociații obștești membri pot fi și persoanele care nu au capacitate deplină de 
exercițiu, dar au vârsta minimă de:

14 ani – în asociațiile obștești de tineret, și 10 ani – în asociațiile obștești 
pentru copii.

Asociaţiile obşteşti pot intra, cu drepturi de membru, în componenţa altor 
asociaţii obşteşti, dacă acest fapt este prevăzut de statutele asociaţiilor.

Asociația obștească are doar un act de constituire – statutul asociației 
obștești. Acesta reprezintă temeiul juridic şi expresia consimţământului pri-
vind înfiinţarea asociației obștești. Conținutul statutului este stabilit de art. 
16 din Legea privind asociațiile obștești. Organul suprem de conducere al aso-
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ciaţiei obşteşti este congresul (conferinţa) sau adunarea generală. Organul de 
conducere permanent al asociaţiei obşteşti este un organ colegial, eligibil, sub-
ordonat congresului (conferinţei) sau adunării generale, care după înregistra-
rea asociaţiei obşteşti exercită drepturile persoanei juridice în numele asocia-
ţiei obşteşti şi îndeplineşte obligaţiile acesteia în conformitate cu statutul.

Proprietatea asociației obștești este foarte importantă, altfel aceasta nu 
poate exista și activa. La înființarea asociației obștești, fondatorii acesteia do-
tează asociația cu proprietate, de obicei prin depunerea taxei de fondare sta-
bilită în statutul asociației, prin contribuirea cu anumite valori sau activități 
la formarea patrimoniului asociației obștești. Legea nu stabilește o mărime 
minimă sau obiectele necesare în proprietatea asociației obștești, stipulând la 
articolul 27 al Legii o gamă de obiecte ce pot constitui proprietatea asociației 
obștești, interzicând doar obiectele care, conform legislaţiei sau acordurilor 
internaţionale, se pot afla numai în proprietatea statului.

Legea de asemenea stabilește o listă deschisă a surselor de formare a pro-
prietății:

– taxe de aderare şi cotizaţii; donaţii şi granturi;
– încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licita-

ţiilor, acţiunilor sportive şi de altă natură;
– venituri realizate din activitatea economică;
– venituri realizate din actele juridice civile;
– venituri realizate din activitatea economică externă;
– mijloace materiale şi financiare donate de sponsori şi filantropi în
– conformitate cu Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare;
– alte încasări neinterzise de legislaţie. 
Este important de reținut că proprietatea asociației obștești este doar a 

acesteia (când asociația este înregistrată și, respectiv, are personalitate juri dică). 
Membrii acesteia nu au dreptul de proprietate asupra cotei de bunuri. Astfel, 
bunurile rămase după dizolvarea asociaţiei obşteşti şi executarea crean ţelor 
creditorilor sunt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statuta re, iar 
în caz de lipsă a capitolelor respective în statut, sunt folosite pentru rea lizarea 
scopurilor şi sarcinilor stabilite prin decizia de dizolvare adoptată de congresul 
(conferinţa) sau adunarea generală a membrilor asociaţiei sau prin hotărârea 
pronunţată de instanţa de judecată (art. 36, alin. (2) al legii AO). Bunu rile aso-
ciaţiei obşteşti dizolvate prin hotărâre a instanţei de judecată, rămase după exe-
cutarea creanţelor creditorilor, se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului, 
pentru a fi utilizate în scopuri de caritate (art. 36, alin. (5) al legii AO).



112 D E M O C R A Ț I A  Ș I  D R E P T U R I L E  O M U L U I

Statutul asociației obștești se înregistrează de către:
Ministerul Justiției – asociațiile obștești republicane și internaționale, 

organul de administrare publică locală în a cărui rază activează asociația 
– asociațiile obștești locale. Înregistrarea statutului este necesară pentru a 
obține capacitatea juridi că a unei persoane juridice. Altfel, asociația rămâne 
o asociație neformală a persoanelor particulare, care nu este reglementată de 
Legea privind asociațiile obștești. Până la înregistrarea statului, fondatorii so-
licită eliberarea certifica tului cu privire la denumirea asociației.

Pentru înregistrarea statutului, asociaţia obştească prezintă, în termen de 
1 lună de la data aprobării statutului, la organul de stat respectiv, următoarele 
documente (art. 17 al legii AO):

a) cererea, semnată de toţi membrii organului de conducere al asociaţiei 
obşteşti, în care se va indica domiciliul fiecăruia;

b) statutul, în două exemplare;
c) două copii de pe procesul-verbal al congresului (conferinţei) de 

constitui re sau adunării generale la care a fost adoptat statutul asocia-
ţiei obşteşti;

d) lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile 
aces tora;

e) în cazul folosirii în denumirea asociației a numelui unei persoane fi-
zice – declaraţia prin care persoana respectivă consimte la folosirea 
numelui său în denumirea asociaţiei obşteşti;

f) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului;
g) documentul bancar care face dovada achitării taxei de înregistrare în 

mărime de 90 de lei;
h) avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile 

prevăzute de legislaţie.
Lista actelor necesare pentru înregistrarea asociației obștești și forma aces-

tora este disponibilă pe pagina web a Ministerului Justiției.
Organul abilitat cu dreptul de a înregistra statutul unei asociații obștești 

trebuie, în termen de 1 lună de la depunerea statutului și a actelor aferente, să 
ia una din următoarele decizii:

– să înregistreze statutul asociaţiei obşteşti şi să elibereze fondatorilor 
certificatul de înregistrare de stat;

– să amâne înregistrarea statutului;
– să refuze înregistrarea statutului.
Amânarea înregistrării are loc dacă a fost încălcată procedura de consti-

tuire a asociaţiei pentru maxim 3 luni. Refuzul de înregistrare se poate funda-
menta pe motivele indicate la art. 21 al legii și trebuie prezentat în scris de către 
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autoritatea publică. Refuzul de a înregistra statutul pe motivul inoportunităţii 
constituirii asociaţiei sau în legătură cu faptul că sediul pus la dispoziţia aso-
ciaţiei obşteşti este domiciliul unei persoane nu se admite. Persoanele care au 
primit refuz pot depune în mod repetat documentele pentru înregistrare sau 
pot ataca refuzul autorității publice în instanţa de contencios administrativ 
competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de refuz.

Ministerul Justiţiei ţine Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti. Datele din 
Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti pe anul calendaristic precedent se pu-
blică în mod obligatoriu pe site-ul Ministerului Justiţiei până la sfâla sfâla sf rşitul tri-
mestrului 2 al fiecărui an calendaristic. Astfel, oricine are dreptul să consulte 
registrul respectiv sau să ceară Ministerului Justiției prezentarea Registrului 
în cazul în care acesta nu este plasat pe pagina web a ministerului.

Activitatea în cadrul asociațiilor obștești poate fi remunerată sau neremu-
nerată (activitate de voluntariat – a se vedea pentru detalii subcapitolul urmă-
tor). tor). tor În cazul angajării, lucrătorii aparatului asociaţiilor obşteşti cad sub inci-
denţa legislaţiei muncii, precum şi a legislaţiei cu privire la asistenţa socială şi 
la asigurarea socială (art. 7, alin. (7) al legii AO).

Deși asociațiile obștești sunt separate de stat, fiind prin definiție neguver-
namentale, aceasta nu exclude colaborarea dintre stat și asociațiile obștești. 
Din contra, parteneriatul între stat și asociațiile obștești este foarte important,
pentru că asociațiile obștești pot acoperi unele goluri în activitatea statului și 
pot ajuta statul să-și îmbunătățească performanța. Statul poate să acorde spri-
jin asociaţiilor obşteşti prin:

– finanţarea cu destinaţie specială, la cererea acestora, a unor programe
sociale, ştiinţifice şi culturale; 

– încheierea unor contracte pentru executare de lucrări şi prestare de
servicii; 

– plasarea, pe bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a 
diferitor programe de stat unui număr nelimitat de asociaţii obşteşti; 

– promovarea unei politici fiscale preferenţiale față de asociaţiile obşteş-
ti ce urmăresc beneficiul public.

1.6.3. Activitatea de voluntariat 

Legea nr. 121/2010 a voluntariatului definește următoarele: voluntariatul
– participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la pres-
tarea unor activităţi în domenii de utilitate publi că, din proprie iniţiativă, a 
persoanei denumită voluntar. Voluntaria tul poate fi desfăşvoluntar. Voluntaria tul poate fi desfăşvoluntar. Voluntaria tul poate fi desf urat în baza con-
tractului de voluntariat sau în afara acestuia conform definiției; – omenii de 
utilitate publică – social şi comunitar; de asistenţă şi pro tecţie socială; de pro-
tecţie a drepturilor omului; de ocrotire a sănătă ţii; cultural; artistic; de protec-
ţie a mediului; educaţional; ştiinţific; umanitar; religios; filantropic; sportiv; 
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de organizare a activităţii de voluntariat, precum şi alte domenii de utilitate 
publică; voluntar – orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau 
apatrid care, în sprijinul solidarităţii civice, se implică în activităţi de volun-
tariat organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fădrept privat fădrept privat f ră 
scop lucrativ. Declarația universală cu privire la voluntariat6 explică foarte 
bine în preambul importanța și necesitatea promovării voluntariatului.

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile. El 
însuflețește cele mai nobile aspirații ale omenirii – pacea, libertatea, oportuni-
tatea, siguranța și justiția pentru toate persoanele.

În această epocă a globalizării și a schimbărilor continue, lumea devine 
din ce în ce mai mică, mai interdependentă, mai complexă. Voluntariatul – la 
nivel individual sau de grup – reprezintă o modalitate prin care: pot fi în-
tărite și susținute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui 
și de atașamentul față de aproape; persoanele pot să își exercite drepturile și 
responsabilitățile de membri ai comunităților, în timp ce învață și se dezvoltă 
pe parcursul întregii vieți, realizându-și astfel întregul potențial uman.

Se pot stabili puncte de legătură între diferențele care ne despart, astfel 
încât să putem trăi împreună în comunități sănătoase, puternice, și să lucrăm 
împreună la identificarea de soluții la provocările pe care le întâlnim și să con-
turăm destinul nostru comun.

În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esențial al tu-
turor societăților. Voluntariatul transformă în acțiune declarația Națiunilor 
Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”7.

Activitatea de voluntariat se poate desfășActivitatea de voluntariat se poate desfășActivitatea de voluntariat se poate desf ura în baza unui contract de volun-
tariat, prevăzut de Legea voluntariatului, cât și făi făi f ră contract sau altă formalitate. 
Avantajele semnării unui contract de voluntariat constau în faptul că acesta îi atri-
buie o formă cerută de lege acestei activități și permite reglementarea prestației 
voluntarului pentru a proteja voluntarul de cerințe sau așteptări nerezonabile de 
la beneficiar sau instituția-gazdă (persoana juridică de drept public sau persoana 
juridică de drept privat făde drept privat făde drept privat f ră scop lucrativ care administrează scop lucrativ care administrează ă activitatea de volun-
tariat şi care încheie contracte de voluntariat). Contractul, certificatele nominale 
de voluntariat, scrisorile de recomandare şi carnetul de voluntar constituie dove zi 
ale activității de voluntariat, pe care persoana le poate utiliza pentru a beneficia 

6 Universal Declaration on Volunteering, adopted by the Board of Directors of the Inter-
national Association for Volunteer Effort (IAVE), January 2001, The Netherlands.

7 “Traducere neoficiala realizata de o echipa de voluntari ai Centrului de Voluntariat Pro 
Vobis, Cluj-Napoca, disponibilă la http://www.voluntariat.ro/voluntariatul_in_lume.
htm#a.”
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de măsurile de stimulare a voluntariatului, prevăzute de Legea voluntariatului. 
Pentru instituția-gazdă, formalizarea relației cu voluntarul responsabilizează vo-
luntarul, asigurând prestația așteptată de instituția-gazdă.

1.6.4. Acte normative și surse utile de informaţie

Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
http://www.justice.gov.md/ro/organizatii-necomercialehttp://www.justice.gov.md/ro/organizatii-necomerciale/
Ministerul Justiției, direcția organizații necomerciale
http://rson.justice.md/organizationhttp://rson.justice.md/organizations
Registrul de stat al organizațiilor necomerciale
www.contact.md
www.cntm.md
Legea nr. 121/2010 a voluntariatului
www.voluntariat.ro
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2. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE SISTEMUL 
JURIDIC AL REPUBLICII MOLDOVA

În acest compartiment sunt descrise felurile de reguli ce reglementează 
conduita oamenilor, este explicat ce este o lege, care este importanţa legilor 
într-o societate democratică, cine și cum elaborează legile, ce tipuri de legi exis-
tă, cum acţionează o lege, de când și până când acţionează o lege, asupra cui se 
răsfrânge legea, cine și cum aplică legile, ce este un act normativ subordonat le-
gilor, cum procedăm dacă un act normativ subordonat legii contravine legii.

De asemenea, sunt descrise situaţiile în care este nevoie de un avocat, cum 
poate fi găsit un avocat, cum o persoană poate beneficia de asistenţă juridică 
gratuită și cine oferă asemenea asistenţă.

2.1. Noţiuni generale despre legi și alte acte normative

2.1.1. Ce este legea?

Conduita oamenilor este reglementată de diferite categorii de norme soci-
ale: norme de morală, norme religioase, obiceiuri, norme juridice etc. Normele 
sociale prevăd ce trebuie făcut, ce este interzis de a face și ce se permite de a 
face. Din categoria normelor sociale fac parte și normele juridice.

Normele juridice sunt deosebit de importante deoarece sunt obligatorii, 
fiind elaborate și aprobate de stat. Dacă sunt încălcate, normele juridice sunt 
garantate prin forţa de constrângere a statului (dacă nu sunt respectate din con-
vingere, atunci sunt aduse la îndeplinire în mod forţat, prin constrângere).

Normele juridice sunt incluse în diverse acte normative. Actele normative 
sunt adoptate de către autorităţile publice, având un caracter general și imper-
sonal (se referă la toţi, se aplică într-un număr nedeterminat de situaţii simila-
re). Ele sunt destinate de a apăra drepturile, libertăţile, interesele legitime ale 
persoanelor, egalitatea și echitatea socială.

În categoria actelor normative un loc special îl ocupă legea. În sens larg, 
lege ar însemna orice act normativ. În sens îngust, legea este un act normativ 
care emană de la organul legislativ suprem – Parlamentul Republicii Moldova.

Exerciţiul 1. Semnificaţia legii în ceea ce faci zilnic
Întocmește o listă a activităţilor întreprinse pe parcursul zilei preceden-

te (ex. igiena de dimineaţă, drumul spre serviciu, discuţia cu vecinul, îndepli-
nirea atribuţiilor de serviciu, pauza de masă, procurarea produselor alimen-
tare etc). Stabilește care din aceste activităţi, în opinia ta, sunt reglementate de 
lege? Cum îţi influenţează legea comportamentul în aceste situaţii? Ce scop 
urmărește legea și ce așteaptă aceasta de la tine?
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2.1.2. Ce este un act normativ subordonat legii?

Legea nu prevede și nici nu poate să prevadă toate situaţiile care pot să apa-
ră în viaţa cotidiană. Pentru aducerea la îndeplinire a legilor, pentru detalierea 
conţinutului acestora, administraţia publică centrală și locală, pornind de la 
competenţa pe care o are, emite acte generale și obligatorii – acte normative 
subordonate legii.

Din categoria actelor normative subordonate legii fac parte: hotărârile 
Parlamentului; decretele președintelui; hotărârile și ordonanţele Guvernului; 
regulamentele, instrucţiunile, regulile, hotărârile, deciziile, dispoziţiile auto-
rităţilor administraţiei publice centrale, ale autorităţilor și instituţiilor publice 
autonome, ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut special și 
ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale.

2.1.3. De ce sunt necesare legile într-o societate democratică?

Fiecare comunitate umană a recunoscut necesitatea unor reglementări 
clare, precise, care ar prevedea anumite modele de comportament obligatorii 
pentru toţi membrii comunităţii, prin aceasta garantându-le libertatea și limi-
tând abuzurile. Fără legi viaţa socială ar însemna haos, confuzie și incertitu-
dine. De regulă, legile includ spiritul de dreptate și echitate. Chiar dacă o lege 
poate provoca dubii din acest punct de vedere, atât timp cât are forţă juridică, 
ea trebuie respectată cu stricteţe.

Exerciţiul 2. Importanţa legii pentru ordinea socială
Pe cota de teren care îţi aparţine, ai crescut în acest an porumb. Recolta 

este bogată. Vrei să vinzi recolta și să acumulezi niște bani.
Ce rol are legea în realizarea speranţelor tale? Cu ce te ajută aceasta? Ai fi 

la fel de sigur dacă nu ar exista legi?

2.2. Elaborarea legilor și categoriile de legi

2.2.1. Cine adoptă legile în Republica Moldova

Legile sunt adoptate de unica autoritate legislativă – Parlamentul, în baza 
Constituţiei, conform procedurii stabilite de Regulamentul Parlamentului, de 
alte reglementări în vigoare și ocupă cea mai înaltă poziţie în ierarhia actelor 
normative din Republica Moldova.

2.2.2. Cum se elaborează și se adoptă o lege?

Dreptul de iniţiativă legislativă (de a iniţia adoptarea unei legi) aparţine 
deputaţilor în Parlament, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului și 
Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
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Procesul de elaborare și adoptare a unei legi are câteva etape:
– investigaţii știinţifice – un proces de cercetare și documentare. Aici se 

includ: cercetări, constatări referitoare la situaţia de fapt, eventualele 
consecinţe ale legii în plan politic, social, economic, financiar, juridic, 
cultural, sanitar, psihologic; studiul practicii judecătorești și doctrinei 
juridice în domeniu etc.;

– Parlamentul sau autorităţile abilitate instituie un grup de lucru din 
specialiști în materie, care întocmește proiectul iniţial de lege și o notă 
informativă;

– proiectul de lege este transmis spre avizare/consultare autorităţilor 
și instituţiilor interne și internaţionale interesate și se supune proce-
durii de consultare publică. De asemenea, proiectul de lege urmează 
o expertiză juridică, anticorupţie, economică, financiară, știinţifică, 
ecologică și de alt gen, după caz;

– proiectul de lege în varianta finală este transmis autorităţii care a decis 
elaborarea și/sau a instituit grupul de lucru;

– examinarea proiectului de lege în conformitate cu programele legis-
lative ale Parlamentului (planul de acte normative ce urmează a fi 
adoptate) și adoptarea legii; promulgarea legii de către Președintele 
Republicii Moldova.

2.2.3. Categoriile de legi

Din punctul de vedere al forţei juridice, există trei categorii de legi: legi 
constituţionale, legi organice și legi ordinare.

2.2.3.1. Constituţia și legile constituţionale

Constituţia este legea fundamentală, supremă a societăţii și a statului, este 
baza ordinii juridice. Constituţia stabilește drepturile, libertăţile și îndatoririle 
fundamentale ale omului; principiile de instituire, exercitare și limitare a pu-
terii publice; principiile de bază de organizare și funcţionare ale autorităţilor 
publice; principiile ordinii sociale într-un stat, inclusiv cele ale economiei și 
finanţelor publice.

Constituţia are o procedură specială de adoptare. Normele constituţionale 
se adoptă cu votul a 2/3 din deputaţii aleși. Constituţia, de asemenea, este mo-
dificată după o procedură specială, care este mai complexă decât procedura de 
modificare a altor categorii de legi.

Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la data de 29 iulie 1994 și 
a intrat în vigoare pe 27 august 1994. Toate actele normative trebuie să fie 
conforme Constituţiei. Dacă un act normativ, inclusiv o lege, contravine Con-
stituţiei, acesta nu poate produce efecte juridice.
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2.2.3.2. Legile organice

Legile organice sunt o categorie intermediară între legile constituţiona le 
și cele ordinare. Prin legi organice se reglementează, de regulă, organiza rea, 
funcţionarea și structura diferitelor organe ale statului, inclusiv: sistemul 
electoral; organizarea și desfășurarea referendumului; organizarea și funcţio-
narea Parlamentului; organizarea și funcţionarea Guvernului; organizarea și 
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Consiliului Superior al Magistraturii, a 
instanţelor judecătorești, a contenciosului administrativ; organizarea admini-
straţiei publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind auto-
nomia locală; modul de stabilire a zonei economice exclusive; regimul juridic 
general al proprietăţii și al moștenirii; regimul general privind raporturile de 
muncă, sindicatele și protecţia socială; organizarea generală a învăţământului; 
regimul general al cultelor religioase; regimul stării de urgenţă, de asediu și de 
război; infracţiunile, pedepsele și regimul de executare al acestora, acordarea 
amnistiei și graţierii etc.

Legile organice se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleși, dacă Con-
stituţia nu prevede o altă modalitate. Codurile reprezintă o formă sistematiza-
tă a unor legi dintr-un anumit domeniu.

2.2.3.3. Legile ordinare

Legile ordinare se adoptă pentru toate celelalte domenii ale relaţiilor so-
ciale. Legile ordinare se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi și sunt 
subordonate legilor constituţionale și organice.

2.3. Acţiunea legii și a actelor normative subordonate legii

2.3.1. De când și până când acţionează o lege?

Legile intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial sau Monitorul Oficial sau Monitorul Oficial
la data indicată în textul legii. În acest ultim caz, data indicată în textul legii 
trebuie să fie una ulterioară datei publicării. Nepublicarea legii înseamnă ine-
xistenţa acesteia. Lega produce efecte numai pentru viitor (cu unele excepţii). 
Legea își încetează acţiunea dacă:

– a fost abrogată (Parlamentul a scos din vigoare prevederile legii); a 
fost declarată nulă total sau parţial printr-o hotărâre a unei instanţe 
competente (Curtea Constituţională); a ajuns la termen (atunci când 
a fost aprobată pentru o anumită pe rioadă de timp); s-a consumat (au 
fost îndeplinite toate acţiunile prevăzute în lege); a căzut în desuetu-
dine (aceasta ar însemna că, deși legea există, nu mai există relaţiile 
sociale pe care le reglementa).
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2.3.2. Asupra cui acţionează o lege?

Legile pot fi:
– generale (se aplică tuturor raporturilor sociale sau tuturor persoane-

lor/subiecților de drept); 
– speciale (se aplică exclusiv anumitor raporturi sociale sau subiecți 

strict determinate prin derogare/abatere de la regula generală). Dacă 
legea specială prevede altceva decât legea generală cu aceeași forţă ju-
ridică, se aplică legea specială. 

– de excepţie (se aplică în situaţii excepţionale). Dacă legea de excepţie 
prevede altceva decât legea generală sau cea specială cu aceeași putere 
juridică, se aplică legea de excepţie. Astfel, avem legi care se referă la toa-
te persoanele, anumite legi care se re feră numai la anumite categorii de 
persoane (ex: judecători, poliţiști, funcţio nari publici etc.) și legi care se 
referă la un cerc restrâns de persoane (ex: doar la membrii Guvernului).

2.3.3. Cum acţionează un act normativ subordonat legii?

Toate actele normative ale Guvernului și ale altor autorităţi ale administra-
ţiei publice centrale se publică, sub responsabilitatea conducătorilor acestora, 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. DupMonitorul Oficial al Republicii Moldova. DupMonitorul Oficial ă publicare, actul normativ 
subordonat legii produce efecte (la fel ca și legea – numai pentru viitor).

Actul normativ se aplică făfăf ră limită de timp, dacă în textul lui nu este 
prevăzut altfel. Actul normativ sau o parte a lui poate avea aplicare temporară 
(în asemenea caz în text este indicat termenul de aplicare sau evenimentul la a 
cărui survenire încetează a acţiona actul normativ).

Actul normativ se aplică cetăţenilor și persoanelor juridice din Republica 
Moldova, cetăţenilor străini și apatrizilor care se află pe teritoriul Republicii 
Moldova, persoanelor fizice străine cu sediul în Republica Moldova, persoane-
lor fizice care practică activitatea de întreprinzător etc.

2.4. Aplicarea legii

2.4.1. Cum se implementează în viaţa cotidiană o lege?

Legea se transpune în viaţă (se implementează) atunci când noi respectăm 
o interdicţie (interzicere) sau executăm o obligaţie stabilită prin lege. Dacă în 
acest proces se implică organele competente ale statului, atunci are loc aplica-
rea legii. Aplicarea legii înseamnă transpunerea în viaţă a prevederilor legii de 
către organele competente ale statului. A aplica o lege înseamnă a trece de la 
prevederi generale și abstracte ale legii la situaţii și cazuri concrete. Aplicarea-
legii se referă la o anumită situaţie distinctă, cu subiecţi/persoane determina-
ţi/determinate.
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2.4.2. Cine aplică legea?

Fiecare organ de stat are anumite competenţe și atribuţii. Legea este pusă 
în aplicare de către organele de stat în limita competenţei pe care o au. Unele 
legi sunt puse în aplicare de către Parlament, altele de către Guvern, Ministe-
re, Departamente și structurile teritoriale ale acestora, organele administraţiei 
publice locale, instanţele de judecată, alte organe de drept. Marea majoritate a 
actelor de aplicare a dreptului sunt cele ale organelor administraţiei de stat și 
ale instanţelor de judecată.

2.4.3. Cum se aplică legea?

Organele de stat aplică legile după o procedură bine stabilită și clar defini-
tă. Procesul de aplicare a legilor (normelor juridice) are câteva etape:

– stabilirea stării de fapt reconstituie ce s-a petrecut în realitate (ce? 
cine? când? unde? cum? de ce? ce a urmat?); 

– alegerea legii (normei juridice) care prevede acea situaţie (găsirea le-
gii/normei, verificarea autenticităţii normei, stabilirea conţinutului/ 
înţelesului exact/adevărat/deplin al normei, verificarea faptului dacă 
norma/legea este în vigoare);

– elaborarea și emiterea actului de aplicare presupune luarea unei deci-
zii care va duce în mod necesar la apariţia, modificarea sau stingerea 
unor rapor turi juridice (relaţii sociale, drepturi și obligaţii). 

Este important ca actul de aplicare să fie adus la îndeplinire, să fie execu-
tat. Dacă o persoană nu este de acord cu modul în care a fost aplicată legea, 
atunci aceasta are posibilitatea de a face o contestare. Ca efect, este declanșată 
o procedură de control și verificare a modalităţii în care a fost aplicată legea.

2.4.4. Supremaţia legii. Cum procedăm dacă un act normativ
subordonat legii contravine legii?

Constituţia este legea fundamentală și toate legile (atât cele organice, cât 
și cele ordinare) trebuie să fie conforme Constituţiei. Dacă o lege contravine 
Constituţiei, aceasta nu poate produce efecte juridice (nu se aplică, nu are for-
ţă/putere juridică).

La rândul lor, legile sunt superioare altor acte normative prin puterea lor 
juridică, deoarece emană de la Parlament – organul reprezentativ suprem al po-
porului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului. Legile ordi-
nare sunt subordonate legilor constituţionale (Constituţiei) și celor organice.

Actele normative subordonate legii trebuie să fie în conformitate cu legile. 
Dacă un act normativ subordonat legii contravine prevederilor legii, acesta nu 
produce efecte juridice (nu se aplică, nu are forţă/putere juridică). În așa caz se 
aplică direct prevederile legii.
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2.4.5. Cum procedăm dacă lipsește o lege sau dacă aceasta este 

 incompletă?

Există situaţii în viaţa cotidiană când legislaţia nu prevede cum trebuie să 
procedăm într-un anumit caz. Juriștii numesc o asemenea situaţie lacună în 
drept. Lacunele pot apărea din cauze obiective (dezvoltarea rapidă a relaţiilor 
sociale și apariţia unor noi relaţii sociale pe care legislatorul încă nu a reușit să 
le reglementeze) sau din cauze subiective (legislatorul a considerat că anumite 
relaţii sociale nu trebuie reglementate prin norme juridice sau i-a scăpat din 
vedere necesitatea de reglementare a unei anumite relaţii sociale).

Astfel, dacă legea nu prevede și nu interzice, persoana este liberă să aleagă 
orice comportament. În general, există o maximă: „Tot ceea ce nu este interzis 
este permis”.

Când vorbim de organele de stat, cel care aplică legea (organele statului) 
caută o lege (normă juridică) care ar reglementa o relaţie socială asemănătoare 
(aplică legea prin analogie). Daca însă nu există o normă care ar reglementa 
o situaţie similară, atunci situaţia este soluţionată bazându-ne pe principiile 
generale ale dreptului (umanism, echitate, egalitate etc.). Această situaţie se 
numește analogie a dreptului. Analogia nu este posibilă în toate cazurile (ex. 
în dreptul penal).

2.4.6. Asigurarea respectării legii

De cele mai multe ori, oamenii respectă legile benevol, din convingere. 
Uneori le respectă chiar fără a le cunoaște, deoarece deseori ceea ce ne obligă 
sau interzice legea ne obligă și interzic și alte norme din societate (morala, 
obiceiul, religia etc.). Uneori, legile sunt respectate din frica de pedeapsă. Este 
în sarcina statului să facă astfel ca oamenii să înţeleagă importanţa respectării 
legilor.

Se întâmplă însă ca unii oameni să încalce legile. În asemenea cazuri, in-
tervine statul, care prin imtermediul organelor sale impune respectarea legilor 
și aplică pedepsele necesare celora care nu le respectă.

2.5. Asistenţa juridică. Cine și cum o acordă?
Fiecare om are dreptul să reacţioneze (se să apere) independent, prin mij-

loace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăţilor sale. Datorită complexi-
tăţii reglementărilor și procedurilor legale, oamenii apelează adesea la servicii 
de asistenţă juridică. Asistenţa juridică constă în îndrumarea și ajutarea unei 
persoane de către o altă persoană cu calificare juridică și profesională cores-
punzătoare, având ca efect sporirea posibilităţilor de realizare a drepturilor și 
intereselor legitime ale celui asistat. În funcţie de complexitatea problemei/si-
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tuaţiei, asistenţa juridică poate fi acordată de către avocaţi, parajuriști, repre-
zentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale specializate, precum și de către 
alte persoane.

2.5.1. Avocatul

2.5.1.1. Când ai nevoie de un avocat?

Avocatul este persoana cu pregătire juridică, ce are dreptul, conform legii, 
de a acţiona în numele clienţilor săi și de a-i consulta și reprezenta în materie 
juridică. Avocat este doar persoana care are licenţă de avocat. Registrul licen-
ţelor eliberate pentru exercitarea profesiei de avocat se ţine de către Ministerul 
Justiţiei (vezi http://www.justice.gov.md/ro/avocathttp://www.justice.gov.md/ro/avocati). Fiecare avocat depu ne ju-
rământ la primirea licenţei și dispune de legitimaţie. Uniunea Avocaţilor din 
Republica Moldova reunește toţi avocaţii din republică.

De obicei, persoanele se adresează avocatului când au o problemă pe care 
doresc să o rezolve pe cale judiciară; uneori însă, este util de a consulta un 
avocat înainte de a acţiona, de ex: înainte de a încheia un contract sau înainte 
de a porni o procedură judiciară (pentru a evita consecinţe juridice negative, 
pierderi sau chiar cheltuieli suplimentare, dat fiind faptul că vocabularul juri-
dic com plex nu este cunoscut și înţeles de către toţi).

Avocaţii acordă asistenţă juridică calificată prin:
– consultaţii și explicaţii; concluzii cu privire la problemele juridice; in-

formaţii verbale și în scris referitoare la legislaţie; 
–  întocmire a documentelor cu caracter juridic: cereri de chemare în 

ju decată, petiţii, plângeri, contracte etc.; 
– reprezentare a intereselor clienţilor în instanţele de judecată, în relaţii-

le cu autorităţile publice, notarii, executorii judecătorești; 
– reprezentare a intereselor clienţilor în materie juridică în relaţiile cu 

alte persoane fizice și juridice; 
– participare la urmărirea penală și la dezbateri judiciare în cauzele pe-

nale în calitate de apărător sau reprezentant al victimei, al părţii civile, 
al părţii civilmente responsabile și al martorilor (cine sunt aceste per-
soane vezi secţiunea 16.4.3.6-16.4.3.8).

2.5.1.2. Unde găsești un avocat?

Avocaţii își exercită profesia (lucrează) în cadrul unui birou asociat de 
avocaţi (mai mulţi avocaţi) sau în cadrul cabinetului avocatului (un singur 
avocat). Cabinetele avocaţilor și birourile asociate de avocaţi se înregistrează 
de către Ministerul Justiţiei. În fiecare centru raional, există cel puţin un birou 
asociat de avocaţi sau un cabinet al avocatului.
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2.5.1.3. Relaţiile avocatului cu clientul

Asistenţa juridică acordată de avocat trebuie să fie calificată, profesionistă. 
Avocatul acordă asistenţă juridică în baza contractului încheiat cu clientul său, 
stabilind, totodată, și mărimea onorariului perceput.

În relaţiile cu clientul, avocatul trebuie să se conducă de lege și să respecte 
interesele clientului său. Avocatul este liber în alegerea poziţiei (tacticii) sale și 
nu este obligat să o coordoneze cu nimeni, în afară de client. Avocatul nu are 
dreptul să acţioneze contrar intereselor legitime ale clientului. Avocatul nu 
este în drept să declare vinovat clientul, dacă acesta nu-și recunoaște vinovă-
ţia. În cazul în care clientul își recunoaște vina, avocatul poate totuși să ceară 
achitarea clientului. Informaţiile confidenţiale (secrete), comunicate avocatu-
lui de către client, nu pot fi divulgate de către acesta, avocatul fiind obligat să 
păstreze secretul profesional.

Dacă clientul consideră că avocatul a avut un comportament inadecvat sau 
a încălcat codul deontologic, a manifestat neglijenţă sau ignoranţă în rezolva-
rea cazului sau a folosit metode ilegale pentru a atinge rezultatul așteptat, el 
poate formula o petiţie, în termen de un an, adresată Comisiei pentru etică și 
disciplină din cadrul Uniunii Avocaţilor, care va examina faptele reproșate și 
va lua mă surile corespunzătoare (dacă este cazul, va aplica sancţiuni).

2.5.2. Asistenţa juridică gratuită, garantată de stat

2.5.2.1. Ce este asistenţa juridică garantată de stat?

Uneori se întâmplă că cei care au probleme juridice nu au bani să plătească 
serviciile juridice. În anumite situaţii prevăzute de lege, ei pot obţine asistenţă 
juridică plătită din banii statului (garantată de stat).

Asistenţa juridică garantată de stat constă în:
– oferire de informaţii, prin consultaţii și explicaţii în probleme juridice;
– întocmire de acte juridice;
– reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice;
– apărare a intereselor în procesul penal și în cadrul procedurii în cauze 

contravenţionale;
– apărare și reprezentare a intereselor persoanei în cadrul procesului ci-

vil și în instanţa de contencios administrativ.

2.5.2.2. Asistenţa juridică primară

Unele problemele juridice pe care le are populaţia nu sunt complicate. De 
exemplu, problemele cu vecinii ar putea fi soluţionate și fără sesizarea instanței, 
prin intermediul unei împăcări cu ajutorul unei persoane care ar putea să ajute 



C a p i t o l u l  I I  125

vecinii să găsească soluţia sau să le dea o consultaţie. Asistenţă juridică prima-
ră înseamnă:

– furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Mol-
dova, privind legile și actele normative în vigoare, drepturile și obliga-
ţiile persoanelor (subiecţilor de drept); 

– furnizarea de informaţii privind modalitatea de realizare și de valori-
ficare a drepturilor pe cale judiciară și extrajudiciară;

– acordare de consultanţă în probleme juridice, precum și explicarea 
drepturilor persoanelor interesate în privinţa problemei invocate, a 
posibilităţii de soluţionare a problemei pe cale extrajudiciară, a drep-
turilor și obligaţiilor persoanei în cadrul procesului, a competenţei 
instanţelor judecătorești, a posibilităţilor de executare a deciziilor 
judecătorești definitive etc., dar fără reprezentare în instanţa de jude-
cată sau în organe și instituţii de stat;

– acordare de asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice, cu excepţia 
actelor procesuale; 

– acordare a altor forme de asistenţă, care nu intră în categoria de asis-
tenţă juridică calificată.

Asistenţa juridică primară poate fi acordată prin diverse mijloace: orga-
nizaţii neguvernamentale, secretarii primăriilor, echipe mobile în teritoriu, 
parajuriști etc.

Parajuriștii sunt oameni dintr-o anumită comunitate rurală, cu o reputa-
ţie ireproșabilă (înaltă), care după o instruire specială acordă gratis asistenţă 
juridică primară membrilor comunităţii. Parajuristul este independent de ori-
ce organ al statului (cu excepţia Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de către Stat). În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu parajuristul 
se conduce numai de lege și de interesele comunităţii. În caz că unui parajurist 
i se adresează o persoană aflată în conflict cu autorităţile statale, parajuristul 
va acorda asistenţa juridică necesară, pornind de la prevederile legii.

Poate obţine asistenţă juridică primară persoana care întrunește cumula-
tiv (împreună) următoarele condiţii:

– are o problemă de natură juridică;
– domiciliază (trăiește) pe teritoriul Republicii Moldova;
– este cetăţean al Republicii Moldova sau cetăţean străin sau apatrid, 

dar cauza ţine de competenţa autorităţilor administraţiei publice sau a 
instanţelor judecătorești ale Republicii Moldova.

Pentru a obţine asistenţă juridică primară, persoana se va adresa parajuris-
tului sau organizaţiilor obștești specializate în acordarea de asistenţă juridică 
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din raza domiciliului său (locului de trai). Asistenţa juridică primară se acordă 
imediat, la momentul adresării. Dacă nu este posibil ca persoana să primească 
imediat răspunsul, acesteia i se comunică data și ora următoarei întâlniri, ce 
urmează să aibă loc în cel mult 3 zile de la data adresării. În cazul în care, în 
procesul de acordare a asistenţei juridice primare, se constată că este nevoie 
de asistenţă juridică calificată (a unui avocat), persoana va fi informată despre 
condiţiile obţinerii acestei asistenţe și, dacă va solicita (cere), ea va fi ajutată la 
întocmirea cererii de asistenţă juridică calificată. Asistenţa juridică primară 
este totdeauna total gratuită pentru solicitant.

În anumite situaţii, parajuristul poate recomanda persoanei în cauză să se 
adreseze la o organizaţie neguvernamentală, după caz.

2.5.2.3. Asistenţa juridică calificată, garantată de stat

Uneori, persoana are nevoie de servicii juridice profesioniste (calificate), 
dar nu are suficiente resurse financiare ca să le achite. În anumite situaţii pre-
văzute de lege, se poate obţine asistenţă juridică calificată, garantată de stat 
(plătită din banii statului).

Felurile de asistenţă juridică calificată garantată de stat sunt similare ser-
viciilor pe care le oferă avocaţii în bază de contract, cu anumite excepţii. De 
asemenea, calitatea acestor servicii trebuie să fie la același nivel.

Asistenţa juridică calificată se acordă de către avocaţi publici și avocaţi la 
cerere (privaţi). Avocat public este avocatul care acordă doar asistenţă juridică 
garantată de stat. Avocatul la cerere este avocatul cu care statul, prin interme-
diul organelor sale specializate, are încheiat un contract ca să acorde asistenţă 
juridică garantată de stat în anumite cauze. În prezent, asistenţa juridică ga-
rantată de stat este gratuită pentru cei care o obţin.

Condiţiile de obţinere a asistenţei juridice garantate de stat sunt descrise 
în Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, anumite referinţe 
pentru cauze penale fiind la secţiunea 16.4.3.4, și pentru cauze civile – în sec-
ţiunea 15.2.11.

2.5.3. Organizarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat

Principalul organ de administrare a sistemului de acordare a asistenţei 
juridice garantate de stat îl reprezintă Consiliul Naţional pentru Asistenţă Ju-
ridică Garantată de Stat și oficiile lui teritoriale, la care se alătură Ministerul 
Justiţiei și Uniunea Avocaţilor. Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept 
public, format din 7 membri. Din componenţa Consiliului Naţional fac parte: 
2 membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei, 2 membri desemnaţi de Baroul 
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Avocaţilor, un membru desemnat de Ministerul Finanţelor, un membru des-
emnat de Consiliul Superior al Magistraturii, un membru din partea asociaţii-
lor obștești sau a mediului academic. Asistenţa tehnico-materială și activitatea 
de secretariat ale Consiliului Naţional sunt asigurate de Ministerul Justiţiei de 
la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege.

Consiliul Naţional își desfăi desfăi desf șoară activitatea în ședinţe, întâlniri și vizite de 
monitorizare a oficiilor teritoriale și a subiecților ce acordă servicii de asistenţă 
juridică de stat, precum și prin alte forme de lucru neinterzise de lege. Pentru 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional adoptă hotărâri cu votul majo-
rităţii membrilor lui. Hotărârile Consiliului Naţional sunt obligatorii pentru 
toate oficiile sale teritoriale, pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică ga-
rantată de stat, pentru parajuriști și alţi subiecţi autorizaţi să acorde asistenţă 
juridică garantată de stat.

Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în teritoriu este asigurată de 
către Oficiile Teritoriale ale Consiliul Naţional. Oficiile Teritoriale ale Consi-
liului Naţional funcţionează în orașele (municipiile) de reședinţă ale curţilor 
de apel (Chișinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Bender (Căușeni) și exercită urmă-
toarelor funcţii:

– organizează acordarea de asistenţă juridică garantată de stat; încheie 
contracte cu avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

– examinează cererile și documentele prezentate de solicitanţii de asis-
tenţă juridică garantată de stat, decid asupra acordării unei astfel de 
asistenţe;

– numesc avocaţii care să acorde asistenţă juridică calificată, inclu-
siv asistenţă juridică de urgenţă; încheie contracte de colaborare cu 
parajuriparajuripara știi și cu asociaţiile obștești care acordă asistenţă juridică ga-
rantată de stat;

– îndeplinesc alte funcţii, în conformitate cu legea.

Date de contact:
Oficiul Teritorial Chișinău: MD – 2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 

1, bl. ”A1”, bir. 301, 302, tel. / fax: (022) 49-69-53, 49-63-39, e-mail: ot_chisinau@c-
najgs.md;

Oficiul Teritorial Bălţi: mun. Bălţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 2 , tel. / fax 
(0231) 61-316; e-mail: ot_balti@cnajgs.md;

Oficiul Teritorial Cahul: or. Cahul, Str. Independenţei, nr. 6, tel. / fax (0299) 
204-13; e-mail: ot_cahul@cnajgs.md

Oficiul Teritorial Comrat: or. Comrat, str. Tretiakov, nr. 42, tel. / fax (0298) 
28-853, e-mail: ot_comrat@cnajgs.md;
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Oficiul Teritorial Bender (Căușeni): or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, 
în incinta Judecătoriei raionului Căușeni, tel. / fax (0243) 24-159, e-mail: ot_
bender@cnajgs.md.

2.5.4. Cine mai acordă asistenţă juridică gratuită?

În diferite localităţi ale Republicii Moldova, pot exista și alte persoane care 
acordă asistenţă juridică gratuită, în special organizaţiile neguvernamentale 
specializate, inclusiv clinicile juridice. Datorită diversităţii prevederilor statu-
tare ale acestor organizaţii, serviciile de asistenţă juridică oferită sunt diferite.

Este de menţionat că, în cazul organizaţiilor care nu fac parte din sistemul 
de asistenţă juridică garantată de stat, responsabilitatea pentru calitatea servi-
ciilor acordate aparţine în exclusivitate acestor prestatori de servicii juridice. 
Dacă organizaţiile neguvernamentale specializate în acordarea serviciilor juri-
dice gratuite sunt active, probabil parajuriștii cunosc despre activitatea lor.
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3. OMUL ŞI ADMINISTRAŢIA DE STAT

Cetăţeanul deţine puterea în stat. Acesta alege în mod direct, prin alegeri, 
reprezentanţii săi – primari, consilieri, consiliile raionale, parlamentari ş.a. În 
mod indirect, cetăţenii sunt reprezentanţi de preşedinţi de raion, Guvern şi 
alte instituţii.

În capitolul „Omul şi administraţia de stat” sunt descrise atribuţiile prin-
cipalelor instituţii de stat – Parlament, Preşedinte, Guvern, Consiliul Superior 
al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor, Notarul, Avocatul par-
lamentar ş.a. 

Cunoaşterea atribuţiilor instituţiilor statului va contribui la dezvoltarea, 
creşterea, educarea unui cetăţean activ, iar în caz de necesitate apt de a se apăra 
şi împiedica orice abuz din partea instituţiilor de stat. 

3.1. Parlamentul
Parlamentul Republicii Moldova este organul reprezentativ suprem al po-

porului Republicii Moldova şi unica autoritate a statului care adoptă legi.
Cetăţenii Republiсii Moldova, care au vârsta de cel puţin 18 ani, aleg prin 

vot direct membrii Parlamentului o dată la patru ani. Alegerile parlamentare 
pot avea loc mai devreme de patru ani în cazul dizolvării Parlamentului şi pot 
interveni în următoarele cazuri:

1) este imposibil de format Guvernul (alin. (1) art. 85 al Constituţiei);
2) nu s-a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în ter-

men de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel 
puţin două solicitări de investitură (alin. (2) art. 85 al Constituţiei);

3) este blocată procedura de adoptare a legilor timp de 3 luni (alin. (1) art. 
85 al Constituţiei);

4) nu este ales preşedintele republicii, după alegerile repetate de către 
Parlament (alin. (5) art. 78 al Constituţiei).

Parlamentul poate fi dizolvat de preşedintele republicii. În cursul unui an, 
Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat 
în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, cu excep-
ţia cazului prevăzut la articolul 78 alineatul (5), şi nici în timpul stării de ur-
genţă, de asediu sau de război.

Pentru detalii referitor la condiţiile pentru a putea vota şi specificul alege-
rilor parlamentare, vezi Capitolul I, § 1.3.2.

IMPORTANT! Cei 101 deputaţi, aleşi în mod direct, sunt în serviciul 
poporului, deci se află acolo pentru a vă apăra şi promova drepturile şi in-
teresele.
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3.1.1. Atribuţiile Parlamentului.

Deputaţii activează în parlament prin intermediul fracţiunilor parlamen-
tare, formate din membrii partidelor politice. Preşedintele Parlamentului este 
ales cu votul a 52 de deputaţi. El poate fi revocat în orice moment, prin vot 
secret, de către Parlament cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile 
tuturor deputaţilor.

Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Parlamentului, care au un 
rol deosebit în pregătirea lucrărilor acestuia, în exercitarea funcţiilor parla-
mentare, în special a celei legislative şi a celei de control. Comisiile sunt spe-
cializate pe ramuri de activitate, fiind legate de diferite domenii ale responsa-
bilităţilor guvernamentale, după cum urmează:

− Comisia administraţie publică, mediu şi dezvoltare regionalăComisia administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională
− Comisia agricultură şi industrie alimentarăComisia agricultură şi industrie alimentară
− Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-mediComisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
− Comisia drepturile omului şi relaţii interetniceComisia drepturile omului şi relaţii interetnice
− Comisia economie, buget şi finanţComisia economie, buget şi finanţe
− Comisia juridică, numiri şi imunităţiComisia juridică, numiri şi imunităţi
− Comisia politică externă şi integrare europeanComisia politică externă şi integrare europeană
− Comisia protecţie socială, sănătate şi familieComisia protecţie socială, sănătate şi familie
− Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publicComisia securitate naţională, apărare şi ordine publică

Pentru elaborarea unor legi complexe, Parlamentul poate constitui comisii 
speciale şi comisii de anchetă. Biroul permanent propune Legislativului spre 
aprobare componenţa nominală a comisiei şi termenul în care va fi depus ra-
portul acesteia. Comisia de anchetă poate fi constituită la cererea unei frac-
ţiuni parlamentare sau a unui grup de cel puţin 5 % din numărul deputaţilor 
aleşi.

IMPORTANT! Ca urmare a prezentării rapoartelor comisiilor parla-
mentare, instituţiile de stat indicate sunt obligate să prezinte informaţii 
suplimentare Parlamentului.

Şedinţele Parlamentului sunt publice, ceea ce înseamnă că ordinea de zi 
este publică, iar reprezentanţii presei pot avea acces şi pot transmite cetăţeni-
lor discuţiile şi hotărârile adoptate prin televiziune, radio ş.a.

Parlamentul îşi desfăşoară activitatea în plen, în comisii şi în fracţiuni, de 
regulă, conform următorului program: 

a) luni – lucrul cu alegătorii (zi de audienţă, deplasări în teritoriu); 
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b) marţi – şedinţe ale fracţiunilor parlamentare; 
c) miercuri – şedinţe ale comisiilor permanente; 
d) joi şi vineri – şedinţe în plen.

IMPORTANT! Nici un deputat nu poate lipsi de la şedinţele Parla-
mentului sau ale comisiei permanente din care face parte decât din moti-
ve întemeiate.

Pentru încălcarea Regulamentului Parlamentului, deputaţilor li se pot 
aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) lipsirea de cuvânt pe o durată de până la 5 şedinţe;
e) eliminarea din sala de şedinţe;
f) interzicerea participării la şedinţele plenare pe o durată de până la 10 

şedinţe.
Principalele atribuţii ale Parlamentului sunt: 
− adoptă legi, hotărâri şi moţiuni;
− declară referendumuri.

IMPORTANT! Cele mai importante probleme ale societăţii şi ale sta-
tului sunt supuse referendumului. Hotărârile adoptate prin referendum 
republican au putere juridică supremă, deci sunt mai presus de orice lege.

− exercită controlul parlamentar asupra puterii executive;
− aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;
− iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la intere-

sele societăţii;
− suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale, în cazu-

rile prevăzute de lege;
− adoptă acte privind amnistia;
− îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Datele de contact ale Parlamentului: 
Adresa: MD 2073, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162 
Secţia petiţii şi audienţe – Telefon/Fax: +373 (22) 23-32-29
Adresa internet – www.parlament.md
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Parlamentul 
Republicii Moldova
Adresa: MD-2073, 
mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare şi 

Sfânt, nr. 162
www.parlament.md

Preşedintele Parlamentului

Director General

Secţii şi direcţii

Consilieri

Serviciul 
de Informaţii 
şi Securitate

Consultanţi

Curtea Supremă 
de Justiţie

Procuratura 
Generală

Curtea de Conturi

Vicepreşedinţii 
Parlamentului

Biroul Permanent

Fracţiunile parlamentare

Comisii 
permanente

Comisii speciale

101 deputaţi

Comisii
de anchetă

Curtea 
Constituţională

Guvernul 
Republicii

Preşedintele 
Republicii 

Aparatul Parlamentului
Adresa: MD-2073, mun. 
Chişinău, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, nr. 162, 

Tel. (22) 26-82-35
e-mail: 

admin@parlament.md

3.1.2. Colaborarea Parlamentului cu alte instituţii ale statului

Fiecare deputat poate adresa întrebări membrilor Guvernului sau condu-
cătorilor altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Aceştia 
din urmă sunt obligaţi să prezinte răspunsurile la informaţiile şi documentele 
cerute de deputaţi.

Răspunsurile la întrebările deputaţilor pot fi oferite imediat (în formă ver-
bală) sau în termen de 15 zile.

În exercitarea atribuţiilor sale, Parlamentul colaborează cu următoarele 
instituţii:

Curtea Constituţională, Guvern, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Pro-
curatura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul pentru Drep-
turile Omului din Moldova, Academia de Ştiinţe etc. 
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3.1.3. Cum puteţi să contribuiţi la activitatea Parlamentului?

Puteţi contribui la adoptarea unor legi mai bune şi o activitate mai bună a 
Parlamentului prin: 

– participarea la alegeri şi votarea celui mai bun candidat;
– sugestii cu privire la modificarea legilor care consideraţi că vă încalcă 

drepturile, care pot fi adresate deputaţilor în Parlament, Preşedintelui 
Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii terito-
riale autonome Găgăuzia;

– informarea despre activitatea defectuoasă a reprezentanţilor APL sau 
a oricărei instituţii de stat; 

– orice alte propuneri şi sugestii ce ţin de atribuţiile Parlamentului, in-
dicate la Capitolul III, §3.1.1.

IMPORTANT! Pentru ca iniţiativele dumneavoastră să fie luate în 
serios şi/sau discutate în şedinţele Parlamentului, apelaţi ONG-urile sau 
mass-media. Experienţa acestora va contribui la accelerarea luărilor de 
decizii şi, posibil, la determinarea Parlamentului de a discuta în public 
problemele invocate, care sunt de interes naţional sau local.

Mai mult, în cadrul emisiunilor sau interviurilor, jurnaliştii ar putea 
să adreseze parlamentarilor întrebările dumneavoastră sau ale comunită-
ţii din care faceţi parte.

Puteţi obţine informaţii ce ţin de activitatea şi atribuţiile Parlamentului, 
după cum urmează:

– Secţia petiţii şi audienţe a Parlamentului, poate fi contactată prin poş-
tă la adresa: MD 2073, Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162 sau la 
tel. +373 (22) 23-32-29. 

– Comisiile parlamentare, care pot fi contactate direct prin telefon: 

Nr. Numele comisiei Contact
1 Economie, buget şi finanţe Tel: +373 (22) 26-85-73
2 Politică externă şi integrare europeană Tel: +373 (22) 23-75-08 
3 Drepturile omului şi relaţiile interetnice Tel: +373 (22) 26-83-90
4 Protecţie socială, sănătate şi familie Tel: +373 (22) 26-85-07
5 Securitate naţională, apărare şi ordine publică Tel: +373 (22) 23-34-85
6 Agricultură şi industrie alimentară Tel: +373 (22) 23-33-59

7
Administraţie publică, mediu şi dezvoltare 
regională

Tel: +373 (22) 26-83-75
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8
Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi 
mass-media

Tel: +373 (22) 23-22-71

9 Juridică, numiri şi imunităţi Tel: +373 (22) 26-82-90

IMPORTANT!
În petiţiile adresate trebuie să descrieţi doar faptele/informaţiile ce ţin 

de atribuţiile Parlamentului indicate la § 3.1.1. 
În cazul în care veţi menţiona alte pretenţii/fapte (de ex. nu sunteţi de 

acord cu hotărârea unei instanţe judecătoreşti), petiţia nu va fi examinată. 
Ba mai mult, îndeplinirea unei asemenea cerinţe ar putea fi considerată ca o 
imixtiune a Parlamentului în activitatea instanţelor judecătoreşti.

Puteţi obţine răspunsuri la orice informaţii publice ce ţin de activitatea 
şi atribuţiile parlamentului, invocând Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind 
accesul la informaţii. Vezi mai multe detalii în Capitolul I § 1.4.

3.1.4. Surse de informaţii recomandate

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994;

– Legea nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parla-
mentului, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 07.04.2007;

– Codul Electoral nr. 1381 din 21.11.1997, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 81 din 08.12.1997;

– Legea nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 59-61 din 15.04.2005;

– Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 42-44: din 29.02.2008;

– www.parlament.mwww.parlament.md.

3.2. Preşedintele republicii
Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlamentul Republicii Mol-

dova pentru un mandat de 4 ani, care este exercitat de la data depunerii jură-
mântului. Şeful statului îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului 
de către preşedintele nou-ales.

Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova 
este validat (aprobat) de Curtea Constituţională. După validarea mandatu-
lui de către Curtea Constituţională, Preşedintele depune jurământ, care are 
următorul conţinut: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii 
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Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, 
unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei.”

Datele de contact ale Preşedinţiei:
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75
Serviciul petiţii şi audienţă – +373 (22) 25-10-16
Adresa internet – w.w.w.prm.md

3.2.1. Atribuţiile şi competenţa preşedintelui republicii 

Preşedintele Republicii Moldova, în calitatea sa de şef al statului, repre-
zintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii 
şi integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele ţării este comandantul suprem al 
armatei şi este responsabil personal de securitatea statului.

IMPORTANT! Termenul de „şef al statului” desemnează persoana care 
este chemată să reprezinte la cel mai înalt nivel statul, personificând întrea-
ga naţiune şi teritoriul ţării.

Preşedintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras 
la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

Preşedintele Republicii Moldova are următoarele atribuţii: 
– emite decrete şi promulgă legile;
– conferă decoraţii şi titluri de onoare;
– soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil 

politic;
– acordă graţiere individuală;
– poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra 

problemelor de interes naţional;
– conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, 

judecătorilor şi altor categorii de funcţionari;
– poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a or-

dinii publice ş.a.
În exercitarea funcţiilor, activitatea Preşedintelui este asigurată de apara-

tul Preşedintelui. 

3.2.2. Cum puteţi contribui la activitatea preşedintelui republicii?

Puteţi contribui la activitatea Preşedintelui prin propunerea de persoane 
pentru a fi decorate cu distincţii şi ordine de stat, oferirea diferitor sugestii 
şi informaţii despre activitatea sau inactivitatea diferitor instituţii ale statu-
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lui, dar în limitele competenţei Preşedintelui, indicate la Capitolul III, §3.2.1.
Acestea pot fi adresate în timpul audienţei, fie prin expedierea unor scrisori în 
adresa Preşedintelui. 

IMPORTANT!
Pentru ca iniţiativele dumneavoastră să fie luate în serios şi/sau discu-

tate de Preşedinte cu alte instituţii ale statului, puteţi apela la ONG-uri sau 
mass-media. Experienţa şi suportul lor vor contribui la accelerarea luărilor 
de decizii şi, posibil, determinarea Preşedintelui de a discuta în public pro-
blemele invocate, care sunt de interes naţional sau local.

Mai mult, în cadrul emisiunilor sau interviurilor, jurnaliştii ar putea să 
adreseze Preşedintelui întrebările dumneavoastră.

Puteţi contribui cu orice alte propuneri şi sugestii ce ţin de atribuţiile Pre-
şedintelui Republicii Moldova, indicate la Capitolul III, §3.1.2, dar şi solicita 
informaţii referitor la activitatea Preşedintelui la Serviciul petiţii şi audienţe a 
Preşedintelui: Mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 53 sau la tel. +373 (22) 25-10-16.

IMPORTANT! Puteţi obţine răspunsuri la orice informaţii publice ce 
ţin de activitatea şi atribuţiile Preşedintelui Republicii, invocând Legea nr. 
982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţii. Vezi mai multe detalii în
Capitolul I § 1.4.

3.2.3. Surse de informaţii recomandate.

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994;

– Legea nr. 1234 din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Pre-
şedintelui Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 139-
140 din 02.11.2000;

– Legea nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parla-
mentului, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 07.04.2007.

3.3.  Guvernul şi alte autorităţi centrale
Pentru ca oamenii să trăiască împreună sunt necesare anumite reguli. Lu-

crând pentru oameni, Guvernul decide ceea ce este mai bun pentru ei şi cum 
trebuie utilizate resursele lui pentru a asigura o viaţă mai bună pentru comu-
nitate. Astfel, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, 
exercită conducerea generală a administraţiei publice (centrale şi locale) şi este 
responsabil în faţa Parlamentului.
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Guvernul oferă servicii importante şi este responsabil de:
• protecţia cetăţenilor prin intermediul poliţiei şi forţelor de ordine;
• asigurarea activităţii serviciilor de pompieri şi asistenţei medicale ur-

gente;
• construcţia drumurilor;
• adoptarea actelor prin care stabileşte comportamentul cetăţenilor şi al 

funcţionarilor publici;
• stabilirea standardelor prin care legile să fie mai bine aplicate; 
• protecţia proprietăţii ş.a.

Datele de contact ale Guvernului: 
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 
Serviciul petiţii: +373 (22) 25-03-83
E-mail: petitii@gov.mpetitii@gov.md
Adresa internet – www.gov.md

3.3.1. Atribuţiile şi componenţa Guvernului

După consultarea majorităţii parlamentare, Preşedintele Republicii Mol-
dova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru şi numeşte 
Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Numirea Guver-
nului de către Parlament se face în baza programului de guvernare pentru care 
a fost investit. Guvernul răspunde în faţa Parlamentului pentru activitatea sa.

IMPORTANT!
Fără Guvern nu este posibilă funcţionarea normală a instituţiilor statului.

Prim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guver-
nului vor depune individual, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova jură-
mânt, care are următorul conţinut: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi price-
perea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr 
democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, 
independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei.”

Activitatea Guvernului este asigurată de către Cancelaria de Stat, condusă 
de un ministru de stat şi un aparat al acestuia. 

O dată în decursul unei sesiuni, Parlamentul audiază Guvernul în pro-
bleme ce ţin de activitatea acestuia. O dată pe an, în luna aprilie, Guvernul 
prezintă, în şedinţa în plen a Parlamentului, raportul anual al activităţii sale. 
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Membrii Guvernului sunt obligaţi să răspundă la întrebările formulate de de-
putaţi referitor la activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui. 

Principalele competenţe ale Guvernului sunt: 
− asigură populaţia republicii cu un nivel de trai decent;
− ia măsuri pentru creşterea locurilor de muncă, crearea condiţiilor 

pentru ridicarea nivelului de trai, a unor condiţii normale de muncă şi 
odihnă, asistenţa socială;

− creează o bază tehnico-materială şi fonduri speciale pentru dezvol-
tarea învăţământului public, tineretului, culturii, ocrotirii sănătăţii, 
protecţiei mediului ambiant;

− elaborează direcţiile de dezvoltare a urbanismului, a gospodăriei co-
munale şi de locuinţe;

− dirijează activitatea de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură; 
− asigură dezvoltarea turismului, gospodăriei de agrement;
− întreprinde măsuri pentru asigurarea libertăţii comerţului şi activită-

ţii de întreprinzător;
− ia măsuri în vederea apărării intereselor producătorilor autohtoni;
− ia măsuri în vederea ocrotirii şi folosirii raţionale a pământului sub-

solului, a resurselor de apă, a faunei şi florei;
− repartizează mijloace pentru acordarea de ajutor zonelor din republică 

şi ramurilor economiei ei care se află în condiţii dificile sau care ne-
cesită o dezvoltare accelerată;

− elaborează programele de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publi-
ce, pornind de la limitele mijloacelor prevăzute pentru aceste scopuri 
în legea bugetară anuală ş.a.

IMPORTANT!
Despre acţiunile abuzive ale organelor de control puteţi scrie pe adre-

sa Prim-ministrului – abuzcontrol@gov.mabuzcontrol@gov.md sau pe adresa: MD 2012, mun. 
Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

La propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, Parlamentul poate ex-
prima oricând vot de neîncredere Guvernului.
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Guvernul Republicii Moldova
Adresa: MD-2033, 

mun. Chişinău, Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, nr. 1 

www.gov.md

Cancelaria de Stat
Adresa: MD-2033, mun. Chişinău, 

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
nr. 1, Tel. (22) 250-104

Fax: (22) 242-696
e-mail: petitii@gov.md

Ministere: 
Ministerul Economiei
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
     Europene
Ministerul Apărării
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  
     Drumurilor
Ministerul Mediului 
Ministerul Educaţiei
Ministerul Culturii
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi   
     Comunicaţiilor;

Agenţia Relaţii 
Funciare 

şi Cadastru

Biroul Relaţii 
Interetnice

Serviciul 
Grăniceri

Agenţia 
„Moldsilva”

Agenţia 
Turismului

Centrul 
pentru 

Combaterea 
Crimelor 

Economice 
şi Corupţiei

Parlament

Preşedintele 
Republicii

Curtea 
Supremă 

de Justiţie

Curtea 
Constituţională

Curtea 
de Conturi

Serviciul 
de Informaţii 
şi Securitate

Procuratura 
Generală

Biroul Naţional 
de Statistică

3.3.2. Ministerul Economiei

Ministerul Economiei este organul central al administraţiei publice res-
ponsabil de activitatea întreprinzătorilor, dezvoltarea mediului de afaceri, dez-
voltarea tehnologică şi asigurarea competitivităţii.
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IMPORTANT!
Linia Verde - (+373 22) 25-05-00 Telefonul de încredere: (+373 22) 25-

05-35 Protecţia consumatorului: (+373 22) 74-14-64
Programul de abilitare a tinerilor: (+373 22) 25-57-99

Principalele atribuţii ale Ministerului Economiei sunt: 
− monitorizează şi evaluează tendinţele evoluţiei sărăciei în Republica 

Moldova;
− atrage investiţii autohtone şi străine; 
− contribuie la adoptarea actelor normative şi reducerea birocraţiei pen-

tru facilitarea activităţii mediului de afaceri;
− asigură condiţiile pentru finanţarea mediului de afaceri la un cost re-

zonabil;
− contribuie la optimizarea activităţii comerciale, tipizarea reţelei de co-

merţ ambulant şi în pieţe, protejarea drepturilor consumatorilor, efi-
cientizarea activităţii întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică 
şi prestări de servicii;

− promovează implementarea noilor tehnologii, echipamente, aparate, 
maşini, mecanisme performante;

− elaborează şi promovează politica statului în domeniile protecţiei con-
sumatorilor, supravegherii pieţei şi securităţii industriale ş.a.

În subordinea Ministerului Economiei sunt următoarele instituţii princi-
pale:

Denumirea instituţiei Date de contact
1. Agenţia Proprietăţii Publice +373 (22) 23 43 50
2. Camera de Licenţiere +373 (22) 27 22 21;

54 21 14
3. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghe-

rea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor
+373 (22) 23-77-04;
+373 (22) 25-06-87;

4. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghe-
rea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

+373 (22) 74 85 88

5. Inspectoratul Energetic de Stat +373 (22) 22 33 20

Datele de contact ale Ministerului Economiei: 
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1
Secretariat +373 (22) 23-74-48
Fax. +373 (22) 23-40-64

Web: www.mec.gov.mwww.mec.gov.md
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3.3.3. Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei este organul central al administraţiei publice care asi-
gură realizarea politicii de stat în sfera justiţiei. 

Principalele atribuţii ale Ministerului Justiţiei sunt: 
– elaborarea proiectelor de legi şi hotărâri ale Guvernului în domeniul 

justiţiei;
– îmbunătăţirea legislaţiei; 
– contribuirea la funcţionarea instanţelor judecătoreşti (de ex., alocarea 

sumelor de bani pentru reparaţii);
– asigurarea procedurilor de înregistrare (de ex., asociaţiile obşteşti de 

nivel naţional, licenţele avocaţilor şi notarilor ş.a.);
– realizarea activităţii de armonizare a legislaţiei cu recomandările 

Consiliului Europei ş.a.

IMPORTANT!
Ministerul Justiţiei nu este competent să examineze: 

– Legalitatea hotărârilor judecătoreşti; 
– Pedeapsa aplicată deţinuţilor;
– Condiţiile de detenţie; 
– Petiţiile sau plângerile ce ţin de competenţa altor instituţii (de ex., Consi-

liul Superior al Magistraturii, Centrul pentru Drepturile Omului, Baroul 
Avocaţilor ş.a.).

În subordinea Ministerului Justiţiei se află următoarele instituţii princi-
pale: 

Denumirea instituţiei Date de contact
1. Departamentul instituţiilor penitenciare (+373 22) 55-15-21
2. Centrul naţional de expertize judiciare (+373 22) 23-84-22
3. Departamentul de administrare judecătorească (+373 22) 26-11-06
4. Serviciul Starea Civilă (+373 22) 25-71-25
5. Camera Înregistrărilor de Stat (+373 22) 27-44-06
6. Direcţia de justiţie a UTA Găgăuzia (+373 298) 22-53-37

Datele de contact ale Ministerului Justiţiei: 
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 82 
Secretariat – (+373 22) 23-47-95
Fax (+373 22) 23-47-97
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E-mail: secretariat@justice.gov.msecretariat@justice.gov.md

Web: www.justice.gov.mwww.justice.gov.md

3.3.4. Ministerul Construcţiilor și Dezvoltării Regionale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este organul central de 
specialitate care elaborează şi promovează politica statului în domeniul ame-
najării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, pro-
ducerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale. 

IMPORTANT!
– Agenţia de Dezvoltare Regională NordAgenţia de Dezvoltare Regională Nord: MD-3100 mun. Bălţi, Piaţa Vasile 

Alecsandri, 8A, Tel./Fax (+373 231) 6 19 80Email: office@adrnord.moffice@adrnord.md
– Agenţia de Dezvoltare Regională CentruAgenţia de Dezvoltare Regională Centru: MD-6801 or. Ialoveni, str. Ale-

xandru cel Bun, 33, Tel. (+373 268) 2 26 92, Email: office@adrcentru.moffice@adrcentru.md
– Agenţia de Dezvoltare Regională SudAgenţia de Dezvoltare Regională Sud: MD-4101 or. Cimişlia, bd. Ştefan 

cel Mare, 12, Tel. (+373 241) 2 62 86, Email:office@adrsud.moffice@adrsud.md

Principalele atribuţii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construc-
ţiilor:

− elaborează acte normative în domeniile amenajării şi planificării teri-
toriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiilor, indu-
striei materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale;

− asigură calitatea construcţiilor sub aspectul securităţii faţă de toate cate-
goriile factorilor de risc – natural, tehnogen şi antropogen –, precum şi 
sub aspectul eficienţei economice şi tehnologice (consum redus de mate-
riale, energie, forţă de muncă la realizarea şi exploatarea obiectivelor);

− elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, 
programe naţionale şi regionale de reabilitare a fondului locativ, im-
plementând principiile de eficienţă energetică a clădirilor; 

− atrage mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Stra-
tegiei Naţionale de Dezvoltare Regională (vezi de asemenea Legea nr. 
438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 
Moldova);

− acordă asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă tutu-
ror autorităţilor administraţiei publice interesate de problemele din 
competenţa sa (de ex. planul de dezvoltare a localităţii, amenajarea 
teritoriului şi construcţiilor, informaţii referitoare la calitatea solurilor 
pentru construcţii şi culturi agricole etc.).
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În subordinea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale se află 
următoarele instituţii principale:

Denumirea instituţiei Date de contact
1. Inspecţia de Stat în Construcţii (+373 22) 23-80-24
2. Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în 

Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi 
Arhitecturii „URBANPROIECT” (cu funcţii teritriale)

(+373 22) 24-21-64

3. Î.S. Institutul de Stat de Proiectare RURALPROIECT� (+373 22) 22-19-22

4. Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificare                                  (+373 22) 24-22-27

Datele de contact ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale:
Adresa: MD 2005, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9.
Secretariat (+373 22) 20-45-69
Fax. (+373 22) 22- 07-48
Telefonul de încredere: (+373 22) 20-45-76
E-mail: mcdr@mcdr.gov.mmcdr@mcdr.gov.md

Web: www.mcdr.gov.mwww.mcdr.gov.md

3.3.5. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este organul central de 
specialitate care elaborează şi promovează politica statului în domeniul agri-
culturii şi industriei alimentare. 

Principalele atribuţii ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
− dezvoltă piaţa produselor agroalimentare, inclusiv de producţie ecolo-

gică prin intermediul programelor şi granturilor oferite fermierilor;
− asigură securitatea alimentară a ţării (calitatea, cantitatea şi accesibili-

tatea alimentaţiei);
− susţine activitatea agenţilor economici din sectoarele agrar şi agroin-

dustrial ale ţării;
− promovează folosirea raţională a parcului existent de maşini şi trac-

toare, în scopul implementării tehnologiilor moderne în agricultură şi 
sporirii eficienţei producţiei agricole;

− asigură folosirea raţională a resurselor energetice, inclusiv prin utili-
zarea pe larg a surselor regenerabile de energie;

− promovează extinderea suprafeţelor de terenuri agricole irigate, pre-
cum şi contribuie la modernizarea infrastructurii sistemelor de iriga-
ţie, cu excepţia reţelelor magistrale de distribuţie a apei;
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− repartizează mijloacele financiare din fondul pentru subvenţionarea 
producătorilor agricoli;

− asigură dezvoltarea bazei reproductive a agriculturii în sfera semeno-
logiei şi pepinieritului, de producere şi comercializare a seminţelor şi a 
materialului săditor;

− asigură dezvoltarea reproducerii animalelor de prăsilă;
− asigură sănătatea şi protecţia animalelor, prevenirea transmiterii bo-

lilor de la animale la om, siguranţa produselor de origine animală 
destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale, 
protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi 
înregistrarea animalelor;

− asigură sănătatea plantelor;
− asigură controlul semincer, eliberează certificate, monitorizează şi 

supraveghează agenţii economici licenţiaţi în producerea şi comercia-
lizarea seminţelor;

− asigură sporirea producţiei de calitate superioară prin perfecţionarea 
resurselor de soiuri în baza testării soiurilor de plante de selecţie au-
tohtonă sau străină;

− consultă organizaţiile neguvernamentale pe parcursul procesului de 
luare a deciziilor, încurajează dialogul social ş.a.

În subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare se află 
următoarele instituţii principale:

Denumirea instituţiei Date de contact

1.
Comisia de Stat a RM pentru Testarea Soiurilor de 
Plante

(+373 22) 21 15 37

2. 
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară 
şi Control Semincer

(+373 22) 21 05 36

3. 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în 
Zootehnie şi Medicină Veterinară

r-nul Anenii Noi, 
s. Maximovca, tel. 
(+373 22) 359 351

2.
Întreprinderea de Prăsilă şi Însămânţare Artificială a 
Animalelor din Sângerei 

or. Sângerei, str. In-
dependenţei, 233

3.
Întreprinderea de Stat pentru Reparaţii şi Exploatare 
Auto

mun. Chişinău, str. 
Burebista, 17

4. Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor, Chişinău
mun. Chişinău, str. 
Vadul lui Vodă, 100
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5.
Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nu-
treţurilor şi Produselor Cerealiere

mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare, 162

6.
Centrul de Standardizare şi Experimentarea Calităţii 
Producţiei de Conserve

mun. Chişinău, str. 
Uzinelor, 19

7.
Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Se-
mincer

mun. Chişinău, str. 
M. Manole, 4

Datele de contact ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Adresa: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162
Telefon de încredere – (+373 22) 23 23 90
Fax. (+373 22) 21 02 04

Web: www.maia.gov.mwww.maia.gov.md
E-mail: adm_maia@maia.gov.madm_maia@maia.gov.md

3.3.6. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este organul central de 
specialitate care este abilitat să elaboreze, promoveze şi să asigure realizarea 
politicii statului în domeniul muncii, protecţiei sociale, persoanelor cu dizabi-
lităţi, protecţia familiei şi drepturilor copilului, prevenirii traficului de fiinţe 
umane.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are următoarele atribuţii 
principale:

În domeniul raporturilor de muncă, retribuirii muncii, sănătăţii şi securită-
ţii în muncă, precum şi a parteneriatului social:

– controlează şi asigură respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi Le-
gii securităţii şi sănătăţii în muncă prin intermediul Inspecţiei Muncii 
(de ex., calculul corect al tuturor drepturilor salariale, corectitudinea 
înscrierilor în carnetul de muncă a datelor ce ţin de funcţia, locul şi 
remunerarea ş.a.);

– analizează informaţia privind respectarea legislaţiei muncii, condiţiile 
de muncă şi de salarizare ş.a.

În domeniul dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă:
– coordonează activităţile de orientare şi formare profesională, plasare 

în câmpul muncii şi protecţie socială a şomerilor;
– elaborează şi aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a per-

soanelor cu risc sporit de a fi traficate, în special, a femeilor şi a per-
soanelor marginalizate social;

– elaborează mecanisme de stimulare a agenţilor economici pentru 
crearea locurilor noi de muncă în scopul angajării şomerilor ş.a.
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Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: 
Adresa: MD-2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri,
Informaţii despre piaţa muncii: 0 8000 1000 (din străinătate + 373 22 

838414)

Web: http://www.anofm.mhttp://www.anofm.md
E-mail: anofm@anofanofm@anofmanofm@anofmanofm@anof .gov.md

În domeniul migraţiei forţei de muncă:
– negociază şi încheie acorduri bilaterale ce vizează reglementarea flu-

xurilor migraţiei forţei de muncă şi protecţia lucrătorilor migranţi;

IMPORTANT! Dacă totuşi aţi decis să plecaţi în străinătate, informaţi-
vă. Privind plecarea peste hotare şi asistenţa în cazuri de trafic, apelaţi la 
0-800-77777 (apel gratuit).

– asigură evidenţa lucrătorilor migranţi, prin înregistrarea contractelor 
individuale de muncă încheiate între cetăţenii Republicii Moldova şi 
angajatorii străini;

– monitorizează activitatea agenţiilor private de ocupare a forţei de 
muncă peste hotare ş.a.

În domeniul asigurărilor sociale:
– determină mecanismele la stabilirea dreptului la pensii, altor drepturi 

de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale;
– coordonează şi monitorizează implementarea politicilor de asigurări 

sociale de către Casa Naţională de Asigurări Sociale;
– coordonează sistemele de securitate socială cu statele de destinaţie a 

lucrătorilor migranţi originari din Republica Moldova ş.a. 

În domeniul asistenţei sociale:
– coordonează funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială;
– dezvoltă programe, măsuri, activităţi de suport şi protecţie a persoa-

nelor defavorizate;nelor defavorizate;nelor defa
– elaborează standarde minime de calitate pentru serviciile sociale;
– inspectează calitatea serviciilor sociale prestate de instituţiile publice 

şi private, organizaţiile neguvernamentale, în conformitate cu stan-
dardele minime de calitate;

– creează parteneriate sociale cu organizaţiile neguvernamentale în ve-
derea implementării programelor în domeniul asistenţei sociale ş.a.
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În domeniul protecţiei familiei şi drepturilor copilului:
– elaborează şi monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate 

pentru diverse tipuri de servicii sociale adresate familiilor cu copii şi 
copilului în dificultate;

– asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie socială a familiei cu 
copii, accesul copilului şi familiei la servicii de asistenţă socială de ca-
litate;

– monitorizează activitatea serviciului de asistenţă parentală profesio-
nistă şi a caselor de copii de tip familial;

– coordonează activitatea autorităţilor de tutelă şi curatelă;
– coordonează şi monitorizează activităţile în domeniul adopţiei;
– promovează măsuri de prevenire a violenţei faţă de copil ş.a.

În domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi:
– asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie socială a persoanelor 

cu dizabilităţi; 
– coordonează activitatea de expertiză medicală a vitalităţii şi asigura-

rea cu articole protetico-ortopedice;
– creează parteneriate sociale cu organizaţiile neguvernamentale în ve-

derea implementării programelor în domeniul protecţiei sociale a per-
soanelor cu dizabilităţi ş.a.

În domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii 
violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane:

– promovează valorile familiale axate pe respectarea principiilor drep-
turilor egale şi comportamentului nonviolent;

– elaborează şi promovează standardele minime de calitate pentru toa-
te tipurile de servicii sociale adresate victimelor violenţei în familie, 
agresorilor şi victimelor a traficului de fiinţe umane;

– creează parteneriate sociale în domeniile promovării egalităţii de şan-
se între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în bază de 
gen, traficului de fiinţe umane;

– asigură repatrierea şi protecţia adulţilor, victime ale traficului de fiinţe 
umane, traficului ilegal de migranţi şi a migranţilor aflaţi în dificulta-
te ş.a.

În domeniul recepţionării şi distribuirii ajutoarelor umanitare acordate Re-
publicii Moldova:

– exercită controlul asupra recepţionării şi distribuirii ajutoarelor uma-
nitare acordate Republicii Moldova;
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– în comun cu comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare, identi-
fică beneficiarii care au nevoie de astfel de ajutoare în mod prioritar;

– depistează încălcările comise la recepţionarea, distribuirea şi utiliza-
rea ajutoarelor umanitare şi ia măsuri pentru lichidarea acestora ş.a. 

Datele de contact ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: 
Adresa: MD-2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 1.
Tel. (+373 22) 26-93-01; 26-93-60;
Telefon de încredere – (+373 22) 26-93-00
Fax. (+373 22) 26-93-10
E-mail: secretariat@mmpsf.gov.msecretariat@mmpsf.gov.md
Adresa internet: www.mmpsf.gov.mwww.mmpsf.gov.md

În subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei se află 
următoarele instituţii principale:

a. Inspecţia muncii exercită controlul de stat asupra respectării legilor 
în domeniul muncii la orice întreprindere, instituţie şi organizaţie (de 
stat sau privată), la persoane fizice care angajează salariaţi, precum 
şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, denumite în 
continuare angajatori; verifică inclusiv: 
− contractul individual şi contractul colectiv de muncă;
− carnetele de muncă;
− timpul de muncă şi timpul de odihnă;
− retribuirea muncii;
− disciplina muncii;
− munca minorilor şi a femeilor;
− protecţia muncii şi alte condiţii de muncă;
− cercetează accidentele de muncă ş.a.

IMPORTANT!
În cazul accidentelor de muncă, sunaţi la telefonul de încredere: +373 (22) 

49-94-00

Inspecţia Muncii este în drept să aplice amenzi, pentru încălcarea de către 
angajator a condiţiilor de muncă şi protecţie a salariaţilor (de ex., angajatorul 
nu v-a eliberat sau nu a completat carnetul de muncă, la şantierul de construc-
ţii angajatorul refuză să echipeze muncitorii cu echipament de protecţie, v-
a micşorat nejustificat salariul, nu v-a achitat pentru orele suplimentare sau 
munca în zilele de odihnă ş.a.).
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Datele de contact ale Inspecţiei Muncii: 
Adresa: MD-2068, mun. Chişinău, str. Miron Costin, 17/2.
Telefon (+373 22) 49-94-02

Web: www.inspectiamuncii.mwww.inspectiamuncii.md

b. Consiliul Republican de ExpertizConsiliul Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţăţii – determi-
narea şi evaluarea dereglărilor funcţionale şi structurale ale organis-
mului uman, însoţite de reducerea activităţii şi capacităţilor individu-
lui cu vârstă aptă de muncă.

Datele de contact ale Consiliului Republican de Expertiză Medicală a Vi-
talităţii: 
Adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.
Telefon (+373 22) 72-87-98 (anticamera)
(+373 22) 24-01-90 (registratura)

c. Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şşi Reabilitare
– asigură cu articole de protezare, ortopedie (proteze, orteze, corsaje, 
pansamente, încălţăminte ortopedică specială, cârje, bastoane etc.) şi 
mijloace de locomoţie. În cadrul Centrului se află Policlinica şi Staţio-
narul, înzestrate cu utilaj modern şi computerizat, pentru efectuarea 
operativă şi eficientă a investigaţiilor în vederea stabilirii unui diagnos-
tic cât mai exact, dar şi pentru tratarea cu succes a pacienţilor. Aici se 
efectuează reabilitarea medicală a tuturor veteranilor de război.

Datele de contact ale Centrul Republican Experimental Protezare, Orto-
pedie şi Reabilitare: 
Adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Romană, 1. 
Telefon (+373 22) 22 77 51
E-mail: anticamera@crepor.oranticamera@crepor.orgg
web: www.crepor.orwww.crepor.orgg

d. Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor şşi Pensionarilor 
„„SperanSperanţţa” – de profil cardiologic, găzduieşte invalizi şi pensionari, 
preponderant pentru tratarea maladiilor aparatului locomotor. 

Datele de contact ale Centrul Republican de Reabilitare a Invalizilor şi 
Pensionarilor „Speranţa”: 
Adresa: MD-2046, oraşul Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău, str. Bal-
neară, 11.
Telefon +373 (22) 41-62-93
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e. Azilul Republican pentru Invalizi Azilul Republican pentru Invalizi şşi Pensionari – aici sunt cazate 
temporar sau permanent persoane somatice, fătemporar sau permanent persoane somatice, fătemporar sau permanent persoane somatice, f ră susţinători legali. 
Instituţia oferă servicii de întreţinere completă, asistenţă medicală şi 
socială.

Datele de contact ale Azilului Republican pentru Invalizi şi Pensionari:
Adresa: MD-2070, municipiul Chişinău, str. Valea Rădiului, 16.
Telefon +373 (22) 72-53-77 (anticamera)

f. Centrul de Asistenţă şţă şi Protecţţie este deschis pentru persoanele tra-
ficate şi copiii lor, minori neînsoţiţi şi potenţialele victime (persoanele 
expuse riscului de a fi traficate). Se oferă сazare temporară, consiliere 
psihologică, suport social, asistenţă medicală, asistenţă juridică şi alte 
activităţi. 

Datele de contact ale Centrului de Asistenţă şi Protecţie 
Adresa: MD-2062, municipiul Chişinău, str. Burebista, 93.
Telefon +373 (22) 55-84-41

3.3.7. Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii este autoritatea publică centrală abilitată cu menţine-
rea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea accesului la 
servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, prin susţinerea şi promovarea 
intervenţiilor de prevenţie, protecţie şi promovare a sănătăţii.

Principalele atribuţii ale Ministerului Sănătăţii sunt: 
− aprobă următoarele liste: 

a. ale profesiilor şi factorilor de producţie nocivi, precum şi ale lucră-
rilor pentru executarea cărora se efectuează examene medicale la 
angajare şi examene periodice;

b. ale bolilor transmisibile supuse înregistrării şi notificării;
c. ale bolilor infecţioase contra cărora se aplică vaccinarea profilacti-

că sistematică şi lista grupurilor de risc;
− asigură monitorizarea finanţelor în domeniul sănătăţii, inclusiv a po-

liclinicii sau a spitalului din localitatea dumneavoastră;
− asigură calitatea serviciilor de sănătate şi a securităţii dumneavoastră în 

calitate de pacient. Fiecare instituţie medico-sanitară este obligată să afi-
şeze într-un loc accesibil pentru public informaţia cu privire la drepturile 
pacienţilor, modul şi termenele de depunere a petiţiilor şi sugestiilor;
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IMPORTANT!
Medicii, alţi lucrători medico-sanitari, farmaciştii sunt obligaţi să pă-

streze secretul informaţiilor referitoare la boală, la viaţa intimă şi familială 
a pacientului de care au luat cunoştinţă în exerciţiul profesiunii, cu excepţia 
cazurilor de pericol al răspândirii maladiilor transmisibile, la cererea motiva-
tă a organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti.

− aplică măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acor-
date de instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile farmaceutice;

− aprobă preţurile de producător la medicamente;
− examinează petiţiile cetăţenilor, organizează audienţa cetăţenilor re-

feritor la calitatea serviciilor prestate în instituţiile medico-sanitare;
− colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, ONG-urile 

pentru exercitarea funcţiilor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ş.a.

IMPORTANT!
1. Lista ONG-urilor care colaborează cu Ministerul Sănătăţii – http://www.

ms.gov.md/ministry/links/neguvernamentale/
2. Informaţii referitoare la educaţie pentru sănătate – http://www.ms.gov.

md/ public/ policies/

Datele de contact ale Ministerului Sănătăţii: 
Adresa: MD 2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Telefonul verde: 0 800 71010
Tel: (+373 22) 26-88-18
Fax: (+373 22) 73-87-81
E-mail: office@ms.gov.md

Web: www.ms.gov.md

3.3.8. Surse de informaţii recomandate

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994;

– Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 131-133: din 26.09.2002;

– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funţiona-
rului public, publicată în Monitorul Oficial nr. 74-75 din 11.04.2008;

– Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională 
în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 21-24 din 
16.02.2007;
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– Hotărârea Guvernului nr. 657 din 06.11.2009 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivu-
lui-limită ale Cancelariei de Stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 
162 din 10.11.2009; 

– Hotărârea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Econo-
miei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 166-168 din 20.11.2009;

– Hotărârea Guvernului nr. 662 din 10.11.2009 pentru aprobarea Regu-
lamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construc-
ţiilor şi Dezvoltării Regionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 163-
164 din 13.11.2009;

– Hotărârea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită 
ale aparatului central al acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 
174-176 din 04.12.2009;

– Hotărârea Guvernului nr. 691 din 17.11.2009 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale apara-
tului central al acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 166-168 din 
20.11.2009;

– Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătă-
ţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 07.06.2011.

3.4. Administraţia publică locală
Fiecare dintre noi trăieşte într-o localitate, mai mare sau mai mică. Ea 

este gospodărită, mai bine sau mai puţin bine, de primari şi consilieri. Toate 
instituţiile care există – primăria, şcoala, biserica, spitalul, poliţia, pompierii, 
ziarele locale – constituie comunitatea dumneavoastră locală. Problemele co-
munităţii sunt rezolvate de însăşi comunitatea în care locuiţi şi activaţi, doar 
dacă sunteţi activ şi ajutaţi administraţia publică locală cu soluţii de rezolvare 
a acestora. Atunci când este nevoie, în situaţii dificile, cum ar fi inundaţiile, 
secetele, incendiile mari, comunitatea locală este sprijinită din exterior – de 
Ministere, Guvern, ş.a.
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Sub aspect administrativ teritoriul Republicii Moldova este organizat în 
sate, oraşe, raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În activitatea lor, 
autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie. Ele decid 
care sunt cheltuielile necesare, adoptă singure decizii şi hotărâri pentru a ga-
ranta dezvoltarea comunităţii şi răspund pentru gestionarea banilor publici.

IMPORTANT!
Dacă consideraţi că autorităţile publice locale au adoptat anumite ho-

tărâri sau dispoziţii contrare legii, sau care vă încalcă un drept, vă puteţi 
adresa acestor instituţii pentru ca ele să-şi anuleze actul propriu, puteți con-
tacta reprezentantul Cancelariei de Stat din raionul în care locuiţi sau să-l 
contestaţi în instanţa de judecată.

3.4.1. Primarul

Primarul este şeful administraţiei publice locale care este ales direct de lo-
cuitorii localităţii pentru un mandat de patru ani. El îşi exercită atribuţiile de la 
data validării mandatului până la data validării următorului mandat de primar.

Orice persoană poate deveni primar dacă întruneşte următoarele condiţii: 
1. are peste 18 ani, 2. are capacitate deplină de exerciţiu, 3. este ales de 50% + 1 
vot din totalul cetăţenilor care locuiesc în localitatea dumneavoastră. În funcţia 
de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.

Primarul participă la şedinţele consiliului local, are dreptul să se pronun-
ţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii şi are următoarele atribuţii 
principale:

− asigură executarea deciziilor consiliului local;
− răspunde, administrează şi ţine evidenţa bunurilor localităţii;
− supraveghează şi ia măsuri pentru buna lor funcţionare a târgurilor, 

pieţelor, parcurilor, spaţiilor verzi, locurilor de distracţie şi agrement;
− asigură întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor ru-

tiere;
− înregistrează şi sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti care intenţio-

nează să activeze în localitate;
− supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
− coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele 

în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane 
socialmente vulnerabile;

− ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezenta-
ţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau 
bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;
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− propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în 
probleme locale;

− ia măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor na-
turale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi mobilizează, după caz, 
populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din localitate ş.a.

3.4.2. Consiliul local 

Consiliul local este ales de cetăţeni în vederea soluţionării problemelor de 
interes local. El activează şi ia decizii prin şedinţele de lucru, care sunt publice. 
Orice persoană poate asista la şedinţele consiliului local.

Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
− stabileşte şi modifică impozitele şi taxele locale, termenele de plată şi 

acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;
− ţine evidenţa bunurilor localităţii;
− decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în 

locaţiune a bunurilor localităţii;
− decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor care 

sunt proprietate a localităţii;
− decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi mo-

dernizare a drumurilor, podurilor, infrastructurii economice, sociale 
şi de agrement de interes local;

− decide asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile ver-
zi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra 
strămutării lor;

− decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;
− decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv tran-

sfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate;
− aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes 

local;
− aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schim-

bă denumirile de străzi, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor 
străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al localităţii;

− contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi 
de agrement de interes local; 

− formează comisii administrative (vezi detalii la Capitolul III § 3.4.8);
− adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, a pompierilor şi 

formaţiunilor de protecţie civilă de interes local;
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− contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asi-
gură protecţia drepturilor copilului; 

− decide trecerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care 
au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; 

− audiază dările de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor 
de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice din sub-
ordine;

− dispune consultarea publică a proiectelor de decizii în problemele de 
interes local care pot avea impact asupra modului de viaţă şi drep-
turilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra 
colectivităţilor locale, serviciilor publice, precum şi în alte probleme 
care preocupă populaţia.

IMPORTANT!
Consiliile locale sunt obligate să: 

– informeze în timp cât mai restrâns posibil asupra subiectelor dezbătute de 
consiliul local;

– recepţioneze şi să examineze, în timp util, toate recomandările, sesizările, 
scrisorile adresate, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor 
de activitate;

– promoveze o politică de comunicare şi dialog cu cetăţenii;
– publice programe, strategii şi alte informaţii utile pentru locuitorii comu-

nităţii.

Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit 
până la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

IMPORTANT!
Puteţi contribui la activitatea consiliilor locale prin: 

− participarea la alegeri şi votarea pentru cel mai bun candidat; 
− participarea la luarea deciziilor şi hotărârilor; 
− verificarea modului de utilizare a resurselor bugetului local;
− propunerea de iniţiere a elaborării şi adoptării unor decizii;
− recomandarea de adoptare a deciziilor sau hotărârilor de interes local, în 

nume propriu sau în numele mai multor locuitori.

Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai 
unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc 
alegerile, conform datelor statistice, după cum urmează:



156  O M U L  Ș I  A D M I N I S T R A Ț I A  D E  S T A T

Numărul de locuitori ai unităţii 
administrativ-teritoriale

Numărul 
de consilieri

până la 1500 9
între 1501 şi 2500 11
între 2501 şi 5000 13
între 5001 şi 7000 15

între 7001 şi 10000 17
între 10001 şi 20000 23
între 20001 şi 50000 27

între 50001 şi 100000 33
între 100001 şi 200000 35

peste 200000 43

3.4.3. Comisiile administrative

Comisia administrativă se instituie de către consiliul local în scopul exa-
minării şi aplicării unor sancţiuni administrative.

Din componenţa comisiei administrative fac parte preşedintele, vicepre-
şedintele, secretarul responsabil şi 4-7 membri (cetăţeni sau membri ai ONG-
urilor locale). Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei 
administrative pot fi remuneraţi la decizia consiliului local. Remunerarea se 
face individual pentru participarea la fiecare cauză examinată. Valoarea remu-
nerării pentru o cauză este stabilită de consiliul local.

Comisia administrativă examinează următoarele contravenţii: 
– Divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de 

depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce 
provoacă maladia SIDA (art. 75 CCA);

– Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la trata-
ment sau încălcarea regimului prescris (art. 76 CCA);

– Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la 
sursele de gaze (art. 108 CCA);

– Deconectarea neautorizată a energiei electrice (art. 161 CCA);
– Deteriorarea intenţionată a conductelor de gaz la efectuarea de lucrări 

(art. 167 CCA);
– Conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul 

de canalizare (art. 170 CCA);
– Deteriorarea intenţionată a sistemului de alimentare cu apă şi a siste-

mului de canalizare la efectuarea de lucrări (art. 171 CCA);
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– Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi 
rurale (art. 181 CCA);

– Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie 
a drumurilor (art. 227 CCA) ş.a.

Deciziile comisiei administrative (de sancţionare sau nesancţionare) se 
adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor comisiei prezenţi la şe-
dinţă.

Comisia administrativă examinează cauza contravenţională în termen de 30 
de zile de la data înregistrării de către secretarul consiliului local. La examinarea 
cauzei, comisia administrativă clarifică şi ţine cont de următoarele aspecte:

– existenţa veridică a contravenţiei;
– existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
– vinovăţia persoanei în privinţa căreia a fost intentat procesul contra-

venţional;
– gradul de responsabilitate al acesteia;
– existenţa circumstanţelor atenuante sau agravante;
– necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii ş.a.

Hotărârea comisiei administrative se pronunţă imediat în şedinţă publică 
şi se înmânează sub semnătură contravenientului şi agentului constatator. În 
cazul examinării cauzei în lipsa contravenientului, copia hotărârii comisiei se 
expediază acestuia în mod obligatoriu, în termen de 3 zile de la data pronunţă-
rii hotărârii. Mai multe detalii referitoare la contravenţii, vezi Capitolul XVII 
§ 17.1.2., § 17.1.3., § 17.1.4, § 17.2.1.1.

3.4.4. Secretarul consiliului local

Secretarul consiliului este ales pe bază de concurs de consiliul local şi are 
următoarele atribuţii principale:

− pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în 
consiliul local;

− asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local 
şi de dispoziţii ale primarului, informarea publicului referitor la deci-
ziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

− eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, 
extrase şi copii de pe actele de stare civilă (mai multe detalii referitor 
la actele de stare civilă vezi Capitolul XVIII);

− organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea servi-
ciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţii-
le respective;

− ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
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− păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
− eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de 

proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor în-
treprinderi agricole;

− înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de 
arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani ş.a.

IMPORTANT!
Secretarul consiliului local îndeplineşte următoarele acte notariale:

a. legalizează semnături de pe documente;
b. legalizează copii de pe documente şi a extraselor din ele;
c. ia măsuri de pază a bunurilor succesorale;
d. autentifică testamente;
e. autentifică procuri pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, precum şi 

pentru primirea sumelor indexate din depunerile băneşti ale cetăţenilor 
în Banca de Economii;

f. autentifică contracte de înstrăinare (vânzare-cumpărare, donaţie, 
schimb) a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinaţie agricolă.

3.4.5. Consiliul raional

Consiliul raional este ales pe un mandat de patru ani şi este autoritatea re-
prezentativă a populaţiei raionului. Acesta coordonează activitatea consiliilor 
săteşti şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes raional.

Consiliul raional se compune din consilieri, care sunt aleşi de locuitorii 
raionului respectiv. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul 
de locuitori ai raionului.

Consiliul raional are următoarele atribuţii principale: 
− aprobă bugetul raional şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
− decide administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
− decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori loca-

ţiune a bunurilor domeniului public sau privat al raionului, precum şi 
a serviciilor publice de interes raional;

− decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi mo-
dernizare a drumurilor, podurilor, precum şi altor obiective din do-
meniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;

− decide organizarea serviciilor publice de interes raional şi aprobă tari-
fele la serviciile cu plată, prestate de acestea;

− alege din rândul consilierilor preşedintele raionului;
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− desemnează, pe bază de concurs, secretarul consiliului raional şi con-
ducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;

− decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-
educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;

− contribuie la formarea şi buna activitate a comisiilor locale de monito-
rizare a locurilor de detenţie;

IMPORTANT!
Monitorizarea condiţiilor de detenţie ale deţinuţilor şi a tratamentului 

aplicat acestora se efectuează de către Comisiile de monitorizare, instituite 
în fiecare unitate administrativ-teritorială unde există instituţii care asigură 
detenţia persoanelor (de ex. penitenciar, Instituţiile de Detenţie Preventivă, 
Instituţiile psihiatrice etc.). Membrii Comisiilor de monitorizare sunt repre-
zentanţii societăţii civile (ONG). 

Pentru detalii, vezi Legea nr. 235-XVI din 13.11.2008 privind controlul 
civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia 
persoanelor şi Hotărârea Guvernului nr. 286 din 13 aprilie 2009, cu privire la 
activitatea Comisiei de monitorizare a respectării drepturilor omului în insti-
tuţiile care asigură detenţia persoanelor.

− dispune consultarea publică a proiectelor de decizii în problemele de 
interes raional care pot avea impact asupra modului de viaţă şi drep-
turilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, precum 
şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia 
raionului ş.a.

3.4.6. Preşedintele raionului

Consiliul raional alege preşedintele raionului cu votul majorităţii consilie-
rilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilieri. În activitatea sa, 
preşedintele raionului este asistat de vice-preşedinţi şi de aparatul preşedinte-
lui raionului. Preşedintele raionului are următoarele atribuţii principale:

− convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
− asigură executarea deciziilor consiliului raional;
− înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional;
− verifică încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, in-

formează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
− audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune so-

luţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
− contribuie la desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
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− asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, 
inclusiv din alte ţări;

− raportează despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine 
ş.a.

Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului îna-
inte de termen cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.

3.4.7. Transparenţa în activitatea administraţiei publice locale 

În republică activează zeci de instituţii de stat – Parlament, Guvern, Mi-
nistere, Agenţii de Stat ş.a., care adoptă în mod continuu un mare număr de 
acte normative. Tot acest volum de acte normative apare şi este frecvent modi-
ficat fără implicarea directă a cetăţenilor.

E bine să ştiţi!
Pe paginile oficiale din internet ale Parlamentului, Preşedinţiei, ministe-

relor şi altor instituţii de stat puteţi găsi proiectele de legi şi hotărâri. Oricine 
poate trimite recomandări pentru îmbunătăţirea legilor, hotărârilor, altor do-
cumente oficiale sau atenţiona despre neexecutarea acestora. De exemplu, pe 
pagina web www.ms.gov.mwww.ms.gov.md, la compartimentul „Transparenţa decizională”, 
puteţi găsi proiectele care sunt examinate la moment de Ministerul Sănătăţii. 

La nivel local, primarul, consilierul local şi cetăţeanul sunt partenerii care 
conduc comunitatea. La adoptarea hotărârilor, primarul şi consilierul local şi-
au asumat responsabilitatea să îmbunătăţească calitatea vieţii din localitate. Ei 
trebuie convinşi că problemele comunităţii sunt importante pentru ei personal 
şi pentru partidul pentru care va candida mai devreme sau mai târziu.

IMPORTANT!
Lipsa consultărilor face ca legile, actele normative şi deciziile să fie frecvent 

modificate sau înlocuite. Consultarea, informarea şi implicarea cetăţenilor la 
luarea deciziilor ar duce la o mai mare încredere în legi şi instituţiile de stat.

Legea privind transparenţa în procesul decizional stabileşte că autorităţile n procesul decizional stabileşte că autorităţile n procesul decizional
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi celelalte instituţii publice 
care utilizează resurse financiare publice, au obligaţia de a face publice pro-
iectele de acte normative înainte ca acestea să fie adoptate. Persoanele fizice 
sau juridice au posibilitatea de a formula sugestii şi recomandări. Sugestiile 
formulate vor fi analizate de către autorităţi care vor decide asupra necesităţii 
includerii în textul final.
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IMPORTANT!
Beneficiile legii privind transparenţa în procesul decizional pentru APL: 

– obţine informaţii suplimentare cu privire la domeniile care vor fi regle-
mentate în documentele oficiale;

– explică necesitatea adoptării documentului propus;
– evită eventualele probleme la implementarea documentelor oficiale;
– câştigă încrederea opiniei publice.

Beneficiile legii privind transparenţa în procesul decizional pentru cetăţeni:
– i-au cunoştinţă de proiectele de reglementări propuse de administraţia 

publică;
– îşi exprimă punctele de vedere cu privire la calitatea proiectelor.

În cazul situaţiilor excepţionale, proiectele de decizii urgente pot fi supu-
se elaborării şi adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de Legea privind 
transparenţa în procesul decizional.

Argumentarea necesităţii de a adopta decizia în regim de urgenţă fără 
consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor va fi adusă la cunoştinţa publicului în 
termen de cel mult 10 zile de la adoptare, prin plasare pe pagina web a auto-
rităţii publice, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului 
şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală.

3.4.8. Surse de informaţii recomandate

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994; 

– Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 32-35 din 09.03.2007;

– Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, publicată în Monitorul Oficial nr. 230-232 din 
23.12.2008;

– Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizio-
nal, publicată în Monitorul Oficial nr. 215-217 din 05.12.2008;

– Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 34 din 24.03.2000;

– Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 29-31 din 02.03.2007;

– Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 25.03.2010 privind aprobarea Re-
gulamentului comisiei administrative, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 78-80 din 21.05.2010.
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3.5.  Contestarea actelor adoptate de administraţia de stat 
 (nivel local, raional şi central)

3.5.1. Care acte ale administraţiei publice pot fi contestate?

Dacă consideraţi că o hotărâre, decizie sau alt document emis de o auto-
ritate publică (acte administrative) vă încalcă vreun drept recunoscut de lege, 
le puteţi contesta la instituţia care le-a emis sau în instanţa de judecată. Pot fi 
contestate şi cererile nesoluţionate în termenul de 15 sau 30 de de la depunere.

IMPORTANT!
Termenul de 15 zile se aplică cererilor depuse în baza legii nr. 982 din 

11.05.2000 cu privire la accesul la informaţii (publicată în Monitorul Oficial 
nr. 88-90 din 28.07.2000). Detalii referitor la accesul la informaţii vezi la Ca-
pitolul I § 1.4.

Termenul de 30 de zile se aplică tuturor petiţiilor şi cererilor care nu ţin 
de accesul la informaţii.

Nu pot fi contestate:
− actele exclusiv politice şi actele administrative cu caracter individual 

ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;
− legile, decretele Preşedintelui Republicii Moldova cu caracter normativ;
− actele de comandament cu caracter militar;
− actele administrative referitoare la securitatea naţională a Republicii 

Moldova, la exercitarea regimului stării excepţionale, la măsurile de 
urgenţă luate de autorităţile publice în vederea combaterii calamităţilor 
naturale, incendiilor, epidemiilor şi altor fenomene de aceeaşi natură;

− actele administrative emise pentru executarea hotărârilor judecăto-
reşti irevocabile.

3.5.2. Care este procedura de contestare a actelor administrative?

În termen de 30 de zile de la data comunicării, veţi depune o cerere prea-
labilă autorităţii publice care a emis actul administrativ care consideraţi că vă 
încalcă drepturile. În cererea prealabilă veţi solicita autorităţii publice care l-a 
emis revocarea în tot sau în parte a actului administrativ.

După recepţionarea cererii prealabile, autoritatea publică:
– va respinge cererea prealabilă;

– va admite cererea prealabilă şi, după caz, va revoca sau modifica actul 
administrativ.
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Dacă aţi depus cererea prealabilă la organul ierarhic superior, acesta:
– va respinge cererea prealabilă;
– va admite cererea prealabilă şi va anula actul administrativ în tot sau 

în parte. Totodată, va obliga organul ierarhic inferior să vă repună în 
drepturi ori să revoce actul administrativ.

Dacă nu aţi primit nici un răspuns în termen de 30 de zile sau nu sunteţi de 
acord cu hotărârea autorităţii publice care a emis actul sau organul ierarhic su-
perior, puteţi sesiza instanţa de judecată. Cererea de chemare în judecată trebuie 
depusă în termen de 30 de zile după ce aţi primit refuzul sau trebuia să primiţi 
răspuns la cererea prealabilă. În cererea de chemare în judecată puteţi solicita:

– anularea actului administrativ contestat;
– obligarea autorităţii publice să emită actul administrativ solicitat;
– obligarea autorităţii administrative să recupereze daunele (materiale şi 

morale) cauzate.
La cererea de chemare în judecată veţi depune copia cererii prealabile cu 

dovada expedierii sau primirii acesteia de către autoritatea publică, actul ad-
ministrativ contestat ori, după caz, răspunsul autorităţii publice sau avizul de 
respingere a cererii prealabile.

Luând în considerare nivelurile diferite ale autorităţilor care adoptă acte 
administrative – local, raional şi central –, trebuie să depuneţi cererea de che-
mare în judecată după cum urmează:

– Judecătoria de sector: examinează litigiile ce țin de nesoluţionarea în 
termenul legal a cererilor şi verificarea legalităţii actelor administra-
tive emise sau adoptate de autorităţile publice care sunt constituite şi 
activează pe teritoriul satului, comunei sau oraşului;

– Curţile de Apel: examinează litigiile ce ţin de nesoluţionarea în terme-
nul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative 
emise sau adoptate de autorităţile publice care sunt constituite şi acti-
vează pe teritoriul raionului, municipiului, actelor administrative emise 
sau adoptate de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice cen-
trale, de autorităţile publice autonome constituite de către autorităţile 
publice centrale şi de funcţionarii publici din cadrul acestor organe;

– Curtea Supremă de Justiţie: exercită controlul asupra legalităţii actelor 
administrative cu caracter individual adoptate şi/sau emise de Parla-
ment, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern.

Pentru mai multe detalii referitoare la competenţele judecătoriilor de sec-
tor, Curţilor de Apel şi Curţii Supreme de Justiţie, vezi Capitolul 15 § 15.1.3.

Judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată sau respingerea 
acesteia în termen de 3 zile de la data depunerii, citarea părţilor pentru ziua primei 
înfăţişări, care trebuie fixată în cel mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol.
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Judecând acţiunea, instanţa adoptă una din următoarele hotărâri:
– respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea terme-

nului de prescripţie;
– admite acţiunea şi anulează, în tot sau în parte, actul administrativ sau 

obligă să fie emis actul administrativ cerut;
– admite cererea şi constată circumstanţele care justifică suspendarea 

activităţii consiliului local sau a consiliului raional, după caz.
Actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul 

în care:
– este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii;
– este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei;
– este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite (de ex., nu a 

fost adoptat cu votul majorităţii consilierilor aleşi).

Actul administrativ care 
vă încalcă drepturile

Autoritatea publică Organul ierarhic superior

Respingerea cererii Admiterea cererii

Instanţa de judecată

În termen de 30 de zile, depuneți 
cerere de chemare în judecată

Dacă nu sunteţi de acord, 
puteţi contesta hotărârea la 
instanţa ierarhic superioară

Admiteți cer-
erea şi constatați 

circumstanţele care 
justifică suspendarea 
activităţii consiliului 
local sau a consiliului  

raional, după caz.

Admiteți acţiunea 
şi anulați, în tot sau 

în parte, actul admin-
istrativ sau obligați 

să fie emis actul 
administrativ cerut

Nu ați primit răspuns

Respingeți acţiunea 
ca fiind nefondată 

sau depusă cu 
încălcarea termenu-

lui de prescripţie

În 30 de zile depuneţi cerere 
prealabilă pentru a fi anulat



C a p i t o l u l  I I I  165

3.6. Poliţia
Poliţia Republicii Moldova este un organ armat de drept, aflat în com-

ponenţa Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere viaţa, sănătatea şi 
libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale 
şi de alte atacuri nelegitime.

IMPORTANT!
Puteţi contribui la activitatea poliţiei şi prinderea infractorilor sunând la:

902 sau 112 – pentru orice infracţiune (sunetul este gratuit, de la orice tip de 
telefon);

(+373 22) 25-49-98 – cazuri de trafic de persoane şi organizare a migraţiunii 
ilegale;

(+373 22) 93-04-19 – cazuri de consum şi trafic de droguri;
(+373 22) 26-11-12 – cazuri de corupţie din partea angajaţilor MAI;
(+373 22) 57-72-38 – cazuri de corupţie, mituire şi abuz de putere sau abuz în 

serviciu.

3.6.1. Structura şi atribuţiile poliţiei

Poliţia se divizează în poliţie de stat şi poliţie municipală. Poliţia de stat îşi 
exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi poliţia municipa-
lă, pe teritoriul municipiului.

Poliţia de stat se subordonează Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia 
municipală se subordonează concomitent Ministerului Afacerilor Interne şi 
autorităţilor administraţiei publice locale.

Departamentul Poliţie din cadrul MAI are următoarea structură: 
– Direcţia generală poliţie ordine publică;
– Direcţia poliţie rutieră;
– Direcţia poliţiei transporturi;
– Direcţia generală pază de stat;
– Direcţia investigare a fraudelor;
– Direcţia misiuni speciale;
– Direcţia tehnico-criminalistică;
– Direcţia operativă ş.a.

Datele de contact ale Ministerului Afacerilor Interne: 
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75 
Unitatea de gardă a MAI: 25-53-46, 25-57-78
Web – http://www. mai.md/audienta_cet
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Atribuţiile principale ale poliţiei sunt: 
– apărarea vieţii, sănătăţii, drepturilor, libertăţilor, intereselor şi averii 

cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime;
– constatarea şi descoperirea infracţiunilor, urmărirea persoanelor care 

le-au săvârşit;
– menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice;
– acordarea de ajutor cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice, în-

treprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor;
– efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă 

ajutor în procesul penal.

IMPORTANT!
– Nici un fel de limitări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nu sunt 

admise decât în temeiul şi în modul stabilit de lege.
– Cetăţenii sunt în drept să primească de la colaboratorii de poliţie explica-

ţii privind limitările drepturilor şi libertăţilor lor.
– Poliţia asigură dreptul la apărare juridică şi alte drepturi ale persoanelor 

reţinute şi puse sub stare de arest, comunică locul lor de aflare rudelor, 
administraţiei de la locul de lucru sau de învăţătură. În caz de necesitate, 
ia măsuri pentru a le acorda asistenţă medicală urgentă.

– Este interzis ca poliţia să destăinuie informaţiile ce ţin de viaţa personală 
a oricărei persoane şi denigrează onoarea şi demnitatea acesteia sau pot 
prejudicia interesele ei legitime.

Poliţia este obligată:
– să controleze respectarea ordinii publice pe străzi, pieţe, artere rutiere, 

în grădini publice şi în alte locuri publice pentru a asigura securitatea 
personală şi publică;

– să examineze în măsura competenţei cauze privind contravenţiile ad-
ministrative;

– să înfănfănf ptuiască controlul asupra comportamentului persoanelor aresta-
te la domiciliu, liberate provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune;

– să acorde sprijin persoanelor care au ispăşit pedeapsa la adaptarea lor 
socială;

– să controleze respectarea de către cetăţeni şi persoanele oficiale a re-
gimului de paşapoarte, având pentru acest scop dreptul de intrare în 
locuinţele cetăţenilor de la ora 6.00 până la ora 22.00;

– să verifice respectarea de către cetăţenii statelor străine sau de per-
soanele fără cetăţenie a regulilor de intrare şi de ieşire din Republica 
Moldova;
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– să acorde prim ajutor persoanelor care au suferit de pe urma infracţiu-
nilor şi accidentelor;

– să asigure aducerea în instanţa judecătorească a persoanelor care se 
eschivează să se prezinte;

– să contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice res-
pective a persoanelor care se sustrag de la prezentare benevolă şi care 
suferă de alcoolism cronic, de narcomanie sau de toxicomanie, sunt 
afectate de boli psihice sau venerice, în privinţa cărora există temeiuri 
suficiente de a presupune că sunt contaminate de virusul imunodefi-
citar al omului (HIV);

– să controleze permisele de conducere a autovehiculelor şi a actelor teh-
nice la mijloacele de transport pentru identificarea persoanelor şi a 
vehiculelor care se află în căutare ş.a.

Poliţia are dreptul:
– să întocmească procese-verbale de constatare a contravenţiilor admi-

nistrative; 
– să aducă la poliţie sau în alte localuri de serviciu şi să reţină până la 

trei ore persoanele care au săvăvă ârşit contravenţii administrative, să le 
supună controlului corporal, să le controleze obiectele pe care le au cu 
ele;

– să reţină persoanele bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunii, 
persoanele care se ascund de urmărirea penală şi de judecată, precum 
şi persoanele faţă de care a fost aplicată arestarea preventivă;

– să reţină minorii până la 24 de ore;
– să intre în orice timp al zilei în locuinţe şi în alte încăperi ale cetă-

ţenilor, pe loturile de pământ ce le aparţin, pe teritoriul şi în localul 
întreprinderilor şi instituţiilor, să le cerceteze în scopul prevenirii in-
fracţiunilor sau contravenţiilor, urmăririi persoanelor suspectate de 
comiterea infracţiunilor, persoanelor care se ascund de organele de 
urmărire penală şi de judecată, se sustrag de la executarea pedepsei pe-
nale sau contravenţiilor, de la arestul administrativ, de la tratamentul 
obligatoriu de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie;

– să ia decizii privind reducerea termenului de şedere şi să întocmească 
dosare de expulzare a cetăţenilor străini sau a apatrizilor.

În activitatea sa poliţia mizează pe respectarea personalităţii cetăţenilor, 
constituind un garant al apărării demnităţii, drepturilor, libertăţilor şi intere-
selor lor legitime.



168  O M U L  Ș I  A D M I N I S T R A Ț I A  D E  S T A T

IMPORTANT! 
– Poliţia trebuie să respecte cetăţenii.
– Poliţia îi apără pe cetăţeni indiferent de situaţia lor socială, patrimonială, 

de apartenenţa naţională, de rasă, de sex şi vârstă, de studii şi limbă, de 
atitudinea faţă de religie, de convingerile politice şi de altă natură.

– Cetăţenii sunt în drept să primească de la colaboratorii de poliţie explica-
ţii privind limitările drepturilor şi libertăţilor lor.

– Este interzis ca poliţia să destăinuie informaţiile ce ţin de viaţa personală 
a unui cetăţean şi denigrează onoarea şi demnitatea acestuia sau pot pre-
judicia interesele lui legitime.

– Despre toate cazurile în care colaboratorii poliţiei sunt impuşi de circum-
stanţe să pătrundă în locuinţe şi în alte încăperi ce aparţin cetăţenilor ju-
decătorul de instrucţie este înştiinţat despre aceasta în timp de 24 de ore.

3.6.2. Aplicarea forţei, mijloacelor speciale şi a armei de foc

Poliţia are dreptul să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma de foc. 
Aplicarea forţei, mijloacelor speciale sau a armei de foc trebuie să fie precedată 
de un avertisment. 

În toate cazurile când aplicarea forţei nu poate fi evitată, colaboratorii po-
liţiei sunt datori să aducă o daună cât mai mică sănătăţi cetăţenilor şi să asigu-
re acordarea asistenţei medicale victimelor.

IMPORTANT! 
Arma de foc nu se aplică contra femeilor şi minorilor, persoanelor de vâr-

stă înaintată, precum şi contra oamenilor cu evidente deficienţe fizice.

3.6.3. Cum pot fi sesizate încălcările poliţiştilor?

Dacă poliţistul v-a încălcat drepturile sau interesele legitime, puteţi depu-
ne o plângere la conducătorul instituţiei unde acesta activează sau contactaţi 
Direcţia Investigaţii şi Securitate Internă – (+373 22) 26-11-12.

IMPORTANT! 
Dacă aţi fost supus torturii sau altor tratamente inumane de către poliţie:

– Încercaţi să reţineţi orice ar putea ajuta la identificarea ulterioară a celor 
care v-au torturat – încăperile sau birourile, îmbrăcăminte, numele etc.;

– Imediat depuneţi o plângere la procuratură;
– Descrieţi cele întâmplate, cine şi în ce circumstanţe v-au reţinut, arestat, 

motivele; 
– Descrieţi ce vi s-a întâmplat în local – dacă aţi fost ameninţat, torturat 

sau supus relelor tratamente; 
– Cereţi şi insistaţi să fiţi supus examinării medico-legale.
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3.6.4. Răspunderea disciplinară şi penală a poliţiei 

Pentru activităţi ilegale colaboratorul poliţiei poartă răspundere în con-
formitate cu legislaţia şi cu Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne. 

Colaboratorilor de poliţie pot fi aplicate următoarele sancţiuni discipli-
nare:

– avertisment;
– mustrare;
– mustrare aspră;
– retrogradarea în gradul de calificare;
– retrogradare în funcţie;
– retrogradare în gradul special cu o treaptă;
– concedierea din organele afacerilor interne.

Sancţiunile disciplinare se aplică numai după efectuarea anchetei de servi-
ciu. Ancheta de serviciu se efectuează în termen de până la 30 zile.

IMPORTANT! 
Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată, dacă din ziua săvârşirii încăl-

cării a trecut mai mult de şase luni. 
În cazul în care nu veţi depune plângerea la timp, nu va mai fi posibil să 

fie dispusă efectuarea anchetei de serviciu şi nici atragerea la răspundere a 
colaboratorului de poliţie pentru acţiunile ilegale invocate în plângere.

Colaboratorul de poliţie care a săvârşit infracţiuni poartă răspundere po-
trivit dispoziţiilor legii penale. 

3.6.5. Acte normative și bibliografie utilă

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994; 

– Legea nr. 416 din 18.12.1990 cu privire la poliţie, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 17-19 din 31.01.2002;

– Legea nr. 110 din 18.05.1994 cu privire la arme, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 4 din 08.09.1994;

– Hotărârea Guvernului nr. 2 din 04.01.1996 cu privire la aprobarea Sta-
tutului disciplinar al organelor afacerilor interne şi Regulamentului 
consiliilor de onoare ale efectivului de trupă şi corpului de comandă 
ale organelor afacerilor interne, publicată în Monitorul Oficial Nr. 23-
24 din 18.04.1996.
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3.7. Procuratura
Procuratura este o instituţie care apără interesele generale ale societăţii, 

ordinea de drept, drepturile şi libertăţile persoanelor, conduce şi exercită ur-
mărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată.

3.7.1. Structura şi atribuţiile procurorului

Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generală, procura-
turile teritoriale şi procuraturile specializate. 

Procuratura 
anticorupţie

Procuratura 
militară Chişinău

Procuratura 
de transport

Procuraturile 
teritoriale: 

(Procuratura UTA 
Găgăuzia, ale mu-

nicipiului Chişinău, 
ale raioanelor, mu-
nicipiilor, oraşelor 

şi sectoarelor.

Adjuncţii Procurorului 
General

Aparatul Procurorului 
General

Direcţiile Procuraturii Generale 
- Direcţia conducere a urmăririi penale
- Direcţia exercitare a urmăririi penale
- Direcţia control al urmăririi penale
- Direcţia judiciară
- Direcţia investigaţii generale
- Direcţia resurse umane
- Direcţia administrativ-economice
- Procurorii pentru misiuni speciale

Consiliul Superior 
al Procurorilor

Procurorul General

Procuratura Generală 
a Republicii Moldova

În scopul exercitării atribuţiilor care îi revin Procuraturii, procurorul este 
în drept:

− să citeze orice persoană şi să solicite explicaţii verbale sau scrise în 
cazul urmăririi penale sau al lezării drepturilor şi libertăţilor omului, 
precum şi în cazul încălcării ordinii de drept; 
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− să solicite persoanelor juridice şi fizice prezentarea de documente, ma-
teriale, date statistice, informaţii de altă natură;

− să dispună organelor abilitate efectuarea controlului, a reviziei privind 
activitatea agenţilor economici şi a altor persoane juridice; 

− să aibă acces liber în localurile instituţiilor publice, ale agenţilor eco-
nomici, ale altor persoane juridice, precum şi la documentele şi mate-
rialele lor;

− să dispună efectuarea unor controale asupra materialelor, informaţii-
lor, comunicărilor primite de organele Procuraturii şi să ceară prezen-
tarea rezultatelor acestor acţiuni;

− să sesizeze instanţele de judecată în vederea judecării cauzelor penale;
− să participe, în condiţiile legii, la examinarea cauzelor civile şi contra-

venţionale în calitate de participant la proces;
− să efectueze controlul asupra legalităţii aflării persoanelor în institu-

ţiile care asigură detenţia, inclusiv în spital în cazul acordării de asis-
tenţă psihiatrică fără liberul consimţământ al persoanei;

− să ia măsuri pentru repunerea persoanelor în drepturile în care au fost 
lezate prin acţiunile ilegale ale organelor de urmărire penală;

− să solicite organelor de urmărire penală să ia măsuri pentru proteja-
rea vieţii şi pentru siguranţa martorilor, a victimelor infracţiunii şi a 
membrilor lor de familie, precum şi a altor persoane care acordă ajutor 
în procesul penal ş.a.

IMPORTANT!
În cazul în care procurorul depistează că o persoană este deţinută ilegal, 

ea este eliberată imediat prin ordonanţa procurorului, care urmează a fi exe-
cutată necondiţionat şi imediat.

Vezi mai multe detalii referitor la drepturile procurorului în cadrul ur-
măririi penale în Capitolul XVI în special §16.4.3.2., §16.5.1.4., §16.6.2.1, 
§16.6.3., §16.6.4., §16.6.5. şi §16.6.6.

Procurorului îi este interzis: 
− să participe în proces de judecată, dacă se află cu judecătorul, cu avo-

catul sau cu un alt participant la proces în relaţii de căsătorie, de rude-
nie sau de afinitate de până la gradul II inclusiv;

− să desfăşoare ori să participe la activităţi cu caracter politic, iar în 
exercitarea atribuţiilor să exprime sau să manifeste în orice mod con-
vingerile sale politice;



172  O M U L  Ș I  A D M I N I S T R A Ț I A  D E  S T A T

− să-şi exprime public opinia cu privire la dosare, la procese, la cauze 
aflate în curs de desfăşurare sau cu privire la cele despre care dispune 
de informaţie în legătură cu funcţia exercitată, altele decât cele care 
sunt în gestiunea sa;

− să desfăşoare activitate de întreprinzător sau activitate comercială, di-
rect sau prin alte persoane;

− să acorde consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase ş.a.;

3.7.2. Statutul şi etica procurorului

Procurorul General este numit prin Hotărârea Parlamentului. 
Procurorii ierarhic inferiori sunt numiţi de Procurorul General şi îi sunt 

subordonaţi. Mandatul procurorilor este de 5 ani. Pe parcursul mandatului aces-
ta îşi desfăşi desfăşi desf oară activitatea în mod autonom, imparţial şi se supune numai legii.

Poate fi numită în funcţia de procuror persoana care întruneşte următoa-
rele condiţii:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliată pe teritoriul ei;
– are capacitate de exerciţiu deplină;
– este licenţiată în drept;
– are vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în funcţia respec-

tivă şi se bucură de o bună reputaţie sau a absolvit cursurile de formare 
iniţială a procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei;

– nu are antecedente penale;
– cunoaşte limba de stat;
– este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.

După numirea în funcţie, procurorul depune următorul jurământ: „Jur 
să respect cu stricteţe Constituţia, legile Republicii Moldova, să apăr ordinea de 
drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii, să înde-
plinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin”.

IMPORTANT! 
Obligaţia de imparţialitate rezultă din textul jurământului procurorului. 

Încălcarea obligaţiei de imparţialitate constituie o abatere disciplinară şi o în-
călcare gravă a eticii procurorului.

3.7.3. Consiliul Superior al Procurorilor 

CSP este un organ reprezentativ şi de autoadministrare a procurorilor 
– garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii procurorilor. 

CSP este constituit din 12 membri şi este alcătuit din Procurorul General, 
preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justiţiei, 5 procu-
rori şi 4 profesori titulari. Durata mandatului este de 4 ani. 
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CSP are următoarele competenţe: 
– examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica, comporta-

mentul procurorilor;
– organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de procuror;
– face propuneri Procurorului General de numire, promovare, transfe-

rare, delegare, detaşare, încurajare, suspendare, eliberare din funcţie a 
procurorilor, sistare a demisiei;

– examinează contestaţiile la hotărârile (avizele) emise de Colegiul de 
calificare şi de Colegiul disciplinar ş.a.

Datele de contact ale Consiliului Superior al Procurorilor: 
Adresa: MD 2009, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.: (+373 22) 21-20-42, 21-23-48
Adresa internet – http://www.procuratura.md/md/CSP/

3.7.4. Răspunderea procurorului 

Procurorii pot fi traşi la răspundere disciplinară pentru abatere de la în-
datoririle de serviciu, precum şi pentru comportament care prejudiciază in-
teresele de serviciu şi discreditează imaginea Procuraturii. Procurorii pot fi 
traşi la răspundere disciplinară, administrativă şi penală ca şi orice persoană, 
în condiţiile legii. 

Colegiul disciplinar pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor este in-
stituit pentru examinarea cazurilor de răspundere disciplinară a procurorilor, 
examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a procurorilor şi aplică, 
după caz, sancţiuni disciplinare.

Abateri disciplinare ale procurorilor pot fi:
– îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
– interpretarea sau aplicarea incorectă sau tendenţioasă, în mod inten-

ţionat sau din neglijenţă gravă, a legislaţiei;
– imixtiunea în activitatea altui procuror sau intervenţiile de orice na-

tură pe lângă autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru o soluţionare 
a unor cereri (alta decât în limitele prevederilor legale); 

– pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale 
membrilor familiei sale;

– încălcarea intenţionată a legii, dacă aceasta nu atrage răspundere pe-
nală, civilă sau contravenţională;

– participarea la activităţi publice cu caracter politic;
– refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu;
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– absenţele nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea înainte de 
program;

– atitudinea nedemnă, în exerciţiul funcţiei, faţă de colegi, judecători, 
avocaţi, experţi, martori sau faţă de alţi participanţi la proces;

– încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului;
– folosirea statutului de procuror în scopul obţinerii de foloase sau de 

avantaje necuvenite ş.a.

IMPORTANT!
Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile co-

mise de procurori în exerciţiul funcţiei.

În cazul în care un procuror a comis asemenea încălcări, puteţi depune 
plângere adresată CSP, la care trebuie anexate şi dovezi. 

După ce va fi examinată plângerea, CSP va adopta o hotărâre prin care 
poate să nu constate acţiunile sau va valida aplicarea următoarelor sancţiuni: 

− avertismentul;
− mustrarea;
− mustrarea aspră;
− retrogradarea în funcţie;
− retrogradarea în grad de clasificare sau în grad militar special;
− concedierea din organele Procuraturii ş.a.

3.7.5.7.5.7 Acte normative și bibliografie utilă

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994;

– Legea nr. 294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 55-56 din 17.03.2009;

– Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotă-
rârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.2-2d-1/10 din 16.02.2010 
– http://procuratura.md/file/Regulamentul%20CSP.pdf

– Codul deontologic al procurorului, aprobat prin ordinul Procurorului 
General nr. 192/22 din 28.10.2004.

3.8. Organizarea justiţiei
Puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri în stat, iar justiţia se 

înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti. Justiţia se în-
făptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel, judecătorii.
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Judecătoriile: 
Bălţi, Briceni, Donduşeni, 
Drochia, Edineţ, Făleşti, 
Floreşti, Glodeni, Ocniţa, 
Râşcani, Sângerei, Soroca, 

Şoldăneşti, Teleneşti, 
Ungheni.

Curtea de Apel Comrat: 
(6 judecători)

Adresa: mun. Comrat,
Str. Lenin, nr. 177

Tel./fax (298) 2 34 46
e-mail: caco@justice.md

Curtea de Apel 
Economică: 

(10 judecători)

Judecătoria Militară
(3 judecători)

Judecătoriile: 
Botanica, mun. Chişinău, 
Buiucani, mun. Chişinău, 
Centru, mun. Chişinău, 
Ciocana, mun. Chişinău, 
Râşcani, mun. Chişinău, 
Basarabeasca, Călăraşi, 

Cimişlia, Criuleni, 
Hânceşti, Ialoveni, 
Nisporeni, Orhei, 
Rezina, Străşeni.

Judecătoriile: 
Bender, Anenii Noi,
Căuşeni, Dubăsari,

Grigoriopol,
Râbniţa, Slobozia,

Ştefan-Vodă,
Tiraspol.

Judecătoriile: 
Cahul, Cantemir
Leova, Taraclia

Judecătoriile din 
localităţile aflate 
în componenţa 
UTA Găgăuzia

Curtea 
de Apel Bender:
(10 judecători)

Adresa: or. 
Căuşeni,

str. Ştefan cel 
Mare, nr. 86

Tel: (243) 27616
e-mail: 

cabe@justice.md

Parlament

Guvern

Preşedintele Republicii

Curtea Constituţională

Curtea 
de Apel Cahul: 
(6 judecători)
Adresa: mun. 

Cahul,
str.  Ștefan cel 
Mare, nr. 30

Tel: (299) 2-55-85; 
e-mail: 

cach@justice.md

Curtea 
de Apel Bălţi: 

(20 de 
judecători)

Adresa: 
mun. Bălţi,

Str. Ștefan cel 
Mare, nr. 54

tel: (231) 6 07 45

Curtea de Apel 
Chişinău: 

(35 de 
judecători)

Adresa: mun. 
Chişinău,

Str. Teilor, nr. 4
Tel: (22) 768833

e-mail: 
cac@justice.md

Judecătoria Economică 
de Circumscripţie 

(12 judecători)

Tel./fax (298) 2 34 46
e-mail: 

Curtea Supremă 
de Justiţie:

(49 de judecători)
Adresa: mun. Chişinău,
str. M. Kogălniceanu, 

nr. 70
e-mail: info@csj.md
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3.8.1. Cum se înfăptuieşte justiţia?

Justiţia se înfăptuieşte în strictă conformitate cu legea şi nici o instituţie a 
statului (de ex. Guvernul Parlamentul, Preşedintele Republicii ş.a.), persoană 
fizică sau juridică nu poate influenţa adoptarea hotărârilor judecătoreşti. 

IMPORTANT!
Exercitarea de presiune asupra judecătorilor cu scopul de a împiedica 

judecarea completă şi obiectivă a cauzei sau de a influenţa emiterea hotărârii 
atrage răspundere administrativă sau penală.

Orice persoană se poate adresa cu o cerere în instanţa de judecată pentru 
a-şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. După ce este primită 
cererea, se va stabili data şedinţei de judecată. Persoana care a depus cererea de 
chemare în judecată (reclamantul) şi persoana care se presupune că i-a încăl-
cat drepturile (pârâtul) vor primi citaţii de la judecătorie. În caz de necesitate, 
citaţiile pot fi înmânate şi altor persoane, de exemplu martor, expert ş.a.

Citaţiile trebuie să cuprindă următoarele informaţii/date:
– Instanţa de judecată care examinează cazul;
– Numărul dosarului; 
– Data şi ora şedinţei de judecată;
– Denumirea/Numele, prenumele părţilor în proces;
– Indicarea calităţii procesuale a persoanei citate (de ex. reclamant, pâ-

rât ş.a.);
– Propunerea de a prezenta probe;
– Numele, prenumele şi semnătura judecătorului/judecătoarei.

Citaţia se înmânează cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării. Orici-
ne este în drept să ceară amânarea procesului, dacă citaţia nu i s-a înmânat 
în termen. Persoana care refuză să primească citaţia se consideră înştiinţată 
despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. Neprezentarea ei în instanţă nu 
împiedică judecarea pricinii.

Şedinţele de judecată sunt publice, deci orice persoană poate să participe la 
şedinţele de judecată. În condiţiile legii, judecătorul poate dispune ca şedinţele 
să fie închise.

Participanţii la procesul de judecată au dreptul să fie însoţiţi de un avocat 
şi/sau traducător. În cazul în care persoana doreşte să angajeze un avocat, însă 
nu are bani, poate solicita acordarea asistenţei juridice gratuite. Mai multe de-
talii vezi la Capitolul II § 2.5.
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Dacă părţile în proces doresc să facă obiecţii, să-şi exprime opiniile sau 
să dea careva explicaţii, ei trebuie să se adreseze judecătorului – „Onorată in-
stanţă”. Mai multe detalii referitor la comportamentul în instanţa de judecată 
vezi la Capitolul XV § 15.4.5.

În cadrul tuturor şedinţelor de judecată părţile trebuie să participe în mod 
activ şi egal la prezentarea, argumentarea şi dovedirea probelor pe care le deţin, 
să combată probele aduse de cealaltă parte, să-şi exprime opinia asupra iniţiati-
velor instanţei pentru examinarea într-un termen redus, stabilirea adevărului şi 
pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice. Judecătorul poate adresa întrebă-
ri, în cazul în care nu-i este clar sau doreşte să clarifice anumite chestiuni.

În cazul în care persoanele nu sunt de acord cu decizia adoptată de judecă-
tor, aceştia o pot ataca la Curtea de Apel sau la Curtea Supremă de Justiţie. Mai 
multe detalii la apel şi recurs vezi la Capitolul IX § 15.7.1. - §15.7.23. 

Respectarea şi executarea sentinţelor şi a altor hotărâri definitive ale in-
stanţelor judecătoreşti sunt obligatorii.

3.8.2. Statutul şi etica judecătorului

Judecătorii, judecătorii de instrucţie şi judecătorii curţilor de apel se nu-
mesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi prin concurs, de către 
Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magi-
straturii. Judecătorii se numesc iniţial pe un termen de 5 ani. După expirarea 
termenului de 5 ani, judecătorii pot fi numiţi în funcţie până la atingerea pla-
fonului de vârstă de 65 de ani.

La numirea în funcţie, judecătorul este obligat să depună următorul jură-
mânt: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, 
să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi făi făi f ră ră r părtinire atribuţiile ce-mi revin”.

Pe tot parcursul examinării cauzei, judecătorul trebuie să dea dovadă de 
independenţă, imparţialitate şi respect faţă de toate persoanele. 

IMPORTANT!
Obligaţia de imparţialitate rezultă din textul jurământului judecătorului. 

Încălcarea obligaţiei de imparţialitate constituie o abatere disciplinară şi o 
încălcare gravă a eticii judiciare.

3.8.3. Consiliul Superior al Magistraturii

CSM este un organ independent, format în vederea organizării şi funcţio-
nării sistemului judecătoresc, şi este garantul independenţei autorităţii jude-
cătoreşti.

CSM este constituit din 12 membri şi este alcătuit din judecători, profe-
sori, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Ministrul Justiţiei şi Procurorul 
General. Durata mandatului membrilor CSM este de 4 ani. 
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CSM are următoarele competenţe:
− examinează petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecăto-

rilor;
− selectează candidaturi pentru funcţia de judecător;
− aplică măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare în privinţa jude-

cătorilor;
− examinează contestaţiile împotriva hotărârilor (avizelor) emise de 

Colegiul de calificare şi Colegiul disciplinar;
− asigură controlul efectuării pregătirii profesionale a judecătorilor în 

funcţie şi a colaboratorilor instanţelor judecătoreşti;
− solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţii-

lor despre veniturile familiei judecătorului ş.a.
În cadrul CSM activează două colegii: 
– Colegiul disciplinar pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii este 

instituit pentru examinarea cazurilor de răspundere disciplinară a ju-
decătorilor; el examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a 
judecătorilor şi aplică, după caz, sancţiuni disciplinare;

– Colegiul de calificare pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii or-
ganizează un examen de capacitate pentru funcţia de judecător, dă 
avize privind posibilitatea propunerii candidatului pentru funcţia de 
judecător, organizează atestarea judecătorilor şi le stabileşte gradul de 
calificare.

Datele de contact ale Consiliului Superior al Magistraturii: 
Adresa: MD 2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 70 Cancelaria/fax 

– (+373 22) 22-38-40
Adresa internet – www.csm.md

3.8.4. Răspunderea judecătorilor 

Judecătorii sunt traşi la răspundere disciplinară pentru abaterile de la în-
datoririle de serviciu, precum şi pentru comportările care dăunează interesu-
lui serviciului şi prestigiului justiţiei.

Abateri disciplinare ale judecătorii pot fi:
− încălcarea obligaţiei de imparţialitate;
− intervenţiile de orice natură pe lângă autorităţi, instituţii sau funcţio-

nari pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezol-
vării intereselor personale sau ale membrilor familiei;

− activităţile publice cu caracter politic;
− încălcarea intenţionată a termenelor de examinare a cauzelor aflate în 

procedură;
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− încălcarea termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi de 
transmitere a copiilor participanţilor la proces; 

− absenţele nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea de la pro-
gram;

− atitudinea nedemnă, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, faţă 
de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alţi participanţi la proces;

− încălcarea sistematică sau încălcarea gravă a eticii judiciare.

În cazul în care un judecător a comis asemenea încălcări, puteţi depune 
plângere adresată Consiliului Superior al Magistraturii, la care trebuie anexate 
şi dovezi. 

IMPORTANT!
În plângerea adresată CSM trebuie să descrieţi doar abaterile disciplinare 

sau încălcarea eticii judecătoreşti. În cazul în care veţi menţiona alte pretenţii 
(de ex., nu sunteţi de acord cu hotărârea adoptată) plângerea voastră nu va fi 
examinată.

După ce va fi examinată plângerea, CSM va adopta o hotărâre prin care 
poate să nu constate faptele descrise de dumneavoastră sau va valida aplicarea 
următoarelor sancţiuni: 

a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrare aspră;
d) retrogradare;
e) eliberare din funcţie;
f) eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte.

3.8.5. Acte normative și bibliografie utilă

– Constituţia Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 
din 18.08.1994;

– Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la Statutul judecătorului, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 117-119 din 15.08.2002;

– Legea nr. 514 din 06.07.1995 cu privire la Statutul judecătorului, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 117-119 din 15.08.2002;

– Legii nr. 789–XIII din 26.03.1996 privind organizarea judecătorească, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 58 din 19.10.1995;

– Legea nr. 950 din 19.07.1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răs-
punderea disciplinară a judecătorilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 182-185 din 19.08.2003;
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– Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magi-
straturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 186-188 din 22.08.2003;

– Codul de etică al judecătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 366/15 din 29 noiembrie 2007;

– Regulamentul privind soluţionarea petiţiilor de către Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 142/10 din 27.06.06.

3.9. Notarul

3.9.1. Atribuţiile notarului

Notarul este persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în baza 
licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei. În activitatea sa el este independent şi 
se supune numai legii. Orice imixtiune în activitatea notarului este interzisă.

Notarul depune solemn următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi 
legile Republicii Moldova, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, 
conştiincios şi imparţial obligaţiile ce îmi revin şi să păstrez secretul profesio-
nal”.

Notarul întocmeşte următoarele documente: 
− autentifică testamente, procuri, contracte (de ex. vânzare-cumpărare, 

donaţie ş.a.);
− deschide procedura succesorală şi eliberează certificatul de moşteni-

tor;
− eliberează certificate de proprietate;
− legalizează semnăturile de pe documente;
− legalizează copiile de pe documente şi ale extraselor din ele;
− efectuează şi legalizează traducerea documentelor;
− primeşte documente la păstrare;
− eliberează duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit ş.a.

IMPORTANT!
Dacă notarul refuză neîntemeiat să întocmească anumite acte notariale, 

refuzul lui poate fi atacat în instanţa de judecată, conform procedurii menţio-
nate la Capitolul III § 3.5.2.

Anumite acte notariale pot fi întocmite de secretarul consiliului local. Mai 
multe detalii vezi Capitolul III § 3.4.9.

Actele notariale pot fi întocmite şi de oficiile consulare şi misiunile diplo-
matice ale Republicii Moldova în străinătate.
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Actele notariale acordarea consultaţiilor notariale, redactarea proiectelor 
de documente şi prestarea altor servicii notariale, se efectuează contra plată.
Plata achitată notarului este compusă din: 

– taxa de stat, se stabileşte de lege şi nu poate fi modificată. De ex., pentru 
autentificarea testamentelor – 5 lei; pentru eliberarea certificatelor de 
succesiune (moştenitorilor de gradul I) – 0,1% din preţul averii moşte-
nite; pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a mijloacelor de 
transport – 1% din preţul contractului; pentru legalizarea copiilor de 
pe documente şi a extraselor din ele – 0,5 lei pentru o pagină ş.a.

– plata pentru serviciul notarial este mult mai mare decât taxa de stat şi 
se stabileşte de notar. Unele categorii de persoane beneficiază de redu-
ceri la plăţile pentru serviciile notariale.

Notarul are dreptul:
− să solicite de la persoane fizice şi juridice documente şi informaţii ne-

cesare pentru îndeplinirea actelor notariale;
− să aibă acces la informaţiile şi documentele autorităţilor publice, in-

clusiv ale organelor cadastrale, necesare pentru îndeplinirea actelor 
notariale;

− să ia cuvântul în judecată în nume propriu;
− să încaseze plată pentru îndeplinirea actelor notariale;
− să încheie contracte cu personalul tehnic şi cu alt personal pentru asi-

gurarea activităţii sale ş.a.

Notarul este obligat:
− să acorde persoanelor fizice şi juridice asistenţă, să explice persoanelor 

menţionate conţinutul actului notarial şi drepturile şi obligaţiile lor, 
să-i avertizeze despre consecinţele actelor notariale îndeplinite;

− să păstreze în taină informaţiile care i-au devenit cunoscute în exerci-
ţiul funcţiunii ş.a.

3.9.2. Răspunderea notarului 

Notarul poartă răspundere pentru încălcarea obligaţiilor sale profesiona-
le. În cazul în care din vina notarului au fost cauzate daune persoanelor, toate 
pagubele vor fi restituite, deoarece fiecare notar este obligat să încheie contract 
de asigurare de răspundere civilă. 

Colegiul disciplinar activează pe lângă Ministerul Justiţiei şi examinează, 
la cererea ministrului Justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea de că-
tre notari a obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor.
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În funcţie de gravitatea faptelor, se aplică următoarele sancţiuni disciplinare:
− avertizarea;
− mustrarea;
− suspendarea din funcţie pe o durată maximă de 6 luni;
− retragerea licenţei.
Notarul care a săvârşit o infracţiune poartă răspundere potrivit dispozi-

ţiilor legii penale. 

3.9.3. Acte normative și bibliografie utilă

– Legea nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 154-157 din 21.11.2002;

– Legea nr. 1216 din 03.12.1992 taxei de stat, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 53-55 din 02.04.2004.

3.10. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. 
 Avocatul parlamentar. 

Avocaţii parlamentari împreună cu funcţionarii angajaţi, formează o in-
stituţie independentă, numită Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM).

CpDOM este format din 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, şi are 
trei Reprezentanţe amplasate în Bălţi, Cahul şi Comrat, activând ca subdivi-
ziuni teritoriale ale instituţiei. Sediul central se află în mun. Chişinău. 

Datele de contact ale Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova: 
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 16
Tel. +373 (22) 23 48 00
Fax: +373 (22) 22 54 42
E-mail: cpdom@mdl.net
Adresa internet – www.ombudsman.md

Reprezentanţele Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova:
Mun. Bălţi, str. Independenţei 1. Tel. +373 (231) 2 81 49 
Mun. Cahul, str. Republicii 6, bir. 415 (Sediul Primăriei). Tel. +373 (299) 2 17 81
Mun. Comrat, str. Lenin 204 „A”. Tel. +373 (298) 2 51 05

3.10.1. Atribuţiile avocatului parlamentar

Avocaţii Parlamentari sunt numiţi de Parlament cu votul majorităţii, pe 
un mandat de 5 ani. La investirea în funcţie depune următorul jurământ: „Jur 
să îndeplinesc cinstit şi conştiincios atribuţiile de avocat parlamentar, să apăr 
drepturile şi libertăţile omului, călăuzindu-mă de Constituţie şi de legile Repu-
blicii Moldova, de actele juridice internaţionale cu privire la drepturile omului 
la care Republica Moldova este parte”.
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IMPORTANT!
Avocatul parlamentar NU este în serviciul Parlamentului sau pentru par-

lamentari.
În alte ţări, avocatul parlamentar este numit „avocat al poporului”. Totu-

şi, ca şi în alte ţări, el apără drepturile şi interesele oricărei persoane – cetăţeni 
ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi care locuiesc permanent sau 
se află temporar pe teritoriul ţării.

Avocatul parlamentar contribuie la apărarea drepturilor omului prin pre-
venirea încălcării acestora şi repunerea în drepturi a omului, la perfecţionarea 
legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului, la instruirea juri-
dică a populaţiei.

În exerciţiul mandatului, avocaţii parlamentari sunt independenţi faţă de 
deputaţii Parlamentului, Preşedintele Republicii Moldova, autorităţile publice 
centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile. Avo-
caţii parlamentari nu pot fi traşi la răspundere penală sau administrativă, nu 
pot fi reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi, supuşi controlului personal fără acordul 
prealabil al Parlamentului, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.

Avocaţii parlamentari: 
– examinează sesizările persoanelor, ale căror drepturi şi libertăţi au 

fost încălcate;
– examinează cererile privind deciziile sau acţiunile (inacţiunile) auto-

rităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor şi întreprinderilor, in-
diferent de tipul de proprietate, asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei petiţio-
narului, au încălcat drepturile şi libertăţile sale constituţionale;

– sesizează Curtea Constituţională dacă legile şi hotărârilor Parlamen-
tului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispo-
ziţiile Guvernului nu corespund actelor internaţionale cu privire la 
drepturile omului.

În termen de 10 zile de la recepţionarea sesizărilor (petiţiilor), avocatul 
parlamentar: 

– acceptă cererea spre examinare;
– respinge cererea, explicând petiţionarului procedura pe care poate să 

o urmeze;
– remite cererea organelor competente pentru a fi examinată. 

Refuzul de a accepta cererea spre examinare nu poate fi atacat în instanţa 
de judecată.
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În cazul în care se constată încălcări în masă sau grave ale drepturilor 
şi libertăţilor constituţionale ale omului, avocatul parlamentar are dreptul să 
prezinte un raport la una din şedinţele Parlamentului, precum şi să propună 
instituirea unei comisii parlamentare care să cerceteze aceste fapte.

În situaţiile în care se constată unele încălcări ale drepturilor petiţiona-
rului, avocatul parlamentar prezintă un aviz care va conţine recomandări pri-
vind măsurile ce urmează a fi luate pentru repunerea imediată în drepturile 
încălcate a petiţionarului şi înştiinţează petiţionarul despre aceasta. În cazul 
în care avocatul parlamentar nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este 
în drept să se adreseze organului ierarhic superior pentru luarea măsurilor de 
executare a recomandărilor cuprinse în aviz.

IMPORTANT!
1. Avocaţii parlamentari NU examinează plângerile al căror mod de exa-

minare este prevăzut de legislaţia de procedură penală, legislaţia de pro-
cedură civilă, legislaţia cu privire la contravenţiile administrative şi de 
legislaţia muncii.

2. Cererea trebuie să fie semnată de petiţionar, indicându-se numele, pre-
numele (prenumele şi patronimicul), domiciliul acestuia. În cazul în care 
aceste date lipsesc, cererea se consideră anonimă şi nu se examinează.

3. Cererea adresată avocatului parlamentar din partea unei persoane aflate 
într-un loc de detenţie nu va fi controlată de administraţia penitenciaru-
lui şi va fi trimisă adresantului în decurs de 24 de ore.

3.10.2. Avocatul pentru protecţia drepturilor copilului

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului reprezintă 
Centrul pentru Drepturile Omului în relaţiile cu alte autorităţi şi cu institu-
ţii din ţară şi din străinătate care promovează şi asigură protecţia drepturilor 
copilului.

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului examinează 
petiţii privind protecţia drepturilor copilului şi este în drept să acţioneze din 
proprie iniţiativă.

În activitatea sa, avocatul copilului este susţinut de Serviciul protecţie a 
drepturilor copilului, care are următoarele atribuţii:

− informează avocatul copilului asupra cazurilor care pot constitui obi-
ect de autosesizare;

− acumulează şi analizează informaţii privind încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor copilului;

− propune perfecţionarea legislaţiei, pregăteşte avize la proiectele de acte 
normative privind drepturile copilului ş.a.
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IMPORTANT!
Dacă consideraţi că vi s-au încălcat drepturile copilului apelați la avocatul 

copilului la telefonul – 0 800 111 16 (sunetul este gratuit, accesibil doar la tele-
fonul fix).

Anual, până la 20 ianuarie, avocatul copilului prezintă directorului CpDOM 
informaţie despre respectarea drepturilor copilului în anul calendaristic expi-
rat. Informaţia se include ca un capitol în raportul anual al Centrului.

3.10.3. Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii 

În scopul asigurării protecţiei persoanelor împotriva torturii şi a altor 
tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, CpDOM creează un 
consiliu consultativ. 

Avocatul parlamentar, membrii consiliului consultativ şi alte persoane 
care îi însoţesc efectuează periodic vizite preventive în locurile unde se află sau 
se pot afla persoane private de libertate, plasate la dispoziţia unui organ de stat 
sau la indicaţia acestuia (de ex. penitenciar, instituţiile de detenţie preventivă, 
instituţiile psihiatrice etc.).

Membrii consiliului consultativ nu au dreptul să dezvăluie informaţii con-
fidenţiale şi date cu caracter personal despre o persoană privată de libertate 
fără acordul acesteia, în situaţia în care informaţiile au fost obţinute în cadrul 
vizitelor preventive.

Membrii Consiliului consultativ sunt împuterniciţi:
− să aibă acces nelimitat la orice informaţie privind tratamentul şi con-

diţiile de detenţie ale persoanelor private de libertate;

IMPORTANT!
Membrii Mecanismului Naţional de Prevenire a torturii pot efectua vizite 

fără înştiinţare şi permisiunea prealabilă a vreunei autorităţi.
În timpul vizitelor preventive pot fi utilizate aparatele audio sau video, cu 

consimţământul persoanei care urmează a fi înregistrată.

− să aibă acces liber la instituţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de 
proprietate, asociaţii obşteşti, în comisariate de poliţie şi locurile de 
detenţie din cadrul acestora, în instituţii penitenciare, în izolatoare de 
detenţie provizorie, în unităţi militare, în centre de plasament al imi-
granţilor sau al solicitanţilor de azil, în instituţii care acordă asistenţă 
socială, medicală sau psihiatrică, în şcoli speciale pentru minori cu 
devieri de comportament şi în alte instituţii similare;
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− să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri personale, fără martori, iar 
în caz de necesitate, prin intermediul traducătorului, cu persoana afla-
tă în locurile de detenţie, precum şi cu oricare altă persoană care, în 
opinia sa, ar putea oferi informaţiile necesare;

− să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de 
la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile informaţiile, 
documentele şi materialele necesare pentru exercitarea atribuţiilor;

− să atragă, la efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau 
se pot afla persoane private de libertate, specialişti şi experţi indepen-
denţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, psihologi, reprezen-
tanţi ai asociaţiilor obşteşti ş.a.

IMPORTANT!
Dacă cunoaşteţi un caz de tortură, tratament inuman sau degradant, 

contactați Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii – 0 800 122 22 (sune-
tul este gratuit, accesibil doar la telefonul fix).

În urma încălcărilor depistate în cadrul vizitelor preventive de către mem-
brii Consiliului consultativ, avocatul parlamentar este în drept:

− să adreseze în instanţa de judecată o cerere în apărarea intereselor pe-
tiţionarului ale cărui drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încăl-
cate;

− să intervină cu un demers pentru intentarea unui proces disciplinar 
sau penal în privinţa persoanei cu funcţii de răspundere care a comis 
sau a încălcat drepturile şi libertăţile omului;

− să sesizeze persoane cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asu-
pra cazurilor de neglijenţă în lucru, de încălcare a eticii de serviciu, de 
tărăgănare şi birocratism;

− să prezinte Parlamentului propuneri în vederea perfecţionării legislaţiei 
în vigoare în domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor omului ş.a.

Ca urmare a vizitei şi documentării încălcărilor depistate, avocatul par-
lamentar va prezenta autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere reco-
mandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele 
private de libertate, a condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. 

În cazul în care avocatul parlamentar nu este de acord cu măsurile între-
prinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior în vederea 
executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze despre 
aceasta opinia publică. Organul sau persoana cu funcţii de răspundere care a 
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primit avizul este obligată să-l examineze în termen de o lună și să comunice 
avocatului parlamentar în scris despre măsurile luate.

Avocatul parlamentar periodic face publice rapoartele întocmite în urma 
vizitelor în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, 
precum şi răspunsurile autorităţilor corespunzătoare.

Datele de contact ale Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii: 
Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 16.
Tel. +373 (22) 23 48 00
Fax: +373 (22) 22 54 42
Adresa internet – www.ombudsman.md

3.10.4. Acte normative şi bibliografie utilă

– Legea nr. 1349 din 17.10.1997 cu privire la avocaţii parlamentari, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 82-83 din 11.12.1997;

– Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 013 din 02.03.1995;

− Hotărârea Parlamentului nr. 57 din 20.03.2008 de aprobare a Regula-
mentului Centrului pentru Drepturile Omului, a structurii, a statului 
de funcţii şi a modului de finanţare a acestuia.

3.11.   Cetăţenia şi actele de identitate

3.11.1. Cetăţenia

Cetăţenia Republicii Moldova se dobândeşte prin:
− naştere;
− recunoaştere;
− înfiere;
− redobândire;
− naturalizare (a acorda unui străin cetăţenia statului în care locuieşte).
Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit pe teritoriul Re-

publicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat beneficiază în ega-
lă măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni ai Republicii 
Moldova.

IMPORTANT!
Dacă deţineţi şi cetăţenia altor state, decât a Republicii Moldova, puteţi 

activa în calitate de poliţist, judecător, funcţionar public etc. 
Dacă anterior aţi fost transferat la un alt loc de muncă sau eliberat din 

funcţie din cauza deţinerii cetăţeniei altui stat, sunteţi în drept, în baza unei 
cereri scrise, să fiţi reîncadrat la locul de muncă precedent sau la un loc de 
muncă similar.
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Dobândirea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altui stat 
nu atrage pierderea cetăţeniei Republicii Moldova. Totuşi, unele state impun la 
momentul dobândirii cetăţeniei lor, ca persoana să renunţe la cetăţenia Repu-
blicii Moldova (de ex. Federaţia Rusă).

3.11.2. Actele de identitate

Actele de identitate ale persoanei sunt: certificatul de naştere, buletinul de 
identitate, paşapoartele, permisele de şedere, documentele de călătorie, per-
misul de conducere ş.a. Pentru eliberarea acestor documente, cetăţenii se pot 
adresa în funcție de domiciliu la secţia (biroul) de evidenţă şi documentare a 
populaţiei în vederea obţinerii actului de identitate solicitat.

Buletinul de identitate Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să de-
ţină buletine de identitate. Buletinul de identitate al cetăţeanului RM se eli-
berează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul 
republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaţionale. 
Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează:

− de la naştere până la 10 ani;
− de la 10 până la 16 ani;
− de la 16 până la 25 ani;
− de la 25 până la 45 ani;
− de la 45 ani – pe viaţă.

În buletinele de identitate cu termen de valabilitate de la naştere pînă la 10 
ani nu sunt necesare fotografia şi semnătura personală a titularului.

Documente necesare pentru perfectarea buletinului de identitate:
Copiii până la 16 ani:
− certificatul de naştere;
− buletinul de identitate (dacă-l deţine);
− actul de identitate al unuia din părinţi, tutore, înfietor;
− certificatul sau menţiunea instituţiei medicale privind grupa sangvină 

în certificatul de naştere.

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Mol-
dova copiii se prezintă cu unul din părinţi, tutore pentru identificare, stabili-
rea statutului juridic şi a domiciliului.

Persoane de la 16 ani:
− actul de identitate;
− certificatul de naştere;
− certificatul de căsătorie/divorţ (după caz);
− certificatele de naştere ale copiilor până la 16 ani;
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− livretul militar sau adeverinţa de recrut;
− diploma de studii superioare şi de confirmare a gradului ştiinţific 

(după caz);
− certificatul de schimbare a numelui/prenumelui (după caz);
− dovada spaţiului locativ, înregistrării la domiciliu sau avizul S(-

B)EDP.

Categoria de cetăţeni ai Republicii Moldova cărora li se eliberează gratuit 
documentul:

− invalizii de gradul I, II, III;
− participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei şi persoanele 

lor egalate;
− copiii orfani şi elevii şcolilor internat, elevii şcolilor profesionale teh-

nice, aflaţi în asigurarea statului la documentarea iniţială la vârsta de 
16 ani;

− participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
− persoanele care au primit mutilări în urma conflictului armat din 

Transnistria;
− cetăţenii din localităţile din stânga Nistrului, înregistraţi la domiciliu 

pe teritoriul dat până la 10.09.2005, o singură dată;
− cetăţenii care au atins vârsta de 16 ani, la prima documentare;
− copiii, rămaşi fără ocrotirea părintească, aflaţi la documentarea ini-

ţială la vârsta de 16 ani;
− copiii din familii cu mulţi copii (de la 5 şi mai mulţi copii), la docu-

mentarea iniţială la vârsta de 16 ani.
În perioada schimbării actelor de identitate, cetăţenii Republicii Moldova 

care s-au născut sau au înregistrat căsătoria până în anul 1945 (inclusiv) şi ale 
căror acte de stare civilă nu s-au păstrat completează o cerere de model stabilit.

Cetăţenii se pot adresa pentru schimbarea buletinului de identitate, făenii se pot adresa pentru schimbarea buletinului de identitate, făenii se pot adresa pentru schimbarea buletinului de identitate, f ră a 
prezenta actele de stare civilă, dacă nu au survenit schimbări în statutul per-
soanei şi în datele personale (numele, prenumele, patronimicul, data şi locul 
naşterii), în caz de expirare a termenului de valabilitate al buletinului de iden-
titate (la 25 şi 45 ani) sau deteriorare.

IMPORTANT!
Cetăţenii moldoveni nu vor mai putea perfecta acte de identitate prin pro-

cură. Buletinele de identitate şi paşapoartele pot fi perfectate doar dacă pose-
sorul se prezintă personal la Secţia de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei 
sau la Ambasada din ţara în care se află.
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În cazul furtului sau pierderii buletinului de identitate al cetăţeanului Re-
publicii Moldova vă puteţi adresa la Secţia de Evidenţă şi Documentare a Po-
pulaţiei din raza de domiciliere.

În cazul în care Secţia de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei din raza de 
domiciliere nu acordă servicii în regim de urgenţă (8 ore, 24 ore) pentru per-
fectarea buletinului de identitate sau fişei de însoţire în caz de pierdere/furt, 
cetăţenii se pot adresa la Biroul de primire şi eliberare a documentelor urgente Biroul de primire şi eliberare a documentelor urgente 
nr. 1 (mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 56) şi Biroul de primire şi elibera-Biroul de primire şi elibera-
re a documentelor urgente nr. re a documentelor urgente nr. 3 (mun. Chişinău, str. Ştefan Neaga 19).

În cazul pierderii/furtului buletinului de identitate este necesar să prezen-
taţi următoarele acte:

– certificatul de naştere; 
– certificatul de căsătorie/divorţ (după caz); 
– certificatele de naştere ale copiilor până la 16 ani;
– livretul militar sau adeverinţa de recrut; 
– diploma de studii superioare şi de confirmare a gradului ştiinţific 

(după caz); 
– certificatul de schimb al numelui/prenumelui (după caz); 
– dovada spaţiului locativ, înregistrării la domiciliu. 

PaşaportulPaşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor pen-
tru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Paşaportul poate fi eliberat de la 
naştere. Minorilor şi persoanelor declarate de către instanţa de judecată in-
capabile li se eliberează paşaport numai în temeiul cererii unuia dintre repre-
zentanţii legali.

Paşaportul se eliberează de la naştere şi conţine următoarele date biome-
trice suplimentare în format electronic: grupa sanguină, amprentele digitale, 
fotografia digitală. Paşaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar pentru 
copiii cu vârsta de până la 7 ani – pe un termen de 4 ani. Includerea ampren-
telor digitale în paşaportul copilului cu vârsta de până la 12 ani nu este obli-
gatorie.

Începând cu 1 ianuarie 2011 în paşapoartele părinţilor nu se includ datele 
despre copii. 

Pentru persoane peste 18 ani:
– buletinul de identitate; 
– certificatul de naştere; 
– livretul militar sau adeverinţă de recrut; 
– certificatul de căsătorie/ de divorţ (după caz); 
– certificatul de naştere a copiilor minori (după caz); 
– certificatul de schimbare a numelui, prenumelui; 
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– diploma de studii superioare; 
– carnetul de pensionar. 

În cazul depunerii cererii repetate pentru eliberarea paşaportului:
– se depune paşaportul precedent pentru anulare; 
– se depune declaraţie de pierdere a paşaportului precedent (nemijlocit 

la secţia de documentare); 
– se depune cerere pentru deţinerea a două paşapoarte valabile (dacă nu 

au fost modificate datele personale şi permite termenul valabilităţii). 

Pentru persoane sub 18 ani (minori):
– cererea unuia dintre reprezentanţii legali ai minorului – părinţii sau 

tutela (curatela); 
– buletinul de identitate (cu fişa de însoţire) al reprezentantului legal; 
– buletinul de identitate al copilului care a împlinit vârsta de 16 ani; 
– certificatul de naştere al copilului (actele de stare civilă ale solicitan-

ţilor, eliberate de autorităţile unui stat străile unui stat străile unui stat str in după 17 august 2001, ur-
mează a fi trecute în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova); 

– acordul unuia din părinţi sau al ambilor părinţi, tutelei sau curatelei 
(după caz) privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, au-
tentificate de notar; 

– certificat medical cu indicarea grupei sanguine; 
– certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor (după caz); 
– decizia organelor administraţiei publice locale despre instituirea tute-

lei (după caz). 

În cazul perfectării paşaportului pentru minor, ai cărui părinţi se află în 
divorţ, la depunerea cererii se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu pri-
vire la divorţ.

În cazul depunerii cererii repetate pentru eliberarea paşaportului:
− paşaportul precedent se depune pentru anulare;
− se depune declaraţie de pierdere (nemijlocit la secţia de documentare);
− se depune cerere pentru deţinerea a două paşapoarte valabile (dacă nu 

au fost modificate datele personale şi permite termenul valabilităţii).

Cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi temporar şi în condiţii legale peste 
hotare se adresează la misiunile diplomatice şi oficiile consulare în ţara de 
şedere pentru eliberarea paşaportului.
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IMPORTANT! 
Puteţi comanda perfectarea documentelor indicate mai jos prin inter-

mediul portalului serviciilor electronice www.e-services.md sau la telefonul 
(+373 22) 25-70-70:

Direcţia de Documentare a Populaţiei
− Al doilea paşaport al cetăţeanului RM
− Adeverinţă privind apartenenţa etnică
− Adeverinţă privind confirmarea eliberării paşaportului cetăţeanului RM
− Adeverinţă privind confirmarea depunerii cererii de renunţare la cetăţe-

nia RM
− Adeverinţă privind confirmarea plecării cu domiciliul stabil peste hotare 

RM
− Adeverinţă privind apartenenţa la cetăţenia RM
− Adeverinţă privind confirmarea înregistrării la domiciliu
− Adeverinţă privind confirmarea eliberării buletinului de identitate al ce-

tăţeanului RM
Direcţia Înregistrare a Transportului şi Calificare a Conducătorilor Auto

− Certificat cu privire la posesia unui autovehicul în conformitate cu datele 
din RST.

− Certificat de confirmare a eliberării permisului de conducere cu catego-
riile corespunzătoare.

3.11.3. Ieşirea şi intrarea în ţară 

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Mol-
dova în baza paşaportului, iar refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară 
– în baza documentului de călătorie.

Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai în-
soţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat 
prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează 
notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de des-
tinaţie.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este ne-
cesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror 
semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali – con-
simţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.

Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt în-
matriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state, la ieşirea şi in-
trarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de 
învăţământ respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentifi-
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cată notarial, care conţine consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea 
minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului că-
lătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor 
reprezentanţi legali – consimţământul acestora, exprimat prin decizia autori-
tăţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

3.11.4. Aflarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova

Evidenţa cetăţenilor străini şi a apatrizilor care intră în Republica Moldo-
va se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, 
prin introducerea informaţiei din actele de identitate în Registrul de stat al 
populaţiei.

Drept temei pentru şederea legală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe 
teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de până la 90 de zile pe parcursul a 
6 luni, serveşte prezenţa în actele de identitate naţionale a menţiunilor aplicate 
de Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, cu privire la trecerea frontierei 
de stat.

Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în Republica Moldova prin segmen-
tul de frontieră moldo-ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti sunt 
obligaţi, în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de stat a Ucrai-
nei, să declare despre aceasta la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a 
populaţiei a Ministerului Dezvoltării Informaţionale convenabil solicitantului, 
prezentând actul de identitate naţional pe baza căruia i se permite intrarea în 
Republica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. Ministerul Dezvoltării Infor-
maţionale va elibera acestor persoane o anexă la actul de identitate naţional, care 
va servi drept temei pentru şederea lor legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un ter-
men de peste 90 de zile se pot stabili cu traiul, temporar sau permanent, numai 
după obţinerea adeverinţelor de imigrant sau a confirmărilor de repatriere, 
în baza cărora se perfectează permisele de şedere sau buletinele de identitate 
pentru apatrizi.

3.11.5. Acte normative și bibliografie utilă

– Legea nr. 1024 din 02.06.2000 cetăţeniei Republicii Moldova, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 98 din 10.08.2000;

– Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din siste-
mul naţional de paşapoarte, publicată în Monitorul Oficial nr. 9 din 
09.02.1995;

– Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republi-
ca Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 26.01.1995;
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– Hotărârea Guvernului 376 din 6 iunie 1995 cu privire la măsurile 
suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte (Re-
gulamentul cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de 
identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte şi Regulile de şedere 
a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova), publicată în 
Monitorul Oficial nr. 47 din 24.08.1995;

– www.registru.md.
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4. DREPTUL DE PROPRIETATE

Cunoașterea celor mai esenţiale prevederi ale legilor referitoare la dreptul 
de proprietate este necesară fiecărui cetăţean pentru a putea beneficia de bu-
nurile publice și a folosi cât mai bine bunurile care-i aparţin sau care ar trebui 
să-i revină după lege lui și familiei sale. Proprietarul tre buie să știe când și cum 
bunurile lui pot fi luate forţat și vândute, cum se poate apăra în cazul în care 
cineva ilegal îi ia bunul sau îl împiedică să folosească liniștit bunurile sale. În 
același timp, este necesar ca cetăţeanul să știe cine și cum răspunde pentru 
încălcarea dreptului său de proprietate și cum răspunde proprietarul pentru 
daunele cauzate de bunurile sale altor persoane. Orientarea corectă în legisla-
ţie îl ajută pe proprietarul unui bun să evite conflictele cu alţi proprietari, cum 
ar fi statul, rudele, vecinii.

Următoarele capitolele includ explicaţii la prevederile legale de bază referi-
toare la dreptul de proprietate și exemple de aplicare a normelor comentate: 

– în capitolul 4.1 este reflectat subiectul privind dreptul de proprietate al
statului și al localităţilor;

– capitolul 4.2 cuprinde explicaţii privind dreptul de proprietate privată 
al cetăţeanului asupra casei, terenurilor, bunurilor agricole privatizate;

– în capitolul 4.3 se vorbește despre dobândirea dreptului de proprietate
prin folosirea îndelungată a bunului și în alte cazuri specifice; 

– în capitolul 4.4 sunt comentate prevederile legii cu privire la registrul 
bunurilor imobile (cadastru); 

– capitolul 4.5 include explicarea celor mai esenţiale reguli pe care tre-
buie să le respecte vecinii; 

– capitolul 4.6 este dedicat prevederilor legale ce ţin de apărarea dreptu-
lui de proprietate și răspunderea proprietarului.

4.1. Proprietatea publică
În acest capitol sunt explicate prevederile legislaţiei referitoare la dreptul 

de proprietate publică – bunurile ce aparţin statului Republica Moldova sau 
structurilor teritoriale ale statului (sate, raioane, orașe etc.).

Anumite bunuri și resurse naturale, descrise în subcapitolul 4.1.1, sunt ale 
societăţii și sunt excluse din circuitul civil, adică aceste bunuri nu pot fi pri-
vatizate, nu pot trece în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice. 
Aceste bunuri sunt denumite bunuri ale domeniului public, iar cetăţenii pot 
avea acces la aceste proprietăţi și resurse naturale și le pot folosi, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de lege.
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Bunurile ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale (sat, 
raion, oraș, municipiu) care nu au o destinaţie publică strictă nu fac parte din 
categoria celor din domeniul public. În privinţa acestor bunuri, descrise în 
subcapitolul 4.1.2, legea permite privatizarea, adică cetăţeanul poate beneficia 
personal de dreptul de a cumpăra aceste bunuri. În legislaţie aceste bunuri 
sunt denumite bunurile domeniului privat ale statului sau ale unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale.

În privinţa unor bunuri publice, descrise în subcapitolul 4.1.3, legea per-
mite transmiterea lor în folosinţă în baza contractelor de arendă/închiriere.

Drepturile și obligaţiile organelor publice și ale cetăţenilor cu privire la 
bunurile publice sunt reglementate printr-un șir de legi, principalele fiind ur-
mătoarele:

– Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr.1 din 12.08.1994, art. 127, R. Moldova nr.1 din 12.08.1994, art. 127, R. Moldova nr.1 din 12.08.1994, art. 127 consfinţește dreptul de pro-
prietate asupra bunurilor publice; 

– Codul civil, Legea 1107/06.06.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova 
nr. 82-86/661 din 22.06.2002, stabilește modul de dobândire și de rea-
lizare a dreptului de proprietate, inclusiv asupra bunurilor publi ce; 

– Legea 121/04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietăţii 
publice, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 90-93/401 din 29.06.2007, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 90-93/401 din 29.06.2007, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 90-93/401 din 29.06.2007
prevede atribuţiile organelor publice centrale și locale legate de admi-
nistrarea bunurilor publice și transmiterea acestor bunuri în proprie-
tatea sau folosinţa persoanelor fizice și juridice; 

– Legea 436/28.12.2006 privind administraţia publică locală, Monitorul 
Oficial al R. Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007, include prevederi 
referitoare la atribuţiile consiliului local și ale primăriei ce ţin de bu-
nurile publice de interes local.

4.1.1. Dreptul cetăţenilor de a folosi bunurile cu destinaţie publică

 (care nu pot fi privatizate) 

Potrivit legii, statul Republica Moldova este unicul proprietar al bunurilor 
care au o destinaţie strictă, de interes general pentru toată socie tatea, numite 
bunuri ale domeniul public. Din această categorie de bunuri fac parte bogăţiile 
subsolului, spaţiul aerian, apele și pădurile publice, drumuri le etc. În aceeași 
categorie de bunuri intră și clădirile cu terenurile aferente, care sunt destina-
te pentru activitatea instituţiile publice, obiectivele necesare pentru apărarea 
statului și a ordinii publice. De asemenea, sunt bunuri ale do meniului public 
un șir de întreprinderi și instituţii de interes deosebit pentru interesele sta-
tului și ale cetăţenilor (reţele și centrale electrice, gări și aeropor turi, institu-
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te știinţifice, teatre, poștaetc.). Doar Parlamentul este în drept să includă un 
obiectiv sau altul în lista bunurilor domeniului public care aparţin statului 
Republica Moldova sau să excludă un obiectiv din această listă. Bunurile din 
domeniul public ale statului se află în grija și gestiunea Guvernului și a auto-
rităţilor ad ministraţiei publice centrale.

În sate (comune) bunurile cu destinaţie publică (pentru care este interzisă 
privatizarea) cuprind terenurile pe care sunt amplasate construcţiile de interes 
public local, anumite porţiuni de subsol, unele drumuri, străzile, pieţele, iazuri-
le separate, parcurile publice, monumentele, muzeele, precum și alte obiective. 
Aceste bunuri sunt denumite în lege bunuri ale domeniului public de interes 
local. Bunurile cu destinaţie publică de interes local se află în grija autorităţilor 
administraţiei publice locale (consiliul local), care trebuie să asigure evidenţa 
separată a acestor bunuri. Toate bunurile domeniului public din sate (comune) 
sunt supuse inventarierii în fiecare an, iar consiliul examinează rapoartele pri-
vind situaţia acestor bunuri. Consiliul local poate decide, potrivit legii, privind 
lărgirea listei bunurilor cu destinaţie publică de interes local.

Bunurile domeniului public ale statului și cele de interes local trebuie fo losite 
strict după destinaţia lor, iar vânzarea/privatizarea lor este interzisă prin lege. 
Persoanele private, cetăţenii și persoanele juridice nu pot obţine în pro prietatea 
lor privată prin cumpărare/privatizare bunurile cu destinaţie publi că, nici ale 
statului și nici ale subdiviziunilor teritoriale (sat (comună), raion etc). Persoanele 
private pot doar folosi limitat unele proprietăţi publice, în modul stabilit. Legea 
prevede că orice contract sau alt act juridic este nul de la naștere, adică nu are ni-
cio valoare juridică, dacă prin acest act o persoană privată obţine în proprietatea 
sau în folosinţa sa gratuită un bun cu destinaţie publică pentru care este inter-
zisă privatizarea. Astfel, statul sau organul admi nistraţiei publice locale oricând 
poate cere înapoi un bun cu destinaţie publică care se află la o persoană privată, 
indiferent cât timp a trecut de la întocmirea actului juridic ilegal.

Este important deci ca cetăţeanul să cunoască legea și să poată contribui la 
buna administrare a bunurilor publice în localităţile lor, astfel încât cetăţeanul 
însuși și întreaga comunitate să poată beneficia de proprietatea publică.

4.1.1.1. Clădirile și terenurile cu destinaţie publică

Clădirile cu destinaţie publică, cum ar fi clădirile Parlamentului, Președinţiei 
și Guvernului, și terenurile aferente acestor edificii nu pot fi vân dute/privatizate. 
La fel nu pot fi privatizate/vândute obiectivele din fondul cul tural naţional care 
sunt înscrise în registrul monumentelor ocrotite de stat, precum și terenurile 
aferente acestor obiective. Nu pot fi privatizate terenurile din domeniul public 
al statului (terenurile zonelor naturale protejate de stat, terenurile agricole des-
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tinate cercetărilor știinţifice, terenurile pe care se află pădurile și obiectivele ac-
vatice publice ale statului, terenurile ocupate de dru murile naţionale, terenurile 
necesare pentru securitatea statului etc).

Legea prevede unele excepţii când este permisă privatizarea unor încăperi 
din clădirile în care sunt amplasate autorităţi publice (subsolurile ori parterul 
acestor clădiri, în cazul în care, conform proiectului, este prevăzută amplasa-
rea unor obiective de menire socială).

În sate (comune) nu pot fi privatizate/vândute clădirile unde se află pri-
măria, școala, grădiniţa, biblioteca și alte instituţii publice locale, precum și 
terenurile pe care sunt amplasate aceste construcţii de interes public local. Nu 
pot fi privatizate terenurile împădurite care sunt în proprietatea localităţii, te-
renurile ocupate de pieţe, străzi, pasaje, terenurile ocupate de parcuri, grădini 
publice, terenurile folosite pentru cimitire și pentru alte necesităţi locale. Con-
siliul local din sate (comune) decide privind transmiterea clădirilor și terenu-
rilor cu destinaţie publică în folosinţa și administrarea întreprinderilor fonda-
te de consiliul local și instituţiilor publice din teritoriu (școli, grădiniţe etc).

Exemplu
În 2008, Consiliul Comunal C. a adoptat o decizie privind vânzarea 

unui teren împădurit cu suprafaţa de 30 de ari. Terenul a fost cumpărat 
de un agent economic privat pentru construirea unui obiectiv comercial. 
Procuro rul raionului G. a depus cerere în judecată pentru anularea deciziei 
Consi liului Comunal C. și a contractului de vânzare-cumpărare pentru că 
terenul vândut este pământ din domeniul public de interes local (teren îm-
pădurit) și nu putea să fie înstrăinat.

Prin hotărârea judecăţii au fost anulate decizia Consiliului Comunal 
C. și contractul privind vânzarea terenului public. Consiliul Comunal C. a 
depus cerere de recurs. Instanţa judecătorească superioară a respins recursul 
și a constatat că terenul cu pricina se află în proprietatea publică a comunei, 
este ocupat cu plantaţii silvice. Potrivit legii, acest teren este un obiectiv de 
interes public și nu putea fi inclus în circuitul civil, adică nu putea fi vândut 
unei persoane private.

Reglementări speciale privind terenurile publice se conţin inclusiv în ur-
mătoarele legi:

– Codul funciar, Legea 828/25.12.91, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 
107/817 din 04.09.2001;

– Legea 91/05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimita-
rea lor,rea lor,rea lor  Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 70-73/316 din 25.05.2007; Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 70-73/316 din 25.05.2007; Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 70-73/316 din 25.05.2007
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– Legea 591/23.09.99 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urba-
ne și rurale, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 133-134/649 din 
02.12.1999;

– Legea 1538/25.02.98 privind fondul ariilor naturale protejate de stat,Legea 1538/25.02.98 privind fondul ariilor naturale protejate de stat,Legea 1538/25.02.98 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 66-68/442 din 16.07.1998.

4.1.1.2. Pășunile și fâneţele publice

Potrivit legii (Codul funciar, art. 12), în procesul de privatizare a terenu-
rilor agricole, până la atribuirea cotelor de teren echivalent, comisiile funciare 
urmau să stabilească suprafeţe de terenuri care rămân în proprietatea publică a 
satului (comunei) pentru a fi folosite ca pășuni obștești. Aceste terenuri se află 
în folo sinţa cetăţenilor pentru pășunat și fâneţe. Cetăţenii trebuie să cunoască 
regulile de folosire a pășunilor, astfel încât aceste terenuri să fie folosite cât mai 
raţional. 

Sectoarele de teren rezervate pentru pășunat și termenele în care este per-
mis pășunatul sunt stabilite de organele administraţiei publice lo cale (consi-
liul local), care trebuie să informeze cetăţenii cu 10 zile îna inte despre data 
și locul unde este permis pășunatul vitelor. Nu este voie să fie scoase anima-
lele la pășunat imediat după topirea zăpezilor. Pășunatul poate începe doar 
după 20 aprilie sau la începu tul lui mai, când solul s-a zvântat și temperatura 
aerului noaptea este de +5°C și mai mult. Plantele de pe sectoarele destinate 
pășunatului trebuie să aibă înălţimea minimă de aproximativ 10 cm pentru 
plan tele joase și de aproximativ 15 cm pentru plantele înalte. În alte locuri 
(pante, terenuri cu pericol de eroziune etc.) pășunatul trebuie să în ceapă după 
20 mai sau până la 10 iunie.

Perioada de pășunat trebuie să se încheie până la 10 noiembrie sau cu o 
lună înainte de coborârea temperaturii medii sub 0°C. Pentru pășunatul va-
cilor și al altor bovine trebuie să fie repartizate terenurile cu anumite ierburi, 
în luncile râurilor și în partea de jos a dealurilor. Pentru viţei până la vârsta 
de cinci luni trebuie să se repar tizeze terenuri cu plante mustoase. Pentru oi și 
caprine trebuie să fie rezervate terenuri cu plante joase de pe vârfurile dealu-
rilor. Sectoarele de pășuni trebuie să fie folosite pentru pășunat și fâneţe după 
rotaţie, pe parcele. Organele administraţiei publice locale trebuie să elaboreze 
Planul lucrărilor de întreţinere, ameliorare și exploatare raţională a pășunilor 
publice, conform cerinţelor legislaţiei cu privire la pășunat și cosit.

Parcelele pentru pășunat trebuie să fie îngrădite, să fie amenajate ocoale și 
terenuri pentru adăpatul vitelor. Amenajarea ocoalelor pen tru vite se permite 
la o distanţă de cel puţin 300-500 m de la bazinele de apă. La Prut, Nistru și 
Dunăre distanţa trebuie să fie mai mare de un kilometru.
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Nu este voie să fie scoase animalele la pășunat imediat după ploaie. Se inter-
zice pășunatul în primul an de înfiinţare a pășunilor. Nu se permite pășunatul 
comun al diferitelor specii de animale, pășunatul animalelor bolnave.

Cositul fâneţelor se permite la o înălţime nu mai mică de 5 cm de la supra-
faţa solului. Durata cositului nu trebuie să depășească 10 zile. O dată la 2-3 ani 
se cosește mai târziu, pentru a da posibilitate plantelor să formeze seminţe. Ul-
timul cosit se efectuează între 20 septembrie și 10 octombrie, cu cel puţin trei 
săptămâni înainte de perioada îngheţurilor. Agenţiile și inspecţiile ecologice, 
serviciile sanitar-veterinare de stat și autorităţile administraţiei publice locale 
(consiliul local, primăria) efectuează controlul asupra îndeplinirii cerinţelor 
cu privire la pășunat și cosit.

În afară de Codul funciar, drepturile și obligaţiile cetăţenilor privind fo-
losirea terenurilor publice pentru pășunatul vitelor și cositul ierbii este regle-
mentat prin:

– Legea zootehniei 412/27.05.1999, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1 
din 12.08.1994;

– Legea regnului vegetal 239/08.11.2007, Monitorul Oficial al R. Moldova Legea regnului vegetal 239/08.11.2007, Monitorul Oficial al R. Moldova Legea regnului vegetal 239/08.11.2007
nr. 1 din 12.08.1994;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 667 din 23 iulie 2010 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la pășunat și cosit, Monitorul Oficial al R. Mol-
dova nr. 1 din 12.08.1994.

4.1.1.3. Sursele publice de apă (obiectivele acvatice)

Apa este o resursă (bogăţie) naturală, se află în proprietate publică exclusi-
vă și poate fi atribuită doar în folosinţă, în modul stabilit de lege. Obiectiv ac-
vatic este considerată orice sursă de apă (râu, lac, iaz etc.), natural sau artificial 
(creat de om). Obiectivele acvatice se pot afla sau în proprietatea publică a 
sta tului Republica Moldova, sau în proprietatea publică a unităţii administra-
tiv-teritoriale (sat (comună), oraș etc.).

Potrivit legislaţiei, în proprietatea publică a statului Republica Moldova se 
află:

– Obiectivele acvatice de la suprafaţă care sunt amplasate în două sau 
mai multe raioane (spre exemplu, râurile Nistru și Prut.); 

– Obiectivele acvatice de la suprafaţă care sunt amplasate pe teritoriul 
unui raion, dar au o destinaţie specială pentru funcţionarea unor sis-
teme de stat (apărarea statului, sistemul energetic, domeniul transpor-
turilor, telecomunicaţii, serviciul meteorologic etc.); 

– Obiectivele acvatice de la graniţa statului;
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– Obiectivele acvatice declarate ca arii naturale protejate de stat; 
– Obiectivele acvatice din componenţa staţiunilor de odihnă și trata-

ment de importanţă naţională; 
– Apele subterane.
Pescuitul în bazinele acvatice naturale, cum ar fi fluviile Nistru și Prut, 

este strict reglementat și pe anumite sectoare este interzis pe tot parcursul anu-
lui. Pescuitul este de asemenea interzis prin lege în majoritatea obiectivelor 
acvatice timp de trei luni (de regulă, de la 1 aprilie până la 30 iunie). Legea 
interzice pescuitul unor specii de pește și permite doar pescuirea peștilor care 
au atins o anumită dimensiune. De asemenea este interzisă confecţionarea și 
folosirea unor tipuri de unelte și metode periculoase de pescuit.

Pescuitul de amator în bazinele acvatice naturale (râuri) se efectuează în 
baza permiselor speciale eliberate cetăţenilor de către Serviciul Piscicol din 
cadrul Ministerului Mediului, contra unei taxe (300 de lei pentru un an și 30 
de lei pentru o zi; pentru pensionari - 150 de lei pentru un an și 15 lei pentru o 
zi; pentru pensionarii care au o pensie mai mică decât coșul minim de consum 
- 30 de lei pentru un an și 2 lei pentru o zi).

În proprietatea publică a satului (comunei) se află toate obiectivele acvatice 
care sînt situate în întregime pe teritoriul localităţii respective și care nu sînt în 
proprietatea publică a statului și nu sunt în proprietatea privată a persoanelor 
fizice sau juridice. Consiliile locale sunt competente să decidă asupra chestiu-
nilor ce ţin de administrarea obiectivelor acvatice de interes public local.

În multe sate există iazuri care au fost construite pe timpuri din contul fos-
telor gospodării agricole colective (colhozuri). După privatizarea și lichidarea 
acestor întreprinderi au apărut situaţii de conflict legate de folosirea apei din 
iaz, a terenurilor de sub iaz și din jurul iazului.

Exemplu
Conform procesului-verbal al comisiei de privatizare al fostului colhoz din 

satul R., barajul de protecţie a iazului a fost transmis la cotă valorică gru pului de 
cotași în număr de 442 de persoane, din care face parte și cetăţeanul D.S., lider al 
Gospodăriei Ţărănești „D.S.”. În 2004 cetăţeanul D.S. a încheiat cu Primăria un 
contract privind arendarea bazinului acvatic din satul R. pe un termen de 3 ani.

În 2008 Consiliul Sătesc R., prin licitaţie, a încheiat un alt contract cu SRL 
„CM” privind arendarea terenului de sub iaz (17, 55 ha) pe un termen de 3 ani.

Cetăţeanul D.S. a sesizat instanța de judecată și a cerut anularea deciziei 
Consiliului Sătesc R. și a contractului de arendă încheiat cu SRL „CM”. Prin 
hotărârea Judecătoriei C., cererea a fost admisă integral și au fost anulate deci-
zia Consiliului Sătesc R. și contractul de arendă a terenurilor încheiat cu SRL 
„CM”. Hotărârea a fost menţinută prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie.
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Judecata a constatat că pe terenul de sub iaz se află un dig de protecţie. La 
privatizare digul a fost transmis grupului de 442 de persoane. Art. 28 al. (7) 
din Legea privind fondul piscicol prevede că dreptul de folosinţă a terenurilor 
de sub iazuri (fondul apelor) aparţine anume coproprietarilor care au în pro-
prietate construcţia hidrotehnică – digul iazului. Iazul este un obiectiv unic și 
nu poate fi dat în arendă terenul de sub iaz unui agent economic atunci când 
digul iazului aparţine altor persoane.

Este important să reţinem că la folosirea unui obiectiv acvatic (râu, lac, iaz 
etc.) se aplică un complex de diverse norme juridice referitoare la apa propriu-
zisă, la pescuit, la zonele de odihnă din preajma apelor, la terenurile de sub 
ape și din jurul apelor, precum și la construcţiile hidrotehnice (dig, deversor 
etc.). După cum vedem din exemplul de mai sus, cel care are în proprietate 
con strucţia hidrotehnică a iazului are prioritate la folosirea terenului de sub 
iaz, dar terenul va rămâne proprietate publică și apa din iaz tot este proprietate 
publică a întregului sat. Dacă prin decizia consiliului va fi dat în arendă un iaz 
(mai bine zis, terenul de sub iaz), pentru a crește pește, asta nu înseamnă că 
arendașul ar avea dreptul să interzică folosirea apei din iaz. Apa din iazurile 
care aparţin satului este un bun public și trebuie să fie la dispoziţia tuturor 
cetăţenilor din sat.

Agenţia „Apele Moldovei”, subordonată Ministerului Mediului, este auto-
ritatea admi nistrativă responsabilă de implementarea politicii de stat în dome-
niul gospo dăririi resurselor de apă: 

http://www.apelemoldovei.gov.md/
Drepturile și obligaţiile organelor publice și ale persoanelor fizice și ju-

ridice legate de folosirea apelor sunt reglementate prin legislaţia specială, in-
clusiv:

– Codul apelor, adoptat prin Legea 1532/22.06.93, Monitorul Oficial al 
R.Moldova nr. 10/287 din 30.10.1993;

– Legea 149/08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura,
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 126-130/597 din 11.08.2006;

– Legea 272/10.02.1999 cu privire la apa potabilă, Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr. 39-41/167 din 22.04.1999; 

– Legea 171/09.07.2010 cu privire la asociaţiilor utilizatorilor de apă 
pentru irigaţie, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 160-162/588 din 
07.09.2010;

– Legea 440/27.04.95 cu privire la zonele și fâi fâi f șiile de protecţie a apelor 
rârâr urilor și bazinelor de apă, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 43/
482 din 03.08.1995;
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– Hotărârâr rea Guvernului nr. 888 din 06.08.2007 privind autorizarea pes-
cuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale, Monitorul Oficial al 
R. Moldova nr. 127-130/933 din 17.08.2007.

4.1.1.4. Pă4.1.1.4. Pă4.1.1.4. P durile (fondul silvic)

Pădurile au o importanţă deosebită pentru mediul înconjurător, viaţa și 
sănătatea oamenilor, iar statul deţine dreptul prioritar de a stabili și de a ad-
ministra modul de folosire a pădurilor, a terenurilor împădurite, a vânatului și 
a altor produse pe care le dă pădurea. 

Cetăţenii au dreptul de acces liber și gratuit în păduri pentru a se odih-
ni, pentru a recolta fructe și pomușoare sălbatice, nuci, ciuperci și alte pro-
duse ale pădurii pentru consum personal. Populaţia are dreptul la recoltarea 
cio turilor, cojilor, a altor produse lemnoase auxiliare. Recoltarea fructelor și 
pomușoarelor sălba tice pentru producţie sau vânzare poate fi permisă doar în 
baza autorizaţiilor (permiselor) speciale. Circulaţia mijloacelor de transport pe 
teritoriul fondului forestier se permite numai pe drumuri publice, iar parcarea 
lor este permisă numai în locuri special repartizate. În unele situaţii accesul 
cetăţenilor în pă duri și recoltarea produselor pot fi limitate sau interzise (peri-
col de incendii, stabilirea unui regim special în rezervaţii și alte păduri etc.).

În păduri nu se permite amenajarea stânelor și a adăposturilor pentru ani-
male domestice. Pășunatul caprelor și al oilor în păduri este interzis. Pășunatul 
vitelor este permis doar pe unele terenuri din fondul silvic (pădurile degra date, 
unde se prevăd tăieri masive, printre salcâmii bătrâni de peste 15 ani ș.a.). Însă 
pășunatul vitelor este permis numai în prezenţa păstorilor. Perioada pășunatului 
vitelor în păduri se stabilește de la 1 mai până la 1 octombrie al anului.

Cetăţenii interesaţi sa obţină acces pentru pășunatul vitelor sau recolta-
rea ierbii în pădure trebuie să se adreseze întreprinderilor (ocoalelor) silvi ce 
sau primăriilor pentru a se informa care sunt terenurile de pădure în care 
pășunatul vitelor este interzis, unde se permite pășunatul și recoltarea ierbii 
pentru fâpentru fâpentru f n, cum pot obţine acces în pădure în aceste scopuri. Cetăţenii care 
participă la lucrările de reînnoire și la alte lucrări silvice beneficiază de priori-
tăţi la atribuirea terenurilor pentru recoltarea ierbii și pășunatul vitelor.

Întreprinderile silvice eliberează permise de exploatare a pădurii aflate în 
gestiunea statului (autorizaţii, bilete și bonurile silvice). Bonul pentru lemn 
(până la 5 m3) este acordat persoanelor fizice de către ocolul silvic. Biletul sil-
vic se eliberează persoanelor fizice la recoltarea produ selor auxiliare, folosirea 
pădurilor în scopuri culturale, sportive și turistice.

Guvernul reglementează modul de folosire a pădurilor pentru vânat, 
stabilește termenele de vânătoare după specii de animale, interzice vânatul la 
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unele specii de animale și aprobă limitele la vânat. Dreptul la vânătoare îl are 
doar persoana fizică, membru al unei societăţi de vânători care deţine carnet 
de vânător și permisul sau auto rizaţia de vânătoare.

Cetăţenii sunt obligaţi să respecte în păduri regulile de apărare împotriva 
incendiilor, să nu comită tăierea și vătămarea arborilor și arbuștilor, distruge-
rea și deteriorarea mușuroaielor de furnici și a cuiburilor de păsări, să recolte-
ze produsele pădurii așa ca să nu împiedice reînnoirea. Legea prevede peste 20 
de tipuri de încălcări (contravenţii) legate de folosirea pădurilor, inclusiv:

– tăierea ilicită sau vătămarea arborilor;
– cauzarea incendiilor;
– colectarea sau nimicirea plantelor;
– capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea roșie a Republi-

cii Moldova și în convenţiile internaţionale;
– aruncarea deșeurilor de construcţie, a gunoaielor ș.a.
În afară de amenzi administrative pentru contravenţii la folosirea păduri-

lor, cei vinovaţi compensează pagubele (a se vedea capitolul XVII).
Organul autorităților publice centrale este Agenţia „Moldsilva” din sub-

ordinea Guvernului, care colaborează cu organele autorităţilor publice locale 
în domeniul silviculturii. Pădurile din zonele de frontieră sunt administrate cu 
participarea comandamentului trupelor de gră niceri. În teritoriu activează în-
treprinderi teritoriale și ocoale silvice subordo nate Agenţiei „Moldsilva”. Mai 
multe informații despre fondul silvic pot fi găsite pe pagina web a Agenţiei 
„Moldsilva”:

– http://www.moldsilva.gov.md/
Drepturile și obligaţiile organelor publice și ale cetăţenilor legate de folosi-

rea pădurilor sunt reglementate prin legislaţie specială, inclusiv:
– Codul silvic, Legea 887/21.06.1996, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 

4-5/36 din 16.01.1997;
– Legea regnului animal 439/27.04.1995, Monitorul Oficial al R. Moldo-

va nr. 62-63/688 din 09.11.1995;
– Legea regnului vegetal 239/08.11.2007,Legea regnului vegetal 239/08.11.2007,Legea regnului vegetal 239/08.11.2007 Monitorul Oficial al R. Moldova 

nr. 40-41/114 din 26.02.2008;
– Legea 325/Legea 325/Legea 325 15.12.2005 cu privire la Cartea ro/15.12.2005 cu privire la Cartea ro/ șie a Republicii Moldova,

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 21-24/95 din 03.02.2006; 
– Legea 1041/15.06.2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenu-

rilor degradate, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 141-143/1015 din 
09.11.2000;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și ve-
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getaţia forestieră ia forestieră ia forestier din afara fondului forestier,din afara fondului forestier,din afara fondului forestier  Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr. 19-21/155 din 30.01.2004; 

– Hotărârâr rea Guvernului 740/17.06.2003 pentru aprobarea actelor norma-
tive vizând gestionarea gospodăriei silvice, Monitorul Oficial al R. Mol-
dova nr. 126-131/778 din 27.06.2003, prin care au fost aprobate:
Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri;
Regulamentul securităţii antiincendiare în păduri;
Regulamentul privind recoltarea ierbii și pășunatul vitelor pe tere-
nurile fondului forestier;
Regulamentul privind folosinţele silvice în scopuri de recreere și cer-
cetare știinţifică;
Regulamentul privind protecţia pădurilor împotriva bolilor și dăună-
torilor;
Regulamentul cu privire la modul de determinare și recuperare a pa-
gubelor și pierderilor gospodăriei silvice. 

4.1.1.5. Subsolul și resursele naturale

Bogăţiile minerale de orice natură care se găsesc în subsolul Republicii 
Moldova, precum și spaţiile subterane se află în proprietatea exclusivă a statu-
lui. Adică, dreptul de proprietate al unei persoane asupra terenului este limitat 
asupra stratului de sol și nu se răsfrânge asupra bogăţiilor din subsol de sub 
porţiunea de teren respectivă. Sectoarele de subsol nu pot fi vândute, ele pot 
fi date numai în folosinţă pentru cercetări geologice, extragerea substanţelor 
mi nerale utile, inclusiv a apelor subterane, construirea și exploatarea construc-
ţiilor subterane etc.

Resursele naturale care pot fi extrase din subsol pentru a fi folosite ca ma-
terie primă și materiale, care au importanţă pentru întreaga populaţie, sânt 
re surse naturale naţionale și aparţin statului (gazele naturale, substan ţele mi-
nerale solide). Aceste resurse naturale se dau numai în folosinţă, contra unei 
plăţi, agenţilor economici. 

Resursele naturale care au importanţă pentru populaţia unui teritoriu li-
mitat sânt resurse naturale locale. Aceste resurse includ apele freatice (pânza 
de apă care se află pe primul strat de la suprafaţa Pământului), substanţele 
minerale utile solide larg răspândite, cum ar fi lutul, argila, nisipul, prundișul 
și piatra calcaroasă. Însă legea limitează volumul acestor materiale care pot 
fi extrase pentru necesităţile satului (comunei) – cel mult 500 m3 pe an de la 
o adâncime de până la 2,5 m. Deciziile privind folosinţa resurselor locale se 
adoptă de consiliile locale în coordonare cu Agenţia pentru Geologie și Resur-
se Minerale, subordonată Ministerului Mediului.
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Guvernul, Ministerul Mediului și Agenţia pen tru Geologie și Resurse Mi-
nerale din cadrul acestui Minister au atribuţii de reglementare în domeniul 
folosirii resurselor naturale. Informații utile pot fi găsite pe pagina web:

http://www.mediu.gov.md/md/asg/ 
Drepturile și obligaţiile ce ţin de folosirea resurselor naturale din pământ 

sunt reglementate prin legislaţie specială, inclusiv:
– Codul subsolului, aprobat prin Legea 3/02.02.2009,Codul subsolului, aprobat prin Legea 3/02.02.2009,Codul subsolului, aprobat prin Legea 3/02.02.2009  Monitorul Oficial 

al R. Moldova nr. 75-77/197 din 17.04.2009;
– Legea 1102/06.02.97 cu privire la resursele naturale, Monitorul Oficial 

al R. Moldova nr. 40/337 din 19.06.1997;nr. 40/337 din 19.06.1997;nr. 40/337 din 19.06.1997
– Hotărârâr rea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009 cu privire la aproba-

rea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Co-
dului subsolului, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144-47/633 din
18.09.2009.

4.1.2. Dreptul cetăţenilor de a privatiza și a primi în folosinţă 

 (locaţiune) bunurile publice

După cum am menţionat mai sus, pot participa la circuitul civil (pot fi pri-
vatizate) doar bunurile din domeniul privat ale statului sau ale satului (comu-
nei), adică acele bunuri care nu au o destinaţie publică strictă, nu fac parte din 
categoria celor din domeniul public. Organele administraţiei publice centrale 
și consiliile locale pot decide în privinţa acestor bunuri publice tot așa cum 
un cetăţean decide cum să folosească mai bine bunul său, cum să-l vândă, să-l 
dea cu chirie etc. Totodată, organul sau instituţia publică ce decide să vândă, 
să dea cu chirie un bun public altor persoane trebuie să asigure respectarea 
unor condiţii și proceduri obligatorii. În caz contrar, atât decizia organului 
respectiv, cât și contractul semnat cu o persoană privată privind privatizarea 
sau închirierea unui teren sau a unei clădiri nu vor fi legale, ar putea fi anulate 
prin judecată.

Doar în unele cazuri cetăţeanul poate obţine gratuit în proprietatea sa un 
bun din domeniul privat al statului sau al satului (comunei):

– persoana fizică primește gratuit de la stat bunuri pentru lichidarea 
consecinţelor calamităţilor naturale; 

– persoana fizică primește gratuit un teren pentru construcţia unei case 
individuale. 

Bunurile publice pot trece în proprietatea cetăţenilor doar prin cumpăra-
rea lor contra unui preţ, cu respectarea unor proceduri stabilite prin lege. 
Privatizarea bunurilor statului este administrată de Guvern și Agenţia Pro-
prietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei (fosta Agenţie Privati zare). 
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În sate (comune) consiliul local îndeplinește împuternicirile de proprie tar și 
administrează procedura de privatizare. Privatizarea bunurilor statului și ale 
satului (comunei) trebuie să fie efectuată în conformitate cu procedura prevă-
zută de legile adoptate de Parlament și actele normative emise de Guvern în 
domeniul privatizării.

Procesul de privatizare este organizat de către o comisie de privatizare.
Bunurile publice scoase la privatizare trebuie să fie incluse într-o listă spe-

cială. Pentru bunurile statului această listă este aprobată de Gu vern, iar pentru 
bunurile satului (comunei) lista este aprobată de con siliul local. Lista bunuri-
lor supuse privatizării se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, 
după caz, în presa locală. În același mod urmează să fie publicat comunicatul 
informativ privind condi ţiile scoaterii bunului la privatizare. 

De regulă, privatizarea are loc prin organizarea unor licitaţii publice sau 
concursuri publice, ceea ce permite mai multor doritori să participe la pri-
vatizare. Câștigă licitația acel cumpărător care a oferit cele mai convenabile 
condiții și cel mai bun preț (a se vedea, spre exemplu, Hotărârâr rea Guvernului 
nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la apro barea Regulamentului privind 
licitaţiile cu strigare și cu reducere).

Consiliul local are obligaţia să informeze comunitatea locală despre iniţie-
rea privatizării bunurilor proprietate a satului (comunei) și des pre rezultatele 
privatizării.

Procedura de privatizare finalizează cu întocmirea unui contract de vân-
zare-cumpărare.

Informații utile privind administrarea bunurilor publice pot fi găsite pe 
pagina web a Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei: 
http://www.app.gov.mdhttp://www.app.gov.md/

Drepturile și obligaţiile organelor publice și ale cetăţenilor cu privire la 
privatizarea bunurilor publice sunt reglementate printr-un șir de legi și hotă-
râri ale Guvernului, principalele fiind următoarele:

– Legea 121/04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea pro-
prietăţii publice, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 90-93/401 din 
29.06.2007;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 932 din 14 august 2007 cu privire la privati-
zarea terenurilor proprietate publică a statului, Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr. 127-130/966 din 17.08.2007;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 468 din 25 martie 2008 cu privire la privati-
zarea încăperilor nelocuibile date ăperilor nelocuibile date ă în locaţiune, Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr. 66-68/442 din 01.04.2008;
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– Hotărârâr rea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 cu privire la organiza rea 
și desfăi desfăi desf șurarea concursurilor comerciale și investiţionale de privatizare 
a proprietăţii publice, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 143-144/924
din 05.08.2008;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 cu privire la măsurile 
de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și 
deetatizarea proprietăţii publice, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 
131-135/981 din 24.08.2007;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la apro-
barea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare și cu reducere, Mo-
nitorul Oficial al R. Moldova nr. 41-44/185 din 24.02.2009.

4.1.2.1. Privatizarea terenurilor aferente

În prezent atribuirea terenurilor aferente caselor de locuit și a terenurilor 
agricole în sate (comune) a luat sfârșit, deși în unele localităţi mai există pro-
bleme nesoluţionate. În afară de aceste terenuri care au fost atribuite în pro-
prietate gratuit, cetăţenii sunt în drept să procure de la stat sau de la autoritatea 
publică locală și alte terenuri care sunt scoase la privatizare prin concurs sau 
la licitaţie.

De asemenea cetăţenii au dreptul să privatizeze terenurile aferente bunu-
rilor imobile privatizate la cota-parte valorică (a se vedea subcapitolul 4.2.3). 
Terenuri aferente se consideră terenurile pe care sunt amplasate staţii și garaje 
(brigăzi) de mașini și tractoare, arii de păstrare și prelucrare a cerealelor, în-
căperi frigorifice pentru păstrarea fructelor și legumelor, sere, staţii de puri-
ficare a reziduurilor animaliere, depozite, ateliere de reparaţii, de prelucrare a 
materiei prime, ferme zootehnice etc. Privatizarea acestor terenuri nu are loc 
prin licitaţii, deoarece legea garantează procurarea terenurilor în cauză anume 
persoanelor care sunt proprietarii clădirilor amplasate pe aceste terenuri.

Deoarece zeci și chiar sute de persoane sunt coproprietari pe cote-părţi 
ai construcţiei, terenul aferent de asemenea va fi dobândit în proprietate co-
mună pe cote-părţi. Dacă între timp cineva a cumpărat cotele-părţi valorice 
în clădire, cumpărătorul (noul proprietar al clădirii) va fi cel care va privatiza 
terenul aferent clădirii cumpărate. Astfel, în exemplul de la subcapitolul 4.2.3, 
secţiunea 4.2.3.2, cetăţeanca B. a procurat toate cotele-părţi din casa mecani-
zatorilor, deci tot ea va fi în drept să privatizeze terenul aferent acestei clădiri. 
Privatizarea (vânzarea-cumpărarea) terenurilor aferente clădirilor priva tizate 
se efectuează astfel:

– Proprietarii clădirii privatizate depun la primăria satului (comunei) o 
cerere de cumpărare a terenului cu anexarea documentelor necesare 
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(copia buletinului de identitate sau a pașaportului, planul cadastral al 
terenului, extrasul din Registrul bunurilor imobile privind înscrierea 
în Registru a dreptului de proprietate asupra clădirii amplasate pe te-
renul solicitat spre cumpărare, alte acte după caz); 

– Primăria satului (comunei) este obligată să înregistreze cererea și, în 
termen de 30 de zile din data depunerii cererii, pregătește materialele 
dosarului de privatizare (completează borderoul de calcul al preţului 
de vânzare-cumpărare a terenului, întocmește proiectul contractului 
de vânzare-cumpărare a terenului aferent în patru exemplare) și pre-
zintă consiliului local documentele necesare pentru adoptarea deciziei 
privind vânzarea terenului respectiv; 

– După adoptarea deciziei de către consiliul local, primarul semnează 
contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent și transmite con-
tractele semnate cetăţenilor-cumpărători; 

– Contractul de vânzare-cumpărare se autentifică din contul cetăţeni-
lor-cumpărători la secretarul consiliului local sau la un notar; 

– Cetăţenii-cumpărători prezintă contractele de vânzare-cumpărare 
și planul terenului la oficiul cadastral teritorial pentru înregistrarea 
dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile. Cheltuielile de 
înregistrare sînt suportate de cumpărători;

– În termen de o lună, cetăţenii-cumpărători achită preţul normativ al 
terenului.

Preţul de vânzare a terenului aferent se determină în conformitate cu pre-
vederile Legii privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pămân-
tului, ținând seama de suprafaţa terenului aferent, bonitatea medie a solului, 
tariful pentru o unitate grad-hectar, coeficientul pentru gradul de amenajare 
a terenului. La cererea cumpărătorilor și din contul lor, poate fi stabilită boni-
tatea exactă a solului pentru terenul respectiv. Preţul poate fi achitat integral 
sau pe etape, în rate. Tariful pentru o unitate grad-hectar este stabilit în anexa 
la Legea 1308/25.07.97privind pre1308/25.07.97privind pre1308/25.07.97 ţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a 
pământului, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 147-149/1161 din 06.12.2001.

Exemplu
Conform procesului-verbal al Comisiei de privatizare a fostului colhoz 

din satul X., un grup de cotași în număr de 400 de persoane au primit la cotă 
valorică câteva sere pentru creșterea legumelor și a răsadului, care erau într-o 
stare proastă. În primii ani de după privatizare acești coproprietari nu au avut 
posibilitate să restabilească serele.
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În 2009 câţiva coproprietari, cetăţenii A., B. și C., au hotărât să repare se-
rele și au mers la primărie să vadă ce fac cu terenul pe care erau serele și cum 
ar putea cotașii să cumpere acest teren aferent. La primărie au fost informaţi 
că în 2008 terenul de sub sere a fost vândut unui agent economic, SRL „D”.

Cetăţenii A., B. și C. au sesizat instanța de judecată și au cerut anularea 
deciziei Consiliului Sătesc X. și a contractului de vânzare-cumpărare a tere-
nului aferent încheiat cu SRL „D”.

Astfel, în cazul în care primăria (consiliul local) va refuza vânzarea te-
renului aferent clădirilor și construcţiilor atribuite la cota valorică, precum 
și în cazul în care aceste terenuri vor fi vândute altor persoane, care nu sunt 
coproprietari ai construcţiei privatizate, cetăţenii sunt în drept să se adreseze 
instanței de judecată (a se vedea Capitolul XV). La fel, prin judecată vor trebui 
soluţionate litigiile în cazul în care terenurile vor fi vândute doar unor persoa-
ne din grupul de cotași.

Pe lângă actele normative cu caracter general care reglementează privati-
zarea bunurilor publice, există legi și acte normative destinate special privati-
zării terenurilor aferente, inclusiv:

– Legea 1308/25.07.97 privind preţul normativ și modul de vânzare-cum-
părare a pământului,Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 147-149/1161 
din 06.12.2001;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 226-229/1437 din 19.12.2008.

4.1.2.2. Transmiterea bunurilor publice în folosinîn folosinî ţă prin locaţiune

În afară de privatizare, bunurile publice pot fi transmise altor persoane în 
folosinţă temporară. „Locaţiune” este termenul juridic folosit în legislaţie pen-
tru situaţiile când o persoană, de regulă proprietarul, transmite bunurile sale în 
folosinţă altor persoane contra unei plăţi, numite chirie. În limbajul uzual pen-
tru locaţiune se folosește și noţiunea de „chirie”. Pot fi date în locaţiune bunurile 
public neutilizate (încăperile care nu pot fi folosite pentru locuit, utilajele, mij-
loacele de transport etc.). Astfel, cetăţenii sau persoanele juridice pot beneficia 
de dreptul de a încheia contract de locaţiune și de a folosi bunurile publice.

Contractul de locaţiune a bunurilor publice neutilizate ale satului (comu-
nei) este legal numai dacă până la semnarea contractului a fost obţinut acor-
dul prealabil al consiliului local care este în drept să decidă soarta bunurilor 
publice. Darea în locaţiune a bunurilor proprietate a satului (comunei) are loc, 
de regulă, prin licitaţie publică. Mărimea chiriei care se plătește pentru bunu-
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rile publice neutilizate nu poate fi mai mică decât cuantumul minim al chiriei 
calculat conform legii. Plata chiriei pentru activele neutilizate se efectuează 
exclusiv în mijloace bănești.

Pe lângă actele normative cu caracter general privind administrarea și 
privatizarea bunurilor publice, locaţiunea bunurilor publice este reglementată 
prin:

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regu-
lamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutili-
zate, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 69-71 din 04.04.2008.

4.2.  Proprietatea privată 
Acest capitol cuprinde comentarii la prevederile legale privind dreptul 

de proprietate privată a cetăţenilor cu referinţă la casa de locuit, lotul de pe 
lângă casă, terenurile agricole, bunurile atribuite la cota-parte valorică. Este 
important ca proprietarul casei să știe care sunt drepturile sale privitoare la 
aceste bunuri importante, care sunt cerinţele legislaţiei privind construcţia/
reconstrucţia casei și a anexelor gospodărești, care sunt documentele ce con-
firmă dreptul de proprietate asupra casei atunci când cetăţeanul cumpără o 
casă sau o moștenește. La fel este bine ca cetăţeanul să știe cum ar putea folosi 
legea pentru a dobândi dreptul de proprietate în urma posesiunii și folosirii 
îndelungate a unor bunuri. Aceste subiecte sunt abordate în continuare la sub-
capitolele 4.2.1-4.2.4.

4.2.1. Casa de locuit cu teren aferent în localităţile rurale

Legea reglementează în mod diferit drepturile cetăţenilor privind terenu-
rile ocupate de case și anexe gospodărești, în funcție de faptul dacă aceste te-
renuri au fost atribuite până la sau după 1 ianuarie 1992, atunci când a intrat 
în vigoare noul Cod funciar din 25.12.1991. Despre terenurile care au fost în 
folosinţa cetăţenilor de la sate până la 1 ianuarie 1992 se vorbește în secţiunea 
4.2.1.1. În secţiunea 4.2.1.2. sunt date explicaţii privind atribuirea terenurilor 
noi pentru construcţia caselor potrivit noului Cod funciar. Normele legale pri-
vitoare la construcţia/reconstrucţia caselor de locuit sunt comentate în secţiu-
nea 4.2.1.3.

4.2.1.1. Obţinerea în proprietate a terenurilor ocupate de case, 
 anexe gospodărești și grădini

Reforma funciară a început în Republica Moldova odată cu atribuirea tere-
nurilor ocupate de case și anexe gospodărești în proprietatea locuitorilor de la 
sate. Astfel, înainte de adoptarea actualului Cod funciar din 25.12.1991 a fost 
adoptată Concepţia reformei agrare și a fost modificat articolul 82 din Codul 
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funciar vechi din 1970, prin care a fost legiferată transmiterea fără plată a lotu-
rilor de pe lângă case în proprietatea cetăţenilor de la sate. Ulterior art. 82 din 
Codul funciar vechi, din 1970, a fost abrogat, dar loturile în cauză continuă să 
fie identificate drept terenuri atribuite conform articolului 82.

Legile menţionate mai sus au prevăzut că lotul de lângă casă se repartizea-
ză în următoarele mărimi:

– 30 de ari pentru o familie de 1-3 persoane și suplimentar câte 10 ari 
pentru fiecare membru al familiei cu un număr mai mare de 3 per-
soane (familii care trăiesc și lucrează permanent în localităţi sătești, 
care lucrează permanent în agricultură sau în silvicultură și locuiesc 
în orașe și orășele, pe ale căror teritorii sunt situate sovhozuri sau alte 
întreprinderi agricole);

– 15 ari pentru o familie formată dintr-un singur pensionar sau invalid 
și 30 de ari pentru familia pensionarilor și invalizilor din 2 și mai mul-
te persoane care locuiesc în localităţi rurale, dar nu lucrează. 

Totodată, legea a prevăzut că organele locale sunt în drept să stabilească 
altă mărime a lotului atribuit, în cazurile în care condiţiile concrete nu per mit 
să se repartizeze un sector de mărimea indicată în lege. Codul funciar nou, 
care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1992, art. 11, alineat 1) prevede că con-
siliile (primăriile) sunt obligate să elibereze cetăţenilor documentele de pro-
prietate pentru aceste terenuri. În anii 1991-1992 prevederile legale refe ritoare 
la terenul ocupat de case, anexe gospodărești și grădini au fost puse în aplicare 
practic în fiecare localitate rurală, precum și în orășelele unde au activat col-
hozuri și alte întreprinderi agricole. Începând cu 1992, în Republica Moldova 
circa 983 de mii de familii au primit în proprietate 316 mii ha de terenuri-lo-
turi pe lângă casă.

Consiliile locale și primăriile au fost responsabile de atribuirea loturilor de 
lângă casă în proprietatea cetăţenilor:

– Consiliile locale (fostele soviete sătești) au adoptat decizii prin care, 
ținând seama de posibilităţile fiecărei localităţi, a fost stabilită mări-
mea concretă a terenurilor atribuite ca lot de pe lângă casă. În multe 
sate aceste terenuri au fost atribuite cu suprafaţa de 30 de ari. 

– Fiecărei familii i-a fost eliberat un singur document, titlu provizoriu 
ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune și beneficiere funciară i beneficiere funciară i beneficiere funciar sau 
certificat provizoriu, în care a fost indicată doar suprafaţa totală con-
cretă atribuită familiei, fără planul (configuraţia) terenului. De regulă, 
în titlu este menţionată decizia consiliului (sovietului sătesc) prin care 
au fost atribuite loturile de lângă casă. 
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– În cazul în care lotul pe care se afla casa și anexele gospodărești era 
mai mic decât suprafaţa indicată în titlul provizoriu, erau atribuite lo-
turi lângă sat, pentru grădini.

– Informaţia privind titlul eliberat și mărimea lotului atribuit fiecărei 
familii urma să fie indicată în Registrul cadastral al deţinătorilor de 
teren și în Registrul gospodăriilor. Aceste registre pot fi găsite la pri-
mării sau la arhivă. 

Prin anul 2000, în cadrul primăriilor au început să fie elaborate și apro bate 
planurile fiecărui teren de lângă casă care a fost atribuit conform art. 82 Cod 
funciar vechi. În multe sate , în loc de titlul provizoriu, fiecare familie a primit 
titluri de formă nouă – titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren 
(de culoare albastră). Aceste titluri au fost eliberate pentru fiecare parcelă de 
teren – pentru terenul de lângă casă și pentru terenul de grădină. De regulă, 
aceste titluri au fost eliberate pe numele soţului (capul familiei) și au fost înregi-
strate în registrul bunurilor imobile (cadastru). Dacă proprietarul lotului de pe 
lângă casă a decedat până la eliberarea titlurilor de formă nouă și moștenitorii 
au prezentat la primărie certificat de moștenitor, atunci moștenitorilor tre-
buiau să le fie eliberate titluri noi și pentru terenurile moștenite.

La acest subiect este important să reţinem următoarele:
– Loturile atribuite pentru case, anexe gospodărești și grădini au fost 

atribuite făatribuite făatribuite f ră plată întregii familii. Respectiv, toţi membrii familiei, 
inclusiv copiii, sunt în drept să folosească aceste terenuri.

– Noile titluri pentru lotul de lângă casă și grădini trebuie să fie eliberate 
de primărie, de regulă făfăf ră plată. Tot primăria urmează să explice de 
ce încă nu a eliberat titlurile, când și cum pot fi obţinute aceste docu-
mente care confirmă dreptul de proprietate asupra terenurilor de pe 
lângă casă.

– Titlurile eliberate pentru lotul de lângă casă și titlurile nou-elibera-
te pentru terenurile agricole arată la fel. Pentru a identifica anume 
ti tlurile emise pentru lotul de lângă casă trebuie să acordăm atenție 
punctului 3 din titluri, unde este descris scopul repartizării terenu-
rilor. Pentru lotul de lângă casă acest punct din titlu ar putea indica 
următoarele scopuri: ‘‘pentru construc‘‘pentru construc‘‘ ţii’’; ‘‘lot pentru construcţie lo-
cativă’’, ă’’, ă’’ ‘‘gră gră gr dini’’; ‘‘grăgrăgr dini (lot de lângă ngă ng casă)ă)ă ’’ etc. Dacă identifica-
rea titlurilor este dificilă, persoana interesată ar putea apela la ajutorul 
inginerului cadastral din localitate pentru a clarifica situaţia.

– Pierderea titlului provizoriu nu poate cauza pierderea dreptului asu-
pra lotului atribuit pentru că atribuirea acestor terenuri poate fi con-
firmată prin alte documente. Pentru a verifica dacă familia a primit de 
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la primărie titlurile pentru toată suprafaţa lotului de pe lângă casă, este ne-
cesar de a confrunta informaţia din decizia sovietului sătesc, care a stabilit 
mărimea concretă a lotului atribuit locuitorilor din lo calitatea respectivă, 
cu informaţia din titlul provizoriu și din titlurile noi, cu înscrierile din 
Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri (Registrul titularilor fun-
ciari), Registrele de evidenţă a gospodăriilor. Aceste registre pot fi găsite la 
primărie sau la arhivă. În cazul în care informaţia din documentele veri-
ficate nu coincide, persoana intere sată urmează să se adreseze la primărie 
pentru a obţine explicaţiile necesare. De asemenea, situaţia ar putea fi cla-
rificată cu ajutorul in formaţiei din cadastru (a se vedea capitolul 4.4).

Exemplu
Cetăţeanul A. și cetăţeanul B. sunt locuitori ai comunei C., r-nul D., și 

sunt vecini. La 12 martie 1992, în localitate au fost atribuite loturi de pe lângă 
case în mărime de 30 de ari pentru familia cetăţeanului A. și 30 de ari pentru 
familia cetăţeanului B. Fiecare familie a primit câte un titlu provizoriu, unde 
era indicată suprafaţa loturilor. Suprafaţa reală a terenului ocupat de casă și 
anexe gospodărești a cetăţeanului A. este de 21 de ari, iar a terenului învecinat 
folosit de cetăţeanul B. este de 6 ari. Gardul dintre aceste două terenuri înveci-
nate este instalat în conformitate cu aceste date.

Însă la întocmirea în anul 2006 a noilor titluri de autentificare a drep tului 
deţinătorului de teren, pe numele cetăţeanului A. au fost emise două titluri, 
un titlu pentru suprafaţa de 11 ari (teren ocupat de casă și anexe gospodărești) 
și un titlu pentru suprafaţa de 19 ari (teren pentru grădini). Adică, terenul 
ocupat de casă confirmat pentru cetăţeanul A. era cu 10 ari mai mic decât 
suprafaţa reală a terenului folosit de acest proprietar. Drepturile ce tăţeanului 
A. au fost înregistrate la cadastru în conformitate cu aceste titluri.

În același timp, pe numele cetăţeanului B. au fost emise două titluri, un 
titlu pentru suprafaţa de 16 ari (teren ocupat de casă și anexe gospodărești) și 
un titlu pentru suprafaţa de 14 ari (teren pentru grădini). Adică, terenul ocu-
pat de casă confirmat pentru cetăţeanul B. era cu 10 ari mai mare decât supra-
faţa reală a terenului folosit de acest proprietar. Drepturile cetăţeanului B. au 
fost înregistrate la cadastru în conformitate cu aceste titluri.

Vecinul A. s-a consultat cu un avocat și s-a adresat la primăria din locali tate, 
care a efectuat controlul, a constatat greșeala comisă la perfectarea titlu rilor, iar 
consiliul sătesc a emis o decizie prin care a fost dispusă emiterea unor alte titluri 
în conformitate cu suprafeţele corecte ale terenurilor cu pricina. Vecinul B. și-a 
dat acordul în scris pentru corectarea acestei greșeli. În cazul în care vecinul B. 
și/sau primăria (consiliul) ar fi refuzat să corecteze greșeala comisă, cetăţeanul 
A. urma să sesizeze instanța de judecată pentru a-și resta bili dreptul încălcat.
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Cele mai importante acte legale care conţin dispoziţii privitoare la loturile 
de pe lângă casă sunt:

– Concepţia reformei agrare și a dezvoltării social-economice a satului
(Hotărârea Parlamentului 510 a /19.02.91), Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr. 5, 1991; 

– Legea nr. 514-XII din 20.02.1991 cu privire la modificarea articolului 
82 din Codul funciar al R.S.S. Moldova din 22 decembrie 1970, Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-4-5-6/28 din 30.06.1991 
(abrogată);

– Legea 369/10.02.95 pentru modificarea și completarea Codului funciar
care a abrogat art. 82 Cod funciar din 22.12.70 în redacţia Legii nr. 514-
XII din 20.02.1991, art. III,din 20.02.1991, art. III,din 20.02.1991, art. III Monitorul Oficial al Republicii. Moldova 
nr. 13/133 din 02.03.1995;

– Codul funciar, Legea 828/25.12.91, Monitorul Oficial al Republicii. 
Moldova nr. 107/817 din 04.09.2001,art. 11;

– Legea 1308/25.07.97 privind preţul normativ și modul de vânzare-cum-
părare a pământului, Monitorul Oficial al Republicii. Moldova nr. 
147-149/1161 din 06.12.2001.

4.2.1.2. Atribuirea terenurilor noi pentru construcţia caselor de locuit

Codul funciar nou (Legea 828/25.12.91), art. 11, alineat 1), subalineat 2, 
prevede dreptul locuitorilor de la sate de a primi în proprietate sectoare de 
teren pentru construcţia caselor de locuit, a anexelor gospodărești și grădi-
ni. Din conţinutul acestei norme desprindem următoarele condiţii principale 
pentru aplicarea acestui drept al cetăţenilor de la sate:

– Terenul pentru construcţia caselor de locuit poate fi atribuit doar prin 
decizia consiliului local și nu prin dispoziția primăriei.

– Terenul pentru construcţia caselor de locuit este atribuit în proprieta-
tea cetăţenilor, fără plată.

– Terenul pentru construcţia caselor de locuit poate fi atribuit doar fa-
miliilor nou-formate. Tradiţional, aceste sectoare sunt atribuite tine-
rilor căsătoriţi. Deși orice persoană care atinge vârsta majoratului ar 
fi în drept să plece de la părinţi și să locuiască separat, acest fapt ar 
putea să nu fie suficient pentru ca consiliul local să atribuie persoanei 
singure un teren pentru construcţia casei.

– Terenul pentru construcţia caselor de locuit poate fi atribuit doar din 
rezerva intravilanului, numită uneori și rezerva primăriei, atâta timp 
cât această rezervă mai este. Intravilan este noţiunea folosită în legi-
slaţie pentru teritoriul propriu-zis al satului (comunei) unde este am-



216  D R E P T U L  D E  P R O P R I E T A T E

plasat fondul de locuinţe, loturile de pe lângă case. Acest teritoriu este 
marcat pe planul (harta) localităţii, iar consiliul local are dreptul să 
atribuie terenuri pentru construcţia caselor de locuit numai în limita 
acestui teritoriu. În cazul în care toate terenurile din intravilanul loca-
lităţii au fost deja repartizate, consiliul va refuza atribuirea terenurilor, 
dată fiind lipsa rezervelor care pot fi folosite în acest scop.

– Terenul pentru construcţia casei de locuit poate fi atribuit doar în mă-
rimea stabilită de lege: până la 12 ari în localităţi rurale, iar în orașe 
de la 4 până la 7 ari. Dimensiunile concrete ale sectoarelor de teren se 
stabilesc de către consiliul local.

Legea, art. 11 Cod funciar nou, alineat 2) și alineat 3), prevede unele re-
stricţii pentru atribuirea terenurilor pentru construcţii:

– Doar primul teren pentru construcţia casei de locuit este atribuit unei 
familii făfamilii făfamilii f ră plată;

– Se admite atribuirea repetată, fă, fă, f ră plată, a terenurilor pentru con-
strucţia caselor de locuit doar cetăţenilor ale căror pământuri au fost 
distruse în urma calamităţilor naturale;

– În alte cazuri atribuirea repetată în proprietate privată a terenurilor 
pentru construcţia caselor de locuit se efectuează contra plată prin 
vânzare la licitaţie, iar preţul iniţial de vânzare a terenului nu poate fi 
mai mic decât preţul normativ al pământului.

Persoanele interesate să primească făfăf ră plată un teren pentru construcţia 
casei de locuit urmează să depună o cerere adresată consiliului local. În cazul 
în care în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii la secretarul consi-
liului local solicitantul nu va primi niciun răspuns sau dacă va fi informat 
că cererea a fost respinsă, cetăţeanul va fi în drept să se adreseze instanţei de 
judecată (a se vedea capitolul XV).

Exemplu
În 1992 cetăţeanul A. din comuna B., r-nul C., a primit pentru familia sa, com-

pusă din 4 persoane (soţul, soţia și 2 copii minori), 40 de ari cu destinaţia lot de pe 
lângă casă și grădini, dintre care 30 de ari de teren se află în sat și pe acest teren se 
află casa și anexele gospodărești. Unul din copiii cetăţeanului A. a plecat la oraș, iar 
al doilea, cetăţeanul B., s-a căsătorit și a rămas să locuiască în sat. În anul 2010 soţia 
cetăţeanului A. (mama cetăţeanului B.) a decedat, iar cetăţeanul B. a moștenit prin 
testament 1/2 din casa părintească și 1/2 din lotul de pe lângă casă (20 de ari).

În anul 2008 cetăţeanul B. a depus cerere la primărie și a solicitat să i se 
atribuie teren pentru construcţia unei case pentru familia sa. Prin decizia 
consiliului local cererea a fost respinsă din următoarele motive:
– rezervele primăriei practic s-au epuizat, din care cauză, încă în anul 2006, 

consiliul local a decis că rezervele rămase vor fi folosite doar pentru con -
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 strucţia obiectivelor de menire publică și pentru atribuirea loturilor pen tru 
construcţie familiilor tinere care nu au unde locui; 

– cetăţeanul B. a primit prin moștenire 1/2 din casă și din teren și deci are 
unde locui;

– lotul atribuit cetăţeanului A. include 10 ari care au fost atribuiţi pentru 
copii și deci cetăţeanul B. este în drept să-și construiască o casă pe același 
teren unde se află casa părintească, dacă dorește să aibă o casă separată.

La prima vedere, în cazul dat motivele de refuz nu corespund întocmai cu 
interdicţiile prevăzute de lege menţionate în comentariile de mai sus. În cazul 
în care cetăţeanul B. nu este de acord cu motivele refuzului, el este în drept să 
conteste decizia consiliului în judecată.

4.2.1.3. Construcţia/reconstrucţia casei de locuit

Potrivit legii, dreptul de proprietate asupra unui bun nou aparţine celui 
care a creat bunul. Astfel, cel care construiește o casă dobândește dreptul de 
proprietate asupra casei construite. Însă legea obligă proprietarii de terenuri 
și construcţii să ţină cont de interesele localităţii, stabilite prin documentaţia 
de urbanism și amenajare a teritoriului atunci când realizează un proiect de 
construcţii. La construirea unui bun imobil trebuie să se ţină cont de planu rile 
administraţiei publice locale privitoare la amenajarea și dezvoltarea teri toriului 
sătesc (comunal). Pentru ca o casă construită să fie recunoscută drept proprie-
tate a cetăţeanului, acesta din urmă este obligat să respecte anumite reguli pen-
tru ca obiectivul să fie construit calitativ, să se încadreze mai reușit în structura 
localităţii, să aibă un aspect estetic și să nu afecteze drepturile vecinilor.

Ținând seama de interesele comunităţii, în procesul de construire a unei 
case sau a unei anexe gospodărești legislaţia din domeniul construcţiilor pre-
vede anumite cerinţe esenţiale, de principiu, făiale, de principiu, făiale, de principiu, f ră respectarea cărora persoana 
nu poate obţinere toate drepturile asupra obiectivului construit. Pentru con-
strucţia sau reconstrucţia unei case sau a unei anexe gospodărești, persoana 
interesată este obligată să obţină un șir de documente, cele mai importante 
fiind următoarele:

– Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act (document) eli-
berat de primărie care conţine informaţii despre datele juridice, eco-
nomice, tehnice și arhitecturale ale casei și/sau ale terenului, unde ur-
mează să fie efectuate lucrări de construcţie. 

– Autorizaţia de construire este un act (document) eliberat de primă-
rie, prin care se autorizează (se permite) efectuarea lucrărilor de con-
strucţie în conformitate cu certificatul de urbanism pentru proiectare, 
proiectul construcţiei și alte documente. 
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– Autorizaţia de desfiinţare (dărârâr mare) este un act (document) eliberat 
de primărie, prin care se autorizează (se permite) executarea lucrărilor 
de demolare (dărâmare), totală sau parţială, a unei construcţii, dacă 
construcţia este înregistrată în registrul bunurilor imobile. 

Anumite lucrări de construcţii pot fi efectuate fără certificat de urbanism 
pentru proiectare și făi făi f ră autorizaţie de construire:

– construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de până la 15 m2; 
– reparaţii pentru împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, dacă 

nu se modifică forma; 
– înlocuiri și reparaţii la uși, ferestre, dacă se păstrează forma și dimen-

siunile; 
– lucrări de finisări interioare;
– lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţa dă;
– înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamen-

tului și utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor; 
– amenajarea terenului aferent construcţiei ș.a.

Pentru a primi certificatul de urbanism pentru proiectare persoana intere-
sată depune la primărie o cerere tip, conform unui model stabilit de Guvern, 
cu anexarea documentelor prevăzute de lege:

– extrasul din registrul bunurilor imobile (în original și în copie), eli-
berat de către oficiul cadastral teritorial, însoţit de planul cadastral 
și/sau planul imobilului (a se vedea capitolul 4.4); 

– buletinul de identitate (în original și în copie); 
– raportul de expertiză tehnică, în cazul în care are loc reconstruirea 

imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi; 
– în cazul în care casa este împărţită și aparţine mai multor coproprie-

tari, la cerere se anexează un acord autentificat notarial al coproprie-
tarilor de imobil/teren ale căror interese ar putea fi afectate în procesul 
executării lucrărilor de construcţie. 

Cererea privind eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare tre-
buie să fie examinată în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înre-
gistrării cererii. În cazul în care primăria nu deţine documentaţie de urbanism 
și de amenajare a teritoriului, certificatul trebuie să fie elaborat în termen de 
cel mult 30 de zile lucrătoare. În acest termen primăria conlucrează cu struc-
turile statului în domeniul arhitecturii și construcţiilor.
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Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare 
– un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrea-
ză în arhiva primăriei. Pentru a primi certificatul, solicitantul (beneficiarul) 
trebuie să prezinte dovada privind achitarea plăţii. Mărimea plăţii pentru emi-
terea certificatului de urbanism pentru proiectare este stabilită prin decizia 
consiliului local, dar nu poate fi mai mare de 50 de lei.

Certificatul de urbanism pentru proiectare este valabil timp de 24 de luni. 
Acest termen poate fi prelungit o singură dată cu cel mult 12 luni. În cadrul 
acestui termen solicitantul (beneficiarul) elaborează documentaţia de proiect 
pentru construcţia planificată. Trebuie să avem în vedere că elaborarea proiec-
tului nu este obligatorie pentru clădirile de locuit din localităţile rurale care au 
un singur nivel (etaj) și o suprafaţă mai mică de 150 de metri pătraţi.

Înainte de a începe lucrările propriu-zise de construcţie sau reconstrucţie 
a casei, persoana interesată este obligată să obţină autorizaţie de construire. În 
acest scop solicitantul (beneficiarul) depune la primărie o cerere conform unui 
model stabilit de Guvern, cu anexarea documentelor prevăzute de lege:

– extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cada-
stral teritorial, cu anexarea planului cadastral și/sau a planului imobi-
lului;

– certificatul de urbanism pentru proiectare;
– buletinul de identitate;
– extrasul din documentaţia de proiect, în cazul în care proiectul este 

obligatoriu;
– avizele de verificare a documentaţiei de proiect sau raportul unic de 

verificare a proiectului, în cazul în care proiectul este obligatoriu;
– contractul privind supravegherea procesului de construire de către 

autorul proiectului, în cazul în care proiectul este obligatoriu.
Cererea privind eliberarea autorizaţiei de construire trebuie să fie exami-

nată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării. Autoriza-
ţia de construire se elaborează în 2 exemplare – un exemplar se eliberează so-
licitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva primăriei. Pentru 
a primi autorizaţia de construire solicitantul (beneficiarul) trebuie să prezinte 
dovada privind achitarea plăţii în mărimea stabilită prin decizia consiliului 
local, dar care nu poate fi mai mare de 100 de lei.

În cazul în care primăria nu a respectat termenul de 10 zile și nu a infor-
mat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuzul de a elibera autorizaţia 
de construire, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea 
lucrărilor, dar trebuie să informeze în scris primăria și Inspecţia de Stat în 
Construcţii.
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Autorizaţia de desfiinţare (dărârâr mare) trebuie să fie solicitată de la primărie 
pentru dărâmarea unei construcţii care este înregistrată în registrul bunurilor 
imobile sau a unei părţi din construcţie. La cererea pentru eliberarea acestui 
act se anexează următoarele documente:

– extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cada-
stral teritorial, cu anexarea planului cadastral și/sau a planului imobi-
lului;

– proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare; 
– buletinul de identitate;
– expertiza tehnică, în cazul în care va fi demolată doar o parte din mobil;
– în cazul în care casa este împărţită și aparţine mai multor coproprieta-

ri, la cerere se anexează un acord autentificat notarial al coproprietari-
lor de imobil/teren ale căror interese ar putea fi afectate prin demola-
rea parţială a construcţiei.

Autorizaţia de desfiinţare (dărârâr mare) trebuie să fie eliberată în termen de 
10 zile de la înregistrarea cererii. Pentru a primi acest permis, solicitantul (be-
neficiarul) trebuie să prezinte dovada privind achitarea plăţii. Mărimea plăţii 
este stabilită prin decizia consiliului local, dar nu poate fi mai mare de 100 de 
lei. În cazul în care primăria nu a respectat termenul de 10 zile și nu a infor-
mat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuzul de a elibera autorizaţia 
de desfiinţare (dărârâr mare), solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă 
dărâmarea, dar trebuie să informeze în scris primăria și Inspecţia de Stat în 
Construcţii.

În cazul în care primăria respinge cererea de eliberare a certificatului de 
urbanism pentru proiectare sau a autorizaţiei de construire, sau a autorizaţiei 
de desfiinţare (dărârâr mare), după înlăturarea neajunsurilor care au cauzat refu-
zul, persoana interesată poate depune o nouă cerere. În cazul în care nu este de 
acord cu refuzul, cetăţeanul este în drept să se adreseze instanţei de judecată.

Lucrările de construcţie trebuie să fie executate calitativ, deoarece orice 
construcţie prezintă un potenţial pericol pentru cei din jur. La finalizarea 
lucrărilor urmează să fie întocmite actele de recepţie finală a lucrărilor de 
construcţie. Pentru locuinţele cu un nivel și anexele gospodărești, precum și 
pentru construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 de metri pătraţi 
recepţia finală se efectuează de către o comisie alcătuită din proprietar și re-
prezentantul primăriei. Recepţia finală se fixează într-un act, numit proces-
verbal de recepţie, conform unui model aprobat de Guvern. În baza actelor 
de recepţie noua construcţie urmează a fi înregistrată în registrul bunurilor 
imobile (cadastru).
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În unele cazuri proprietarul ar putea avea nevoie să înregistreze la cada-
stru o construcţie nefinalizată. Legea permite o astfel de înregistrare. Pentru 
aceasta persoana interesată va depune o cerere la oficiul cadastral teritorial la 
care va anexa titlul ce confirmă dreptul asupra terenului, autorizaţia pentru 
construire și actul de constatare pe teren privind gradul de finalizare a con-
strucţiei.

Trebuie să avem în vedere că legislaţia prevede răspundere administrativă 
pentru încălcarea legislaţiei și a normelor în vigoare privind autorizarea și exe-
cutarea construcţiilor. În afară de plata unor amenzi, nerespectarea cerinţelor 
actelor normative în domeniul construcţiilor poate cauza alte dificultăţi se-
rioase nu numai proprietarului, dar și moștenitorilor lui.

Exemplu
În 2004 a fost înregistrată în registrul bunurilor imobile casa cetăţeanu-

lui A. cu suprafaţa de 60 m2, casă bătrânească cu un nivel, precum și anexele 
gospodărești. În 2006, alături de casa bătrânească cetăţeanul A. a construit o 
casă nouă, cu un nivel, cu suprafaţa de 120 m2. Peste doi ani cetăţeanul A. a 
hotărât să dăruiască feciorului său, proaspăt căsătorit, casa nouă și o porţiune 
de teren pe lângă casă, iar el cu soţia să se stabilească în casa bă trânească. Însă 
atunci când a mers la notar să se consulte referitor la acest plan, cetăţeanul 
A. a aflat că încheierea actului de donaţie nu este posibilă pentru că imobilul 
nu este înregistrat la cadastru, iar la cadastru i s-a explicat că în registrarea nu 
este posibilă fără actul de recepţie a casei.fără actul de recepţie a casei.f

Astfel, cetăţeanul A. s-a pomenit în faţa unei probleme pe care nu știe 
cum să o soluţioneze mai bine. Unul din vecini i-a spus să aibă mare grijă ca 
nu cumva autorităţile să-l oblige pe cetăţeanul A. să demoleze casa construi-
tă ilegal. Alt vecin îl sfătui să lase lucrurile așa cum sunt, căci nimeni nu are 
dreptul să-l scoată pe fecior din casa dăruită. La urma urmei, cetăţeanul A. 
poate merge la secretarul consiliului local și să facă un testament pentru casa 
nouă pe numele feciorului. Soţia insistă ca cetăţeanul A. să facă actele pe casa 
nouă cum se cuvine, pentru că ea nu ar vrea ca în viitor nora să pre tindă că 
are parte în casă. Cetăţeanul A. s-a adresat la primărie, unde i s-a explicat că 
dânsul a încălcat legea privind construcţia caselor de locuit și că ar putea fi 
amendat.

Cetăţeanul A. a mers la un avocat, care i-a explicat că există mai multe ar-
gumente de ce documentaţia privind casa construită ar trebui pusă la punct, 
chiar dacă există riscul de a plăti o amendă pentru construcţie ne autorizată.

Dacă casa nu va fi înregistrată mult timp, această problemă ar rămâne ca 
moștenire după decesul cetăţeanului A. Chiar dacă cetăţeanul A. ar face testa-
ment pe casă, feciorul său nu va putea obţine certificat de moștenitor și, probabil,
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va trebui să meargă în judecată pentru a confirma care casă a fost scrisă în 
testament și că anume cetăţeanul A. a fost stăpânul acestei case. Însă, dacă 
duce la bun sfâduce la bun sfâduce la bun sf rșit legalizarea casei, cetăţeanul A. ar putea despărţi casa nouă 
și o bucată de teren de casa veche, astfel ca în cada stru fiecare casă să fie în-
registrată ca bun aparte (a se vedea capitolul 4.4.). După aceasta poate fi în-
tocmit contractul de donaţie și feciorul va deveni gospodar independent după 
toate regulile, iar cetăţeanul A. va fi liniștit că a așezat lucrurile la locul lor.

După multe frământări, cetăţeanul A., susţinut de fecior, a mers la pri-
mărie și a început procesul de legalizare a construcţiei.

Trebuie să reţinem deci că edificarea unor construcţii neautorizate nu îm-
piedică folosirea lor de către proprietar și membrii familiei sale, atâta timp cât 
nu sunt încălcate drepturile altor persoane. Dar aceste construc ţii neautorizate 
nu vor putea fi înregistrate în registrul bunurilor imobile (ca dastru), ceea ce 
face imposibilă încheierea actelor de donaţie, vânzare, precum și eliberarea 
certificatului de moștenitor asupra construcţiilor nelegalizate.

Respectarea regulilor legate de construcţia caselor și anexelor gospodărești 
este, evident, o necesitate pentru toţi cetăţenii interesaţi. Dacă autorizaţiile 
necesare nu au fost obţinute înainte de începerea lucrărilor, se recomandă ca 
proprietarul să iniţieze cât mai curând posibil procedurile de obţinere a auto-
rizaţiilor, chiar dacă construcţia este de fapt finalizată. În prac tică astfel de 
cazuri sunt foarte frecvente. De regulă, în asemenea situaţii proprie tarul va 
plăti o amendă și, dacă construcţia corespunde cerinţelor, primăria va aproba 
întocmirea actelor necesare așa încât construcţia să poată fi legalizată și înre-
gistrată în registrul bunurilor imobile.

Informații utile privind Inspecţia de Stat în Construcţii sunt pe pagina 
web http://mdrc.gov.md/?pag=subdiviziuni&opa=view&id=49&start=.

Pe pagina web http://arhitectura.md/ puteți găsi mai multe informații des-
pre construcții și serviciile raionale de arhitectură. 

Cele mai importante legi și acte normative din domeniul construcţiilor 
sunt:

– Legea 163/09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de con-
strucţie, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 155-158 din
03.09.2010;

– Legea 721/02.02.96 privind calitatea în construcţii, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 25 din 25.04.1996; 

– Legea 835/17.05.96 privind principiile urbanismului și amenajă-
rii teri toriului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-2 din 
02.01.1997; 
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– Hotărârâr rea Guvernului nr. 361 din 25.06.96 cu privire la asigurarea cali-
tăţii construcţiilor, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 52-53 
din 08.08.1996;

– Hotărârâr rea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.96 cu privi-
re la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor și insta-
laţiilor aferente, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 42 din 
28.06.1996;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură lamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură lamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectur
și urbanism, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 65-67 din 
08.06.2000.

4.2.2. Terenul agricol (cota de teren echivalent)

Privatizarea terenurilor agricole a provocat multe discuţii controversate des-
pre cum anume ar trebui realizată aceasta, cine anume ar trebui să bene ficieze 
de dreptul de a primi în proprietate aceste terenuri. În instanţele de judecată 
au fost soluţionate multe litigii legate de dreptul la cota de teren echi valent. ionate multe litigii legate de dreptul la cota de teren echi valent. ionate multe litigii legate de dreptul la cota de teren echi În 
prezent acest proces practic este finalizat. Astfel, în perioada 1998-2000 au fost 
eliberate peste un milion de titluri de autentificare a drepturilor deţinătorului 
de teren, iar dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole a fost înregistrat 
în registrul bunurilor imobile. Or, în momentul actual apar multiple litigii le-
gate de identificarea terenurilor atribuite, stabilirea pe loc a hotarelor etc. Acest 
subiect este discutat în secţiunea 4.2.2.1 a prezentului subcapitol.

Legislaţia privind realizarea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
destinate pentru agricultură are anumite particularităţi, dat fiind faptul că 
aceste bunuri servesc nu numai interesul proprietarului. Terenurile agricole 
constituie baza economică pentru securitatea alimentară a ţării și din aceste 
considerente legea prevede anumite restricţii și reguli speciale privind vânza-
rea-cumpărarea terenurilor agricole, folosirea lor raţională și conform desti-
naţiei, protejarea solului etc. Aceste aspecte sunt reflectate în secţiunea 4.2.2.2 
a prezentului subcapitol.

În secţiunea 4.2.2.3 sunt explicate prevederile legii privind reamplasarea/ 
consolidarea terenurilor agricole și drepturile proprietarilor în acest proces.

4.2.2.1. Dreptul de proprietate asupra terenului agricol (cota de teren 
 echivalent)

Categoriile de cetăţeni care au beneficiat de dreptul de a primi în proprieta-
tea lor terenuri agricole (cota de teren echivalent) sunt enumerate în art. 12 din 
Codul funciar. Drepturile fiecărui pretendent la cota de teren echivalent au fost 
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stabilite conform situaţiei de la 1 ianuarie 1992, adică au primit terenuri cei care 
erau în viaţă la această dată și cei care au decedat după această dată. De aseme-
nea, unele categorii de persoane au obţinut dreptul de a primi terenuri agricole 
în baza Legii 173/22.10.98 pentru modificarea și completarea Codului funciar.

Comisiile funciare, consiliile locale și primăriile au fost responsabile de 
atribuirea terenurilor agricole în proprietatea cetăţenilor, de întocmirea pla-
nurilor (proiectelor) de organizare a câmpurilor, de eliberarea titlurilor, de în-
registrarea terenurilor și a drepturilor deţinătorilor de teren în registrul bunu-
rilor imobile (cadastru).

În momentul actual procesul de atribuire a terenurilor agricole (cota de te-
ren echivalent) în proprietatea cetăţenilor este finalizat. Legea 173/22.10.98 pen-
tru modificarea și completarea Codului funciar, art. II (3), a stabilit că toate pre-
tenţiile persoanelor referitoare la atribuirea terenurilor agricole cu titlu de cotă 
de teren echivalent urmau să fie soluţionate până la 1 ianuarie 1999 și că după 
expirarea acestui termen pretenţiile nu vor mai fi examinate. Respectiv, cetăţenii 
care din anumite motive nu au fost incluși în lista persoanelor care au obţinut 
în proprietate terenuri agricole (cota de teren echivalent) nu mai pot pretinde la 
realizarea acestui drept. După cum arată practica, în cazul primirii unor astfel 
de pretenţii, primăriile refuză examinarea cererilor tocmai pe motiv că a fost 
omis termenul. În cazul primirii unui astfel de refuz, persoana interesată nu este
lipsită de dreptul de a se adresa instanţei de judecată, însă șansele de a obţine pe 
această cale un teren agricol (cota de teren echivalent) sunt foarte mici.

Exemplu
În anii 2005-2008, cetăţeanca A. a înaintat Consiliului Comunal B. cereri 

de atribuire a terenului agricol, deoarece, potrivit art. 12 din Codul funciar, 
ea ar fi avut dreptul să primească teren în proprietate. Însă toate aceste cereri 
au fost respinse prin decizia Consiliului Comunal și cetăţeanca A. a depus 
cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Comunal B. cu privire 
la atribuirea în proprietate privată a cotei de teren echivalent. Prin hotărârea 
Judecătoriei C. din 2009 acţiunea a fost respinsă. Cetăţeanca A. a depus apel, 
dar Curtea de Apel C. a respins apelul și cetăţeanca A. a declarat recurs la 
Curtea Supremă de Justiţie. Recursul însă nu a fost admis spre examinare pe 
motiv că cetăţean ca A. a făcut sesizarea prea târziu. Or, potrivit Articolului II 
al Legii pentru modificarea și completarea Codului funciar nr. 173 din 22 oc-
tombrie 1998, pretenţiile înaintate după anul 1999 privind atribuirea cotei de 
teren echivalent nu se mai examinează. Curtea Supremă de Justiţie a subliniat 
că cetăţeanca A. nu a prezentat niciun fel de probe ce ar dovedi că ea a fost 
împiedicată să depună cererile în termen.
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Persoanele care au primit terenuri agricole atribuite drept cotă de teren 
echivalent ar trebui să știe cum să verifice dacă actele lor sunt în regulă. În 
acest scop ar putea fi utilă informaţia de mai jos, care redă sumar istoria și 
procesul (etapele) de privatizare a terenurilor agricole.

Terenurile agricole (cota de teren echivalent) au fost atribuite făTerenurile agricole (cota de teren echivalent) au fost atribuite făTerenurile agricole (cota de teren echivalent) au fost atribuite f ră plată, 
nominal pentru fiecare deţinător de teren. Iniţial (prin anii 1994-1995) fiecă-
rui proprietar i-a fost eliberat un singur document, titlu provizoriu ce confirmă 
dreptul de proprietate, posesiune și beneficiere funciarăi beneficiere funciarăi beneficiere funciar  (certificat provizoriu), 
în care a fost indicată doar suprafaţa totală atribuită drept cotă de teren echi-
valent, făvalent, făvalent, f ră planul (configuraţia) terenului.

De regulă, cota de teren echivalent a fost divizată în câteva parcele, în 
funcție de calitatea (bonitatea) solului, amplasare, plantaţii (vii, livezi) etc. 
Deși art. 13 din Codul funciar a stabilit clar că terenurile urmau să fie atribuite 
în cel mult 3 parcele (teren arabil, vie și livadă), în foarte multe localităţi, din 
anumite considerente, proprietarii au primit cota de teren echivalent amplasa-
tă în 4 și mai multe parcele.

În anii 1998-2000 au fost elaborate și aprobate proiectele de organizare 
a teritoriului ocupat cu terenuri agricole și planurile fiecărui sector de teren 
agricol repartizat cetăţenilor. În conformitate cu aceste proiecte, fiecare pro-
prietar a primit titluri de formă nouă – titlu de autentificare a dreptului deţină-
torului de teren (de culoare albastră), iar titlurile provizorii, de regulă, au fost 
luate de la titulari. Terenurile agricole și dreptul de proprietate asupra aces-
tor terenuri au fost înregistrate în registrul bunurilor imobile (la cadastru). 
În cazurile în care deţinătorul titlului provizoriu a decedat până la eliberarea 
titlurilor de formă nouă și moștenitorii au prezentat la primărie certificat de 
moștenitor, atunci, de regulă, terenurile personale ale beneficiarului și terenu-
rile moștenite au fost comasate (unite).

În unele cazuri suprafaţa de teren indicată în titlurile provizorii ar putea 
să fie mai mică decât cea pentru care au fost eliberate titlurile definitive, de 
formă nouă.

Exemplu
Cetăţeanca A. a fost împroprietărită cu cotă de teren echivalent, care, con-

form titlului provizoriu, avea suprafaţa de 2 hectare. În anul 2000 cetăţeanca 
A. a decedat, iar fiica ei, cetăţeanca B., a moștenit în baza testamentului te-
renul agricol și a constatat că în natură mamei sale i-au fost repartizate nu 
2 hectare de teren agricol, ci doar 1,77 hectare, adică cu 23 de ari mai puţin. 
Moștenitoarea B. a depus cerere la Consiliul Sătesc C. și a cerut să i se atribuie 
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încă 23 de ari. Deoarece Consiliul Sătesc i-a respins cererea, moștenitoarea B. 
a depus cerere în judecată.

Judecătoria C. a respins acţiunea și cetăţeanca A. a depus apel, dar Cur-
tea de Apel B. i-a respins apelul. Moștenitoarea B. a declarat recurs la Curtea 
Supremă de Justiţie, care nu i-a admis recursul spre examinare. Instanţa a 
constatat că după decesul cetăţencei A. a fost modificat Codul funciar și a fost 
lărgită substanţial lista persoanelor care au avut dreptul la cota de teren echi-
valent. Prin decizia Primăriei C. din 1998, înainte de eliberarea titlurilor noi, 
a fost modificată mărimea cotelor de teren echivalent atribuită proprietarilor 
din sat, fiind micșorată până la 1,7689 ha. Situaţia în cauză s-a referit la toţi 
cetăţenii, inclusiv la terenul atribuit mamei moștenitoarei B.

Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren a fost eliberat pen-
tru fiecare parcelă de teren care constituie cota de teren echivalent. Titlul a 
fost întocmit în două exemplare pentru fiecare parcelă. Primul exemplar, cu 
ștampila oficiului cadastral, trebuia să fie transmis proprietarului. Al doilea 
exemplar se păstrează la dosarul cadastral, ceea ce permite restabilirea primu-
lui exemplar al titlului, în cazul în care acesta ar fi pierdut.

Amplasarea în câmpuri a terenurilor atribuite în calitate de cote de teren 
echivalent a fost efectuată de primăria satului (comunei) făria satului (comunei) făria satului (comunei) f ră cererea proprie-
tarilor, în baza proiectelor de organizare a câmpurilor. Trebuie însă să facem 
deosebire între amplasarea în câmpuri a terenurilor și stabilirea hotarelor te-
renurilor în natură (pe loc).

Amplasarea terenului conform hărţilor cadastrale se limitează la marcarea 
hotarelor generale ale terenurilor pe hârtie, astfel încât să fie desenat planul 
cadastral al terenului. Formarea hotarelor generale are loc făcadastral al terenului. Formarea hotarelor generale are loc făcadastral al terenului. Formarea hotarelor generale are loc f ră coordonarea 
acestor hotare cu proprietarii terenurilor învecinate. La întocmirea planului ca-
dastral în hotare generale, suprafaţa terenului se consideră aproximativă și poa-
te fi precizată atunci când are loc fixarea hotarului în natură, la faţa locului.

Stabilirea hotarelor terenurilor în natură (pe loc) are drept scop fixarea 
ho tarului la faţa locului prin puncte (borne) de hotar. Hotarul fix se stabilește 
în baza actului de constatare pe teren, coordonat împreună cu proprietarii tere-
nurilor învecinate. La stabilirea hotarului fix se întocmește în mod obligatoriu 
planul geometric al terenului. Hotarul fix se stabilește la cererea și din contul 
proprietarului de teren.
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Exemplu
Cetăţeanca A. a primit cotă de teren echivalent, inclusiv un teren arabil de 

0,7 ha, care, conform planului de organizare a teritoriului, a fost amplasat pe 
o pantă abruptă. Cetăţeanca A. nu a fost de acord cu amplasarea terenului și a 
depus cerere la primărie, apoi în judecată, solicitând atribuirea altui teren. Însă 
instanţele de judecată au respins cererea, deoarece în localitatea respec tivă sunt 
multe terenuri pe povârnișuri și nu există posibilităţi de a repartiza tuturor be-
neficiarilor sectoare pe loc drept. Conform documentelor prezenta te de primă-
ria din localitate, pe aceeași pantă au fost amplasaţi alţi peste 50 de proprietari.

Pentru a verifica dacă persoana deţine la mână toate titlurile pentru toa-
te terenurile ce formează cota de teren echivalent, este necesar de a consulta 
informaţia din deciziile comisiei funciare, ale primăriei (consiliului) privind 
numărul de parcele în care a fost divizată cota de teren echivalent în localitatea 
dată. Respectiv, proprietarul trebuie să deţină la mână atâtea titluri câte par-
cele au fost aprobate. Aici este foarte important să menţionăm că proprietarul 
trebuie să deţină titlurile indiferent de faptul dacă lucrează terenurile sau dacă 
le-a transmis în arendă. După cum am menţionat mai sus, fiecare titlu tre-
buie să aibă ștampila oficiului cadastral ce confirmă înregistrarea în registrul 
bunurilor imobile. În cazul în care proprietarul nu are la mână titlurile sau 
dacă are unele îndoieli privind titlurile pe care le deţine, persoana interesată 
urmează să se adreseze la primărie pentru a obţine explicaţiile necesare. Dea-
semenea, situaţia ar putea fi clarificată cu ajutorul datelor din cadastru (a se 
vedea capitolul 4.4).

În mare parte parcelele de terenuri agricole nu au fast atribuite proprieta-
rilor în natură, prin stabilirea hotarelor fixe pe loc, dat fiind faptul că de la bun 
început mulţi proprietari, mai ales cei în vârstă, au dat terenurile în arendă. În 
prezent cele mai multe litigii apar anume la stabilirea hotarelor terenurilor în na-
tură (pe loc) în legătură cu rezilierea unor contracte de arendă și încheierea altor 
contracte, în cazul în care moștenitorii doresc să lucreze individual tere nurile, 
precum și din alte motive. Aceste situaţii de conflict continuă să apară și se pot 
isca și în viitor. Sunt și cazuri în care proiectarea terenurilor a fost efectuată ne-
calitativ, cu greșeli, ceea ce a cauzat prejudicii proprietarilor, dar și primăriilor.

Exemplu
Cetăţeanca A. a fost împroprietărită cu cotă de teren echivalent, inclu siv 

un teren de livadă cu suprafaţa de 30 de ari, care timp de 10 ani a fost dat în 
arendă. În anul 2009 cetăţeanca A. a decedat, iar fiica ei, cetăţeanca B., a 
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moștenit terenul de livadă și a hotărât să nu mai dea terenul în aren dă, încer-
când să îngrijească terenul. Moștenitoarea B. a depus cerere la primărie și a 
solicitat stabilirea hotarelor pe loc.

Însă la măsurarea terenului s-a constata că sectorul de livadă este mai mic 
decât suprafaţa totală conform titlurilor eliberate. Din această cauză terenu-
rile moștenitoarei B. și al unui alt proprietar de la margine nu „încă peau” în 
sectorul de livadă unde au fost proiectate. Primăria a recunoscut că greșeala 
urmează a fi reparată și a trebuit să găsească un alt sector de livadă unde au 
fost amplasate parcelele celor doi proprietari. De asemenea primăria a trebuit 
să aprobe un alt proiect pentru sectorul de livadă cu pricina. Deci, în cazul dat 
problema a fost soluţionată fără intervenţia in stanţelor de judecată.

Atribuirea cotei de teren echivalent este reglementată în principal de ur-
mătoarele legi și acte normative:

– Codul funciar, Legea 828/25.12.91, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 107/817 din 04.09.2001, art. 12, art. 13, art. 20;

– Legea 173/22.10.98 pentru modificarea și completarea Codului fun ciar, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 108 din 03.12.1998;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 449 din 29.06.92 despre aprobarea modele lor 
unice ale documentelor, ce confirmă dreptul de proprietate, pose siune și 
beneficiere funciarăbeneficiere funciarăbeneficiere funciar , Monitorul Parlamentului nr. 630 din 06.1992.

4.2.2.2. Drepturile și obligaţiile proprietarului de teren agricol

Proprietarul terenului agricol este în drept să lucreze de sine stătător te-
renul și să dispună de toate drepturile asupra producţiei obţinute, respectând 
proiectul de organizare a teritoriului și drepturile altor proprietari, păstrând 
bornele de hotar.

Proprietarul terenului agricol este în drept să dea terenul în arendă, să-l 
vândă, să-l doneze, să-l lase moștenire. Însă legea interzice vânzarea-cumpă-
rarea terenurilor cu destinaţie agricolă cetăţenilor străini, apatrizilor (persoa-
nelor care nu deţin cetăţenia vreunui stat), precum și persoanelor juridice al 
căror capital social conţine investiţii străine.

Proprietarul terenului agricol este obligat să folosească terenul conform 
destinaţiei – pentru obţinerea producţiei agricole și agroindustriale, să respec-
te normele agrotehnice la exploatarea terenurilor, să-și organizeze asolamen-
tul culturilor, să nu folosească abuziv îngrășămintele chimice și preparatele 
fitosanitare. În grija proprietarului este luarea măsurilor de protecţie a solului, 
de sporire a fertilităţii, de prevenire și combatere a eroziunilor, a alunecărilor 
de teren. Se interzice scoaterea stratului fertil cu scopul de a-l vinde.
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În cazul în care deţinătorul nu-și îndeplinește obligaţiile stabilite prin lege, 
organele din domeniul protecţiei mediului sunt în drept să consta te faptul co-
miterii contravenţiei administrative prevăzute în art. 115- 118 din Codul con-
travenţional și să aplice sancţiuni administrative (a se vedea capitolul XVII).capitolul XVII).capitolul

Proprietarul poate solicita schimbarea destinației terenului agricol pentru 
a-l folosi pentru construcții și alte activități neagricole. Schimbarea destinației 
se confirmă prin hotărârea Guvernului, adoptată la propunerea consiliilor lo-
cale, în temeiul cererii proprietarului şi cu acordul organelor pentru protecţia 
mediului înconjurător. În cazul în care calitatea solului scade și este mai mică 
de 40 grade, terenul agricol poate fi trecut în fondul silvic prin decizia consilii-
lor raionale, la propunerea consiliilor locale, în temeiul cererii proprietarului 
(art. 71 Cod Funciar).

De asemenea, potrivit art. 73 Cod Funciar prorprieatrul poate solicita 
schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole, cum ar fi plantarea 
livezilor pe terenuri arabile și invers, trecerea livezilor în categoria terenurilor 
arabile. Trecerea terenurilor arabile în altă formă de folosinţă agricolă are loc 
cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale. Casarea (scoaterea, 
defrișarea) viilor şi livezilor se face cu autorizarea  autorităţilor administraţiei 
publice locale în modul stabilit prin Hotărârâr rea Guvernului nr. 705 din 20 oc-
tombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare 
şi defrişare a plantaţiilor perene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
073 din 28.12.1995).

Legea (art. 74 Cod funciar) prevede retragerea (luarea) temporară a unor 
terenuri agricole pentru executarea unor lucrări geologice, pentru instalarea 
unor linii de telecomunicaţii, de transport electric sau conducte de gaz, ape-
ducte şi alte instalaţii similare, dar numai cu acordul deţinătorilor de terenu-
ri. În cazul unor avarii şi lucrări de urgenţă pentru întreţinerea instalaţiilor 
de telecomunicaţii, transport electric, gaz etc., terenurile pot fi ocupate fără 
permisiunea proprietarilor, care în astfel de cazuri trebuie să primească des-
păgubiri.

Legea 124/23.12.2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 23-24 din 12.02.2010) conține prevederi mai detaliate 
privind folosirea terenurilor din apropierea liniilor de transport electric. Astfel, 
art. 22 din Lege prevede obligația întreprinderilor care administrează astefl de 
rețele de a notifica (informa) în scris proprietarul terenurilor despre efectuarea 
lucrărilor la reţelele electrice. La finisarea lucrărilor întreprinderile respecti-
ve sunt obligate să degajezedegajeze (elibereze) terenul, s(elibereze) terenul, să-l repun-l repună (aduc(aducă) ) în situaţţia 
iniţţială șă și să plplătească proprietarului de teren despproprietarului de teren despăgubirea cuvenitgubirea cuvenită pentru pentru 
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pagubele pricinuite. pagubele pricinuite. În unele cazuri, dacă proprietarul împiedică efectuarea 
lucrărilor legate de construirea și exploatarea reţelelor electrice, terenurile pot 
fi expropriate (luate de la proprietar cu plata contravalorii terenului).

Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 514 din 23 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 59-61 din 02.05.2002) stabilește anumite reguli care trebuie res-
pectate de către proprietarii terenurilor în zona de protecție a liniilor electrice 
aeriene. Aceste zone sunt stabilite la o anumită distanță de la 2 la 40 de metri, 
în funcție de tensiune. Proprietarii terenurilor aflate în aceste zone sunt obli-
gaţi să întreprindă măsurile necesare pentru a nu afecta liniile electrice și să 
permită accesul în aceste zone personalului tehnic și mijloacelor de transport 
pentru efectuarea lucrărilor la liniile electrice. 

Legislagislațția prevede anumite reguli care trebuie respectate privind terenuri-ia prevede anumite reguli care trebuie respectate privind terenuri-
le din apropierea perdelelor (fle din apropierea perdelelor (fâșâșle din apropierea perdelelor (fâșle din apropierea perdelelor (fle din apropierea perdelelor (fâșle din apropierea perdelelor (f iilor) forestiere. Potrivit art. 5 din iilor) forestiere. Potrivit art. 5 din Codul silvic 
887/21.06.96 plantarea, 887/21.06.96 plantarea, îngrijirea, folosirea ngrijirea, folosirea şşi paza acestor plantai paza acestor plantaţţii forestiere 
este de competeneste de competenţţa autorităţăţilor administraţţiei publice locale. iei publice locale. Hotărârâr rea Gu-
vernului 1157/13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementvernului 1157/13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „„Mă-Mă-M
surile de protecsurile de protecţţie a solului în cadrul practicilor agricolen cadrul practicilor agricole” ( (” (” Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 193-194 din 28.10.2008) prevede c prevede că distanţţa dintre 
perdeaua de protecperdeaua de protecţţie şşi câmpurile protejate este maximum de 20 de ori mai mpurile protejate este maximum de 20 de ori mai 
mare decît înălţţimea perdelei de protecimea perdelei de protecţţie. În cazul în care proprietarul tere-n care proprietarul tere-
nului consideră că perdeaua forestierperdeaua forestieră împiedicmpiedică folosirea terenului, el este folosirea terenului, el este în 
drept sdrept să solicite compensarea pagubelsolicite compensarea pagubelor de la APL.

Drepturile și obligaţiile proprietarilor de terenuri agricole sunt reglemen-
tate în următoarele acte de bază:

– Codul funciar, Legea 828/25.12.91, art. 24 -art. 33, art. 96;
– Codul contravenţional, Legea 218/24.10.2008, Monitorul Oficial al Re-

publicii Moldova nr. 3-6 din 16.01.2009;
– Legea 1515/16.06.93 privind protecţia mediului înconjurăonjurăonjur tor, tor, tor Monitorul 

Parlamentului nr. 10 din 01.10.1993.

4.2.2.3. Reamplasarea/consolidarea terenurilor agricole

Privatizarea terenurilor agricole a dus la fragmentarea terenurilor deoare-
ce persoanele care au avut dreptul de a primi terenuri agricole în proprietate 
au dorit să primească și terenuri arabile, și terenuri plantate cu vii și livezi. În 
acești peste 10 ani de la finalizarea privatizării terenurilor agricole multe tere-
nuri au fost vândute, moștenite, iar noii proprietari s-au pomenit că au terenu-
ri în diferite câmpuri. Astfel, proprietarii care au procurat mai multe terenuri 
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au interes să le vadă la un loc, așa ca să poată folosi mai eficient tehnologiile 
agricole și tehnica. De asemenea, agenţii economici care doresc să investească 
în agricultură, să planteze noi vii și livezi, au interesul de a avea terenuri am-
plasate compact.

Exemplu
În satul A. cota de teren echivalent a fost atribuită în trei parcele, un teren 

arabil de 1 hectar, un teren cu vie de 20 de ari și un teren de livadă de 30 de 
ari. 100 de proprietari au primit câte 30 de ari în livada de meri de vară, care 
are suprafaţa totală de 30 de hectare. Alţi 150 de proprietari au primit câte 30 
de ari în livada de meri de toamnă. În 2008, 80 de proprietari ai terenurilor 
din livada de meri de vară au vândut terenurile lor unui agent economic pri-
vat, care planifică să planteze o livadă nouă pe același loc. Însă ceilalţi 20 de 
proprietari din livada de meri de vară nu doresc să vândă terenurile lor, ceea 
ce face imposibilă realizarea acestui proiect. Totodată, mai mulţi proprietari 
ce-și au terenurile în livada de meri de toamnă doreau să-și vândă terenurile.

Agentul economic a început negocierile cu cei 20 de proprietari care nu 
doresc să vândă terenurile lor din livada de meri de vară și le-a propus să 
schimbe terenurile lor cu terenurile din livada de meri de toamnă. După ce le-
a fost explicată metodologia de consolidare a terenurilor, cei 20 de proprietari 
au schimbat terenurile lor din livada de meri de vară cu terenuri din livada de 
meri de toamnă. După aceasta agentul economic a cumpărat celelalte 20 de te-
renuri din livada de meri de vară și a început realizarea planului său de a sădi 
o livadă nouă pe masivul de 30 de hectare, care datorită consolidării nu mai 
era fragmentată în 100 de sectoare mici, ci a devenit un sector unic.

Soluţionarea situaţiilor de genul celor descrise în acest caz este posibilă da-
torită unor norme legale speciale privind consolidarea terenu rilor, care este un 
proces îndreptat spre optimizarea suprafeţelor, a dimen siunii, amplasamentu-
lui terenurilor și organizării teritoriului. Consolidarea reprezintă una din me-
todele care permit combaterea mai eficientă a eroziunii solului și sporirea fer-
tilităţii lui, creează condiţii favorabile pentru activita tea economică a gospodă-
riilor ţărănești (de fermier) și a altor întreprinderi agricole de producţie. Statul 
susţine iniţiativele de consolidare a terenurilor agricole pentru că acest proces 
este în folosul economiei naţionale și în folosul proprietarilor de terenuri.

Potrivit legii, consolidarea poate cuprinde terenuri agricole situate în limi-
tele unei singure localităţi. Consolidarea terenurilor agricole poate fi efectuată 
prin mai multe modalităţi. Spre exemplu:

– În baza contractului de activitate în comun mai mulţi proprietari 
se pot înţelege pentru a folosi compact terenurile. De exemplu, dacă 
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într-un câmp sunt 100 de hectare, proprietarii se înţeleg ca să seme-
ne aceeași cultură într-un an, o altă cultură în alt an. Prin cooperare, 
proprietarii se pot organiza pentru a ara împreună, a semăna și a lucra 
împreună, împărţind cheltuielile și recolta. Acest fapt le permite să 
utilizeze metode agrotehnic moderne și să sporească productivitatea.

– Prin unirea (comasarea) terenurilor mici se formează sectoare mari. 
Astfel dacă un proprietar are mai multe terenuri alăturate, el poate 
forma și înregistra la cadastru un singur teren, care va include toate 
terenurile mici;

– Prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Spre exemplu, 
într-o livadă sunt 150 de parcele a câte 5 ari. Unul din proprietari a 
cumpărat 100 de parcele, una lângă alta, și astfel s-a format un teren 
mare de 5 hectare;

– Prin schimbul benevol al sectoarelor de teren. De exemplu, într-un 
câmp sunt 50 de parcele. Iniţial în acel câmp au fost 50 de proprie-
tari, dar treptat au rămas 5, pentru că aceștia au cumpărat celelalte 
terenuri. Însă terenurile acestor 5 proprietari sunt amplasate haotic, 
adică nici unul nu-și are terenurile unul lângă altul. În acest caz, prin 
schimbarea terenurilor între ele se poate obţine ca fiecare proprietar 
să aibă terenurile amplasate delaolaltă. Proprietarii care participă la 
schimb trebuie să se înţeleagă referitor la recoltarea producţiei de pe 
terenurile schimbate;

– Prin combinarea metodelor. Așa cum vedem din cazul descris în 
această secţiune, consolidarea a avut loc prin combinarea schimbului 
de terenuri cu vânzarea-cumpărarea terenurilor.

Este important să menţionăm că, potrivit legii, consolidarea terenurilor 
agricole are loc benevol și orice proprietar de teren poate decide să participe 
la acest proces și este în drept să renunţe în orice moment, dacă proiectul de 
consolidare nu a fost încă finisat. Metoda de consolidare a sectoarelor de teren 
agricol o aleg proprietarii de terenuri. Totodată, trebuie să avem în vedere că 
odată ce a depus cerere de a participa la un proiect de consolidare, în registrul 
bunurilor imobile (la cadastru) se va face o menţiune specială privind conso-
lidarea începută și deci participanţii la procesul de consolidare nu vor putea 
să vândă, să doneze, să pună în gaj terenul propus spre consolidare până la 
finalizarea procesului dat. Proprietarul care decide să se retragă din procesul 
de consolidare a terenului trebuie să anunţe în scris primarul.

Atunci când un proiect de consolidare a terenului agricol a fot iniţiat cu 
sprijinul și participarea primăriei, o mare parte din cheltuieli sunt achitate de 
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la bugetul de stat sau de la bugetul local. Legea permite consiliilor locale să 
cumpere terenuri și să le consolideze, apoi să le vândă la un preţ bun.

Drepturile și obligaţiile proprietarilor de terenuri agricole în procesul de 
consolidare sunt reglementate în următoarele acte de bază: 

– Codul funciar, Legea 828/25.12.91, art. 70 1-70 5; 
– Hotărârâr rea Guvernului nr.1075 din 1 octombrie 2007 privind aproba rea 

Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 161-164 din 12.10.2007.

4.2.3. Bunuri agricole privatizate (cota-parte valorică)

Privatizarea bunurilor agricole ale fostelor întreprinderi agricole colective 
a fost efectuată masiv în anii 1998-2001. În prezent practic nu mai există gos-
podării agricole colective, iar bunurile acestora (tehnica agricolă, clădirile și 
alte bunuri) se află în proprietatea privată a cetăţenilor. Procesul și principiile 
divizării și atribuirii bunurilor întreprinderilor agricole la cota-parte valorică 
sunt descrise succint în secţiunea 4.2.3.1, iar în secţiunea următoare, 4.2.3.2, 
sunt comentate prevederile legale privind drepturile și obligaţiile coproprieta-
rilor legate de folosirea, administrarea și înstrăinarea bunurilor agricole pri-
vatizate.

În secţiunile 4.2.3.1 și 4.2.3.2 vor fi explicate prevederile esenţiale ale ur-
mătoarelor legi și acte normative privind bunurile agricole privatizate ale fos-
telor întreprinderi agricole:

– Codul civil, Legea 1107/06.06.2002, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002, art. 344-365, 1355-1370; 

– Legea 1217/25.06.97 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 
1997-1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-60 din 
11.09.1997. Această lege a acţionat până la 31 decembrie 2006. Deși ac-
tualmente această lege nu funcţionează, ea se aplică pentru toate actele 
întocmite și acţiunile care au fost efectuate conforma acestei legi în 
perioada când legea a fost în vigoare;

– Legea restructurăLegea restructurăLegea restructur rii întreprinderilor agricole în procesul de privati zare 
392/13.05.99, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 73-77 din 
15.07.1999. Această lege a acţionat până la 1 iunie 2002. Deși actual-
mente această lege nu funcţionează, ea se aplică pentru toate ac tele 
întocmite și acţiunile care au fost efectuate conform acestei legi în pe-
rioada când legea a fost în vigoare;

– Legea 387/25.11.2004 privind transmiterea valorilor mobiliare și a 
co telor de participare nesolicitate în condiţiile Legii nr. 392-XIV din 
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13 mai 1999, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-12 din 
14.01.2005;

– Legea cadastrului bunurilor imobile 1543/25.02.1998, Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova nr. 44-46 din 21.05.1998, art. 59; 

– Legea 436/28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 39, Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007;

– Ordinul Ministerului Economiei nr. 29 din 19.04.2006 cu privire la 
aproba rea modelului Certificatului de proprietate privată asupra co-
telor-părţi valorice, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 66-69 din 
28.04.2006.

4.2.3.1.  Obţinerea și confirmarea dreptului de proprietate asupra 
  cotei-părţi valorice

Potrivit Legii 1217/25.06.97 cu privire la Programul de privatizare pentru 
anii 1997-1998, bunurile fostelor întreprinderi agricole au fost atribuite parti-
cipanţilor la privatizare – lucrătorilor și pensionarilor întreprinderii. O parte 
nesemnificativă din aceste bunuri au fost atribuite și lucrătorilor din învăţă-
mânt, cultură și celor din sfera socială care locuiesc pe teritoriul localităţii 
unde a activat gospodăria.

Bunurile întreprinderilor agricole au fost divizate numai în baza cotei-
părţi valorice, care a fost calculată individual pentru fiecare participant la pri-
vatizare, conform unor recomandări metodologice ale fostului Departament 
al Privatizării. Metodologia concretă de calculare a cotei-părţi valorice în fie-
care întreprindere agricolă a fost aprobată la adunarea generală a lucrătorilor 
și pensionarilor.

Comisiile de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole au organizat 
inventarierea și evaluarea bunurilor întreprinderii agricole care au fost pri-
vatizate și au calculat cota-parte valorică pentru fiecare lucrător și pensionar, 
fiind întocmit un proces-verbal special. De asemenea, comisiile de privatiza-
re au completat pentru fiecare participant la privatizare câte un certificate de 
proprietate privată conform unui model special, în care urma si fie indicată 
cota-parte valorică atribuită.

De regulă, repartizarea și atribuirea bunurilor agricole a fost efectuată în 
două etape. În prima etapa (primul concurs) au fost atribuite tehnica agricolă, 
fondul semincer și alte active necesare pentru lucrarea terenurilor agricole pri-
vatizate. După aceasta a avut loc procesul de stingere (achitare) a datoriilor în-
treprinderii agricole faţă de stat, bănci și alţi creditori în conformitate cu Legea 
restructurărestructurărestructur rii întreprinderilor agricole în procesul de privatizare 392/13.05.99. 
O parte din bunurile întreprinderii au fost transmise contra datoriilor, iar bu-
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nurile care au rămas după achitarea datoriilor au fost iarăși transmise la cota-
parte valorică (concursul doi).

Deoarece bunurile privatizate erau foarte diferite după costul lor și după 
starea lor calitativă, nu a fost posibil de a împărţi în natură fiecărui proprietar 
câte un bun sau câteva bunuri, adică nu a fost posibil ca un proprietar să pri-
mească o combină întreagă, altul să primească un tractor, altul o clădire etc. 
Din aceste motive obiective proprietarii au format grupuri, au împuternicit o 
persoană (lider) ca să le reprezinte interesele la privatizare și această persoană 
a primit bunuri pentru întregul grup. În unele sate aceste grupuri au fost mai 
mici, iar în altele au ajuns la câteva sute de persoane (cotași).

Certificatul de proprietate privată asupra cotei-părţi valorice este docu-
mentul care confirmă suma totală în bani a cote-părţi valorice atribuite fiecă-
rei persoane, precum și repartizarea acestei sume pe grupuri de bunuri (teh-
nica agricolă, clădiri, plantaţii etc). Certificatul se eliberează în baza anexe-
lor la procesele-verbale ale comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii 
agricole. În cazul în care persoana nu a primit acest certificat sau l-a pierdut, 
documentul dat poate fi solicitat de la secretarul consiliului local. Potrivit Le-
gii 436/28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 39,secretarul are 
funcţia de a întocmi acest certificat după modelul aprobat de Ministerul Eco-
nomiei, Ordinul nr. 29 din 19.04.2006 cu privire la aprobarea modelului Certi-
ficatului de proprietate privată asupra cotelor-părţii valorice. Certificatul este 
absolut necesar pentru ca proprietarul să poată vinde cota sa, să o dăruiască, să 
o schimbe, să o dea în arendă. În baza acestui certificat moștenitorul va putea 
obţine certificat de moștenire pentru cota-parte valorică.

Exemplu
În anul 2000, un grup de 500 de persoane l-a împuternicit pe cetăţeanul 

A. să participe la privatizarea bunurilor agricole ale gospodăriei agricole „X”. 
În etapa a doua de privatizare (concursul II) acest grup a primit mai multe 
bunuri, inclusiv clădirea casei mecanizatorilor, care a fost evaluată conform 
actului de inventariere la preţul de 150 000 de lei.

Pentru a verifica dacă o persoană deţine o cotă-parte în casa mecaniza-
torilor și pentru a determina care este mărimea acestei cote, urmează a fi 
consultat procesul-verbal al comisiei de privatizare (concursul II) prin care 
a fost aprobată atribuirea bunurilor pe grupuri de participanţi la privatizare, 
inclusiv pentru grupul condus de cetăţeanul A. (lider). La acest proces-verbal 
trebuie să fie anexate un șir de documente, inclusiv:

Lista de 500 de persoane care au participat la privatizare în grupul condus 
de cetăţeanul A. (lider). Această listă conţine date despre cota-parte va lorică a 
fiecărei persoane și repartizarea acestei cote în bunurile atribuite grupului 
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respectiv, inclusiv în casa mecanizatorilor; actul de transmitere a bunurilor 
atribuite la concursul II grupului condus de cetăţeanul A., în care trebuie să 
fie indicată casa mecanizatorilor și valoarea acestui bun (150 000 de lei).

Aceste documente (procesele-verbale ale comisiei de privatizare cu anexe) 
se găsesc la persoana care a condus grupul în procesul de privatizare: cetăţea-
nul A. (lider). De asemenea, aceste documente urmau să fie transmise spre 
păstrare la primărie sau la arhiva raională.

Trebuie să avem în vedere că odată cu lichidarea fostelor gospodării co-
lective toată bunurile acestor gospodării au fost împărţite participanţilor la 
privatizare (cotașilor), astfel încât persoanele care nu se regăsesc în listele 
persoanelor care au beneficiat de cota-parte valorică nu mai pot obţine acest 
drept. De asemenea, ar fi foarte dificilă corectarea unor greșeli legate de mă-
rimea cotei-părţi valorice reflectată în documentele întocmite de comisiile de 
privatizare. Astfel de schimbări ar fi posibile doar cu acordul tuturor cotașilor 
din grup sau prin judecată.

4.2.3.2. Folosirea bunurilor agricole comune atribuite 
la cota-parte valorică

Potrivit modelului aprobat, cota-parte valorică urmează a fi indicată în 
Certificatul de proprietate privată atât în lei, cât și în procente (%). Acest pro-
cent (%) este numit în lege cotă ideală, pentru că partea cotașului în bunurile 
comune nu are formă fizică, adică clădirea sau alt bun nu sunt împărţite pe 
bucăţele în natură. Deoarece fiecare bun atribuit la cota-valorică aparţine mai 
multor persoane, acestea sunt coproprietari ai bunului comun, iar folosirea 
acestui bun are loc prin înţelegerea și cu participarea tuturor coproprietarilor, 
fie că e vorba de paza sau reparaţia bunului, de darea lui în arendă sau de vân-
zarea bunului.

Exemplu
În anul 2000, un grup de 500 de persoane l-a împuternicit pe cetăţea nul A. 

să participe la privatizarea bunurilor agricole ale gospodăriei agri cole „X”. În 
etapa a doua de privatizare (concursul II) acest grup a primit mai multe bunu-
ri, inclusiv clădirea casei mecanizatorilor, care a fost eva luată conform actului 
de inventariere la preţul de 150 000 de lei.

Conform actelor aprobate de comisia de privatizare, toţi cei 500 de cotași 
au cotele egale și le revine în clădirea dată câte 300 de lei (150 000 de lei : 500), 
iar în procente fiecărui cotaș îi revine câte 0,2 %, ceea ce consti tuie cota-parte 
ideală a fiecărui cotaș (100%: 500). În cazul dat toţi cei 500 de cotași sunt co-
proprietari ai clădirii respective.
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Cetăţeanca B. este membră a grupului de 500 de persoane și a înregi strat 
o gospodărie ţărănească, semnând contracte de arendă a terenurilor agricole 
cu o mare parte din cotași. De asemenea, după privatizare, din anul 2000 și 
până în 2005, cu acordul celorlalţi coproprietari, cetăţeanca B. a folosit casa 
mecanizatorilor, a asigurat paza bunului, l-a reparat sub stanţial.

În anul 2006 cetăţeanca B. a hotărât să cumpere casa mecanizatorilor. La 
o adunare a grupului ea a propus să cumpere acest bun la preţul de privatiza-
re – 150 000 de lei. Fiecare coproprietar a obţinut de la secretarul consiliului 
local certificate noi privind cota-parte valorică ce le aparţine. Cetăţeanca B. 
a semnat contracte cu persoanele care au dorit să vândă cotele lor, contrac-
tele fiind autentificate de secretarul consiliului local. În decursul unui an 
cetăţeanca B. a cumpărat cotele de la 400 de cotași, fieca re persoană primind 
suma de bani proporţional cotei sale, câte 300 de lei (150 000 de lei x 0.2%). În 
total cetăţeanca B a achitat suma de 120 000 de lei (300 de lei x 400 de cotași).

Cetăţeanca B. a prezentat la oficiul cadastral teritorial contractele de vân-
zare-cumpărare, certificatele de privatizare, documentele întocmite de comi-
sia de privatizare și a înregistrat în registrul bunurilor imobile clădi rea casei 
mecanizatorilor și dreptul său pentru 80% din acest imobil.

Alţi 100 de coproprietari mai întâi au fost de acord să vândă cotele lor cetă-
ţencei B., dar apoi s-au răzgândit. Aceste 100 de persoane au vândut cotele altei 
persoane, cetăţeanul C., care nu este membru al grupului de 500 de persoane și 
nu are cotă în casa mecanizatorilor. Cetăţeanul C. a obţinut prin cumpărare în 
proprietatea sa 20% din casa mecanizatorilor și a înregistrat în cadastru acest 
drept al său. Cele 100 de persoane care au vândut cotele lor cetăţeanului C. nu 
au anunţat-o pe cetăţeanca B. despre faptul că se vând cotele lor.

Astfel, cetăţeanca B. a obţinut prin cumpărare 80% din casa mecani-
zatorilor, iar cetăţeanul C. a obţinut prin cumpărare 20% din casa mecani-
zatorilor. Din motivul că împărţirea imobilului în natură este imposibilă, fie-
care din ei dorește să fie proprietar unic al clădirii. Pentru că nu au pu tut să se 
împace între ei, în 2008 au mers în judecată. Cetăţeanca B. a cerut să i se dea 
ei toată clădirea, iar cetăţeanul C. a cerut ca întreaga clădire să-i fie dată lui.

În anul 2010 cetăţeanca B. și cetăţeanul C. au ajuns cu judecata până la 
Curtea Supremă de Justiţie. Hotărârea finală în acest caz a dat dreptate cetă-
ţencei B., deoarece ea este membră a grupului de coproprietari, adică are cotă-
parte în casa mecanizatorilor, iar cetăţeanul C. nu are cotă-parte în acest bun. 
Potrivit legii, cetăţeanca B. are dreptul preferenţial de a cumpă ra cotele care 
se vând. Cetăţeanul C. ar avea dreptul să cumpere și el cotele vândute, dar 
numai dacă cetăţeanca B. ar fi refuzat să le cumpere.

În baza exemplului descris mai sus vom reţine câteva reguli principale 
prescrise de lege privind drepturile și obligaţiile coproprietarilor unui bun co-
mun pe cote-părţi.
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Coproprietarii, proporţional cotelor-părţi, vor împărţi între ei cheltuie-
lile necesare pentru paza, reparaţia și întreţinerea bunului, de asemenea vor 
împărţi veniturile pe care le dă bunul (plata de arendă, fructele pomilor etc.). 
În cazul în care un coproprietar suportă cheltuieli pentru a menţine bunul în 
stare satisfăcătoare, el este în drept să ceară de la ceilalţi coproprietari com-
pensarea părţii lor de cheltuieli.

Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul conform acordului co-
mun dintre coproprietari. În caz de neînţelegere, modul de folosinţă este sta-
bilit prin hotărâre judecătorească. Atunci când un coproprietar nu poate folosi 
real bunul comun, el este în drept să ceară plata unei compensaţii de la copro-
prietarii care posedă și folosesc de fapt bunul comun. Această plată poate fi 
cerută inclusiv în cazul în care unul sau mai mulţi coproprietari folosesc bunul 
fără acordul celorlalţi coproprietari. Dacă bunul este transmis în arendă, plata 
de arendă este repartizată între cotași.

Un coproprietar poate fi exclus din rândul coproprietarilor unui bun co-
mun prin decizia instanţei de judecată atunci când acest proprietar încalcă în 
mod grav drepturile celorlalţi coproprietari. În acest caz excluderea are loc 
prin vânzarea cotei, benevol sau prin decizia judecătorească, adică coproprie-
tarul exclus are dreptul să primească costul cotei sale.

Coproprietarul poate să doneze cota sa parte, să o lase moștenire prin tes-
tament. Coproprietarul poate vinde cota sa parte în baza unui contract semnat 
personal de el și cumpărător. Însă, la vânzarea cotei vânzătorul are obligaţia să 
informeze ceilalţi coproprietari despre vânzare. Ceilalţi coproprietari au drep-
tul preferenţial să cumpere cotele ce se vând. Dacă timp de o lună niciunul din 
coproprietari nu va cumpăra cota propusă spre vânzare, vânzătorul este în 
drept să înstrăineze cota oricărei persoane. În cazul în care nu este respectat 
acest drept de preempţiune, coproprietarul care a aflat despre vânzare este în 
drept să sesizeze instanța de judecată pentru a lua locul cumpărătorului. Așa 
s-a întâmplat în exemplul descris mai sus.

În cazul în care toţi coproprietarii, până la unul, doresc să vândă cotele lor, 
atunci poate fi încheiat un contract privind vânzarea bunului în întregime, și 
în acest caz poate fi încheiat un singur contract, care va fi semnat de toţi co-
proprietarii, iar preţul obţinut va fi împărţit între cotași proporţional cotelor. 
În caz contrar, acest contract poate fi anulat prin judecată.

În cazul în care toţi coproprietarii, până la unul, doresc să împartă între 
ei în natură bunurile comune, poate fi încheiat un acord de împărţire care 
trebuie semnat de toţi coproprietarii. În caz contrar, acest acord poate fi anulat 
prin judecată. Dacă bunul proprietate comună nu poate fi partajat în natură, 
atunci, cu acordul coproprietarilor, bunul poate fi atribuit unui sau mai multor 
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coproprietari, care vor trebui să plătească o compensaţie bănească, numită sul-
tă, acelor coproprietari care se dezic de cotele lor în bunul comun. De aseme-
nea, împărţirea poate avea loc prin vânzarea bunului (prin înţelegerea dintre 
coproprietari sau la licitaţie), iar preţul obţinut se distribuie între coproprietari 
proporţional cotelor lor.

Niciun coproprietar nu poate cere altor coproprietari, sau liderului, sau 
primăriei, ca în locul cotei-părţi valorice să-i fie achitată o sumă în bani. Ob-
ţinerea unei sume de bani pentru cota-parte valorică este posibilă numai prin 
vânzarea cotei-părţi valorice sau prin vânzarea întregului bun.

Este foarte important să reţinem că legea (Legea cadastrului bunurilor 
imobile 1543/25.02.98, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 44-46 din 
21.05.1998, art. 59) conţine prevederi speciale privind înregistra rea la cadastru 
a contractelor privind înstrăinarea bunurilor imobile privati zate ale întreprin-
derilor agricole, precum și vânzarea cotelor-părţi în aceste bunuri. Aceste pre-
vederi specifice au fost necesare pentru că, spre deosebire de terenurile agrico-
le, dreptul de proprietate al cetăţenilor asupra clădirilor și construcţiilor nu a 
fost înregistrat în registrul bunurilor imobile în mod organizat. Respectiv, spre 
deosebire de alte bunuri imobile, încheierea prime lor contracte de înstrăinare 
a acestor bunuri (donaţie, vânzare-cumpărare, schimb) este posibilă făfăf ră în-
registrarea bunului imobil în registrul bunurilor imobile și făi făi f ră extrasul din 
registrul bunurilor imobile. Totodată, după înche ierea contractelor, persoana 
care a obţinut în proprietate bunul sau cotele-părţi din bunul imobil privatizat 
are obligaţia să efectueze înregistrarea.

Coproprietarii unui bun imobil privatizat sunt în drept să procure în con-
diţii mai favorabile terenul aferent conform procedurilor stabilite la capitolul 
4.1, subcapitolul 4.1.2, secţiunea 4.1.2.1.

În afară de proprietatea comună pe cote-părţi există și proprietatea co-
mună în devălmășie (făie (făie (f ră stabilirea cotelor-părţi ideale), cum ar fi bunurile 
comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei. Acest subiect este reflectat în 
compartimentul 8.

4.2.4. Animalele domestice

Legea obligă deţinătorul de animale domestice cum ar fi bovinele, ovinele, 
caprinele, porcinele, cabalinele, asinii, să respecte anumite reguli privind iden-
tificarea (însemnarea) și înregistrarea acestor animale. 

Potrivt Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea 
animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-130 din 11.08.2006)
orice deținător de animale are obligaţia de a prezenta informaţia privind anima-
lele pe care le are pentru a fi incluse în Registrul de stat al animalelor.
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În termen de 15 zile de la naşterea animalului deţinătorul de animale are 
obligaţia de a prezenta informaţia respectivă direcţiei raionale sanitar-veteri-
nare şi pentru siguranţa produselor de origine animală. 

Identificarea (însemnarea) animalelor se face prin aplicarea unor mijloace 
de identificare (semne) speciale.

Deţinătorul de animale are obligaţia de a declara medicului veterinar 
oficial, în cel mult 7 zile, cumpărarea sau înstrăinarea animalelor. În caz de 
moarte, dispariţie şi sacrificare a animalelor, deţinătorul de animale are obli-
gaţia de a declara aceste fapte direcţiei raionale sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa produselor de origine animală. Prevederile Legii nr. 231-XVI din 20 
iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor explicate mai sus vor 
fi puse în aplicare de la 01 ianuarie 2012.

Agenţia Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine 
Animală este autoritatea publică naţională ce reglementează, coordonează şi 
controlează implementarea Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identifi-
carea și înregistrarea animalelor. Informații despre Agenția dată sunt pe pagi-
na web http://www.asv.gov.mdhttp://www.asv.gov.md/

Legea (Codul civil, art. 341) prevede situaţii aparte când unui proprietar i 
se pot lua animalele. În particular, în cazul în care proprietarul unor animale 
domestice dă dovadă de cruzime deosebită sau încalcă grav regulile de com-
portare cu animalele stabilite, prin lege, orice persoană are dreptul să ceară pre-
darea animalelor prin răscumpărarea lor. Preţul de răscumpărare se stabilește 
prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească.

4.3. Dobândirea dreptului de proprietate prin posesiune 
 îndelungată și în alte cazuri specifice

Legea, în particular Codul civil, art. 320, stabilește modul sau calea pe care 
o persoană poate obţine în proprietatea sa un bun. Una din aceste modalităţi 
este crearea unui bun nou, cum ar fi construcţia unei case, despre care s-a spus 
mai sus în subcapitolul 4.2.1, secţiunea 4.2.1.3. Moștenirea și încheierea con-
tractelor civile, despre care se va discuta în alte compartimente ale prezentului 
Îndrumar, este o modalitate foarte des folosită pentru obţinerea bunurilor în 
proprietate. De asemenea, privatizarea gratuită a terenurilor și a altor bunuri 
reprezintă o altă cale legală pentru dobândirea bunurilor. În unele cazuri drep-
tul de proprietate poate fi obţinut prin hotărâre judecătorească.

În afară de aceste modalităţi, care sunt întâlnite foarte frecvent, dreptul de 
proprietate poate fi dobândit și pe alte căi legale, care sunt mai noi în legislaţie 
sau mai puţin cunoscute de cetăţeni. Una din aceste modalităţi este deţinerea 
sau posesiunea îndelungată a unui bun, denumită în lege uzucapiune, care a 
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fost introdusă doar odată cu adoptarea noului Cod civil. Despre acest subiect 
se vorbește la subcapitolul 4.3.1. La subcapitolul 4.3.2. este reflectat subiectul 
privind dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului mobil făndirea dreptului de proprietate asupra bunului mobil făndirea dreptului de proprietate asupra bunului mobil f ră stăpân, 
denumită în lege ocupaţiune, și privind soarta bunului pierdut de un proprie-
tar și găsit de un alt proprietar. Aceste două subcapitole conţin comentarii la 
următoarele norme legale de bază:

– Codul civil, Legea 1107/06.06.2002, art. 296, 320-336;
– Legea cadastrului bunurilor imobile 1543/25.02.1998, Monitorul Ofi-

cial al R. Moldova nr. 44-46 din 21.05.1998, art. 401.

4.3.1. Dobândirea dreptului de proprietate prin deţinerea 
(posesiunea) îndelungată a unui bun 

Potrivit legii (Codul civil, art. 332-336), o persoană poate deveni proprietar 
al unui bun dacă l-a posedat (deţinut) pe parcursul unei perioade îndelungate 
ca un adevărat proprietar. Această cale de dobândire a dreptului de proprietate 
este identificată în lege prin noţiunea de uzucapiune. Prima condiţie este ca 
posesiunea să dureze neîntrerupt pe parcursul unei perioade de timp stabilite 
prin lege, și anume:

– Termenul de minimum 15 ani este necesar pentru ca o persoană să 
poată obţine prin uzucapiune în proprietatea sa o casă, un teren și alt 
bun imobil; 

– Termenul de minimum 5 ani este necesar pentru ca o persoană să poa-
tă obţine prin uzucapiune în proprietatea sa un bun mobil, cum ar fi o 
mașină și alte bunuri care pot fi mișcate ușor din loc. Totodată, legea 
prevede anumite condiţii pentru ca posesiunea îndelun gată să serveas-
că drept temei pentru recunoașterea dreptului de proprietate dobândit 
prin uzucapiune. Regulile și condiţiile esenţiale pentru uzucapiunea 
clădirilor și a altor bunuri imobile sunt aceleași și pentru uzucapiunea 
bunu rilor mobile. Astfel, posesiunea trebuie să fie de bună-credinţă, 
adică cel care deţine un bun nu știe și nici nu poate ști că bunul pe care 
îl posedă aparţine altei persoane sau că posesiunea sa este ilegală. De 
asemenea, legea permite uzucapiunea doar dacă pretendentul la drep-
tul de proprietate asupra unui bun a deţinut bunul în mod deschis și 
netulburat. Din moment ce adevăratul pro prietar înaintează pretenţii 
și cere bunul său de la posesor, cel care posedă (deţine) bunul nu mai 
este posesor de bună-credinţă și devine posesor de rea-credinţă.

Din exemplul descris în continuare vom deduce cum se calculează terme-
nul posesiunii care dă dreptul unei persoane să pretindă la dreptul de proprie-
tate asupra unei case, a unui teren și altui bun.
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Exemplu
Cetăţeanul A. și cetăţeanul B. locuiau în casele lor individuale învecinate 

(peste gard). În 1981 cetăţeanul A. a decedat. În legătură cu faptul că cetăţea-
nul A. nu a avut moștenitori și nimeni nu a venit să se instaleze în casă, din 
anul 1982 cetăţeanul B. s-a mutat cu familia în casa care a aparţinut cetăţea-
nului A., unde a locuit fără întrerupere timp de 10 ani, a reparat casa de două 
ori, a achitat impozitele.

În anul 1992 a decedat cetăţeanul B., iar peste 3 ani a decedat și soţia lui. 
În casa care a aparţinut cetăţeanului A. a rămas să locuiască cetăţeanul C., 
feciorul cetăţeanului B., cu familia sa.

În 2005 cetăţeanul C. a depus cerere în judecată pentru a i se recunoaște 
dreptul de proprietate asupra casei, dobândit prin uzucapiune. Cererea a fost 
admisă. Astfel, cetăţeanul A. a dobândit dreptul asupra unei case care a apar-
ţinut altei persoane datorită faptului că timp de 23 de ani el și părinţii lui au 
locuit în acest imobil, l-au folosit și l-au deţinut ca niște proprietari.

În cazul descris casa a fost posedată neîntrerupt pe parcursul a 23 de ani. Tatăl 
lui C. a locuit 10 ani în casa cu pricina și însuși B. a locuit în aceeași casă timp de 13 
ani, în total 23 de ani. Astfel, legea permite ca aceste două perioade să fie unite.

Pentru a obţine dreptul asupra unui bun imobil prin uzucapiune, persoa-
na interesată trebuie să depună cerere în judecată pentru constatarea faptului 
uzucapiunii. În temeiul hotărârii judecătorești, dreptul dobândit prin uzuca-
piune se înregistrează în registrul bunurilor imobile.

Este de menţionat că legea interzice în mod expres obţinerea dreptului de 
proprietate prin uzucapiunea bunurilor din domeniul public despre care s-a 
vorbit la subcapitolul 4.1.1.

Exemplu
Cetăţeanul A. deţine în proprietate o casă cu teren aferent în satul X. De 

la casa cetăţeanului A. până la drumul central este o hudiţă (un drum îngust) 
cu lungimea de vreo 6 metri. În 1991, cetăţeanul A. a pus poartă între hudiţă 
și drumul central. Prin 2009, cetăţeanul A. a depus cerere în judecată să i se 
recunoască dreptul de proprietate dobândit prin uzucapiune asupra porţiu-
nii de teren care a servit cândva drept cale de acces (drum) de la gospodăria 
cetăţeanului A. spre drumul central. Însă, deși termenul posesiunii a fost de 
18 ani, cererea a fost respinsă de judecată pe motiv că porţiunea de drum este 
teren public de interes local și, potrivit art. 296 Cod civil, nu poate fi dobândi-
tă în proprietate prin uzucapiune.
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4.3.2. Dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului 
fără stăpân (ocupaţiune) și asupra bunului găsit

Un bun mobil făUn bun mobil făUn bun mobil f ră stăpân devine proprietatea persoanei care îl deţine și îl 
posedă, această modalitate având în lege denumirea de ocupaţiune. Astfel:

– pot fi dobândite prin ocupaţiune doar bunurile mobile, afară de clădi-
ri, terenuri și alte bunuri fixate solid de pământ;

– pot fi dobândite prin ocupaţiune doar bunurile făiune doar bunurile făiune doar bunurile f ră stăpân, adică ace-
le bunuri mobile care au fost părăsite, al căror proprietar a renunţat 
expres la dreptul de proprietate.

Exemplu
Cetăţeanul A. din satul X. a hotărât să înnoiască mobilierul din casă și a 

scos în stradă lângă poartă mai multe piese din mobilierul vechi. La întrebă rile 
vecinilor și ale trecătorilor, cetăţeanul A. spunea că el nu mai are nevoie de 
aceste lucruri. Deci este evident că cetăţeanul A. nu mai pretinde că este pro-
prietarul mobilierului scos la poartă. În aceste condiţii, oricine, în princi piu, 
ar putea lua aceste lucruri, iar proprietarul nou va fi acea persoană care va lua 
prima aceste obiecte în posesie (le va duce acasă sau în alt loc pentru păstrare).

Trebuie să facem deosebire între bunul părăsit (abandonat) și bunul pier-
dut de cineva și găsit de altcineva. În privinţa acestor lucruri, legea (Codul civil, 
art. 324) stabilește un șir de reguli pentru cel care a pierdut bunul său, pentru 
cel care l-a găsit și pentru alte persoane/organizaţii.

Potrivit legii (Codul civil, art. 324-326), bunul mobil pierdut continuă să 
aparţină proprietarului său. Cel care a găsit bunul este obligat să-l întoarcă 
proprietarului/posesorului. Dacă proprietarul/posesorul nu poate fi identifi-
cat, persoana care a găsit bunul trebuie să-l predea autorităţilor administraţiei 
publice locale sau organului de poliţie din localitatea în care a fost găsit bunul. 
Bunul găsit într-o încăpere publică sau în transportul public se predă organi-
zaţiei de stat sau proprietarului mijlocului de transport.

Organizaţiile care au primit bunul găsit trebuie să afișeze la sediul lor un 
anunţ despre bunul găsit și au obligaţia de a păstra acest bun timp de 6 luni. 
Dacă păstrarea bunului va duce la deteriorarea lui sau dacă păstrarea este prea 
scumpă, bunul găsit este vândut înainte de expirarea termenului de 6 luni.

În cazul în care, timp de 6 luni, proprietarul nu a cerut bunul mobil pier-
dut, acest bun devine proprietatea persoanei care l-a găsit. Dacă cel care a găsit 
bunul refuză să-l ia, bunul trece în proprietatea statului. Dacă bunul găsit este 
un animal, atunci fostul proprietar poate să-l ceară înapoi dacă animalul ţine 
în mod deosebit la fostul stăpân sau dacă noul stăpân are un comportament 
crud faţă de animalul găsit.
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Proprietarul bunului găsit este obligat să compenseze cheltuielile legate 
de păstrarea bunului său. În afară de aceasta, proprietarul bunului găsit este 
obligat să plătească celui care l-a găsit o recompensă în proporţie de cel mult 
10% din preţul bunului. Dacă mărimea recompensei nu a putut fi stabilită pe 
cale amiabilă, cel care l-a găsit are dreptul la o sumă stabilită de instanţa de 
judecată.

Exemplu
Cetăţeanul A. din satul X. a pierdut un viţel de vreo 4 luni, pe care l-a gă-

sit cetăţeanul B. Cetăţeanul B. a dus viţelul la el acasă și a mers la primărie să 
anunţe găsirea viţelului. Secretarul consiliului a afișat un anunţ despre viţelul 
găsit, însă cetăţeanul A. nu a dat de știre că el ar fi proprietarul animalului, 
pentru că era plecat din sat și a revenit doar peste 8 luni după dispariţia viţe-
lului. Când a revenit în sat, cetăţeanul A. a aflat că animalul lui este la cetă-
ţeanul B. și a mers la acesta să ceară viţelul. Însă cetăţeanul B. a refuzat să-i 
dea viţelul, care era deja de câteva ori mai mare, spunând că el a cheltuit mult 
pentru a hrăni viţelul, pentru a-l îngriji și a-l lecui cu medicamente scumpe. 
Acum viţelul găsit este animalul iubit al întregii familii și el nu ar dori să în-
toarcă animalul fostului stăpân.

Cetăţeanul A. a mers la primărie, iar acolo l-au trimis la parajurist să cla-
rifice care sunt drepturile lui asupra animalului pierdut. Parajuristul i-a ex-
plicat prevederile legii expuse mai sus, după care cetăţeanul A. a calculat că ar 
ieși cam scump să se judece cu cetăţeanul B. și să-i achite cheltuielile pentru 
că a ţinut și a crescut viţelul timp de 8 luni. În final, cetăţeanul A. a renunţat 
la viţel după ce cetăţeanul B. i-a plătit pentru viţel, sumă cât ar fi costat la mo-
mentul când l-a găsit.

Printre bunurile găsite, legea (Codul civil, art. 327) reglementează într-un 
mod aparte situaţiile de noroc cum ar fi găsirea unei comori – orice bun mobil 
ascuns sau îngropat al cărui proprietar nu este. Cel care a găsit o comoară are 
dreptul la o parte din ea.

În cazul în care într-un bun imobil (casă, teren) se descoperă o comoară, 
ea aparţine pe jumătate proprietarului bunului imobil și pe jumătate celui care 
a descoperit comoara.

În cazul în care comoara are valoare istorico-culturală, ea este transmisă 
în proprietatea statului, dar 50% din preţul comorii trebuie plătite în mod egal 
celui care a descoperit comoara și proprietarului bunului imobil în care a fost 
găsită comoara.
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4.4.  Înregistrarea bunurilor imobile
Potrivit legii (Codul civil, art. 321), dreptul de proprietate al unei persoane 

asupra bunurilor imobile (case și alte construcţii, terenuri etc.) nu este recu-
noscut dacă nu estre înscris (înregistrat) în registrul bunurilor imobile. Res-
pectiv, înregistrarea corectă în registrul bunurilor imobile (cadastru) a drep-
tului de proprietate asupra acestor bunuri importante pentru fiecare familie 
este absolut necesară, pentru ca cetăţeanul să fie sigur că are actele în regulă 
și că nu vor apărea probleme atunci când bunurile imobile vor fi transmise 
prin moștenire, sau donate, sau vândute. La subcapitolul 4.4.1. sunt incluse 
informaţii succinte privind registrul bunurilor imobile și relaţiile cetăţenilor 
cu organele cadastrale. Subcapitolul 4.4.2 conţine comentarii la procedurile de 
înregistrare a bunurilor imobile.

Informaţiile din subcapitolele 4.4.1. și 4.4.2. sunt bazate pe prevederile le-
gilor și actelor normative de bază cu privire la înregistrarea bunurilor imobi le:

– Codul civil, Legea 1107/2002, art. 496-511;
– Legea cadastrului bunurilor imobile 1543/25.02.1998, Monitorul Ofi-

cial al Republicii Moldova nr. 44-46 din 21.05.1998, art. 59;
– Legea 393/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor 

la serviciile prestate de Întreprinderea SpecializatÎntreprinderea SpecializatÎ ă în Cadastru și filia-
lele acesteia, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-20 din 
09.02.2007;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 1030/1998 despre unele măsuri privind crea-
rea cadastrului bunurilor imobile, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 96 din 22.10.1998;

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 770/2007pentru aprobarea tarifelor la servi-
ciile prestate de Întreprinderea de Stat Întreprinderea de Stat Î „Cadastru” și filialele acesteia, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 98-102 din 13.07.2007;

– Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, Instrucţiune din 22.06.2005 cu 
privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142 din 28.10.2005;

– Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, Instrucţiunea din 27.05.2003 
cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor cadastra-
le și geometrice, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 177 din 
15.08.2003.

4.4.1. Registrul bunurilor imobile și sistemul organelor cadastrale

La acest subcapitol, în secţiunea 4.4.1.1. sunt explicate prevederile legale 
privind registrul bunurilor imobile în partea ce ţine de bunurile imobile în-
registrate ale cetăţenilor și informaţiile din registru de care poate avea nevoie 
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cetăţeanul. În secţiunea 4.4.1.2. se descrie succint sistemul organelor cadastra-
le și al persoanelor care acordă servicii cetăţenilor: registratorul din cadrul ofi-
ciilor cadastrale teritoriale, registratorul din cadrul Întreprinderii Specializate 
în Cadastru (Î.S. „Cadastru”), Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru.

4.4.1.1. Registrul bunurilor imobile

Cadastrul bunurilor imobile este un sistem complex unic care are rolul de 
a lua în evidenţă, prin înregistrarea de stat, toate bunurile imobile și drepturile 
asupra bunurilor imobile care aparţin cetăţenilor, persoanelor juridice, statului.

Registrul bunurilor imobile este un sistem de înscriere a datelor, efectuată 
conform legii, cu privire la bunurile imobile, la primii deţinători (proprietari) 
ai acestor bunuri, precum și la transmiterea ulterioară a drepturilor legale asu-
pra bunurilor imobile prin vânzare, donaţie, moștenire etc. Registrul conţine 
date cu privire la fiecare bun imobil separat. Spre exemplu, dacă una și aceeași 
persoană deţine 3 terenuri agricole, un teren de grădină și o casă cu teren pe 
lângă casă, în registrul bunurilor imobile va fi înregistrat separat fiecare din-
tre aceste 5 obiecte. Registrul se păstrează permanent și se ţine pe hârtie și în 
formă computerizată (bază de date).

Extrasul din registrul bunurilor imobile este un document ce confirmă în-
registrarea în registru a drepturilor cetăţenilor asupra bunurilor imobile ce le 
aparţin. Extrasul reflectă informaţia din registru cu privire la un bun concret 
și va fi deci eliberat pentru fiecare bun imobil înregistrat. Modelul extrasului 
este aprobat de Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru. Acest document este îm-
părţit în capitole identificate cu litere (A,B,C) și conţine informaţii divizate în 
trei subcapitole principale.

În subcapitolul I În subcapitolul I Î se înscriu datele despre bunul imobil:
– despre teren: (numărul cadastral, adresa, destinaţia de folosinţă (pentru 

construcţii, agricol etc.), suprafaţa, tipul hotarelor (generale sau fixe);
– despre fiecare construcţie aflată pe teren: (numărul cadastral, adre-

sa, destinaţia de folosinţă (casă de locuit, construcţie accesorie etc.), 
suprafaţa.

În subcapitolul II În subcapitolul II Î se înscriu datele referitoare la dreptul de proprietate: 
– despre teren: (numărul cadastral, mărimea cotei-părţi (1.0, 1/2, 1/3 etc.), 

numele proprietarului, data nașterii, codul personal, domiciliul, temeiul 
înscrierii dreptului de proprietate (titlul de autentificare a dreptului de-
ţinătorului de teren nr. data, certificatul de moștenitor nr. data, contrac-
tul de vânzare-cumpărare nr. data etc.), data înregistră rii; 

– despre fiecare construcţie aflată pe teren: (numărul cadastral, mări mea 
cotei-părţi (1.0, 1/2, 1/3 etc.), numele proprietarului, data nașterii, nu-
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mărul codului personal, domiciliul, temeiul înscrierii dreptului de pro-
prietate (actul de recepţie a construcţiei, certificatul de moștenitor nr. 
data, contractul de vânzare-cumpărare nr. data etc.), data înregi strării. 

În subcapitolul III În subcapitolul III Î se înscriu datele referitoare la grevarea dreptului de 
proprietate, adică referitor la gaj și la interdicţiile aplicate faţă de bunul ce 
aparţine proprietarului.

– De regulă, în acest capitol găsim o menţiune că nu sunt înscrieri, ceea 
ce înseamnă că bunul nu a fost pus în gaj și nu există alte drepturi ale 
altor persoane asupra bunului. Referitor la interdicţii, găsim aceeași 
menţiune despre lipsa înscrierilor, ceea ce înseamnă că asupra bunului 
nu a fost aplicat sechestru sau o altă interdicţie. 

– În cazul în care la acest capitol sunt menţiuni privind gajul, sechestrul, 
etc., extrasul va face referinţă la documentul care a stat la baza înscrie rii 
(contractul de gaj, încheierea instanţei de judecată etc.). Prezenţa aces-
tor înscrieri îl împiedică pe proprietar să încheie acte juridice în privinţa 
bunului imobil. Extrasul este semnat de registrator și conţine ștampila 
oficiului cadastral teritorial. Extrasul trebuie să fie eliberat de oficiul 
cadastral teritorial din locul de aflare a bunului imobil înregistrat, în 
termen de 3 zile lucrătoare, la cererea scrisă a persoanei interesate.

În afară de datele confirmate prin extrasul din registrul bunurilor imobile, 
registrul bunurilor imobile conţine informaţii privind valoarea bunului imo-
bil, care are importanţă, în particular, pentru calcularea impozitului pentru 
bunul imobil (teren și casă). Aceste date sunt confirmate prin eliberarea, după 
achitarea unei plăţi stabilite, a unui certificat privind valoarea bunului imobil. 
Acest certificat este necesar și în cazul întocmirii certificatului de moștenitor 
asupra bunurilor înregistrate.

Este important să reţinem că, în principiu, cetăţeanul are nevoie de extra-
sul din registrul bunurilor imobile numai dacă acest document este necesar 
pentru vânzarea bunului, pentru întocmirea certificatului de moștenitor, adi-
că atunci când are loc schimbarea proprietarului. Extrasul eliberat în aceste 
scopuri este valabil doar timp de două luni de la data eliberării. În alte cazuri, 
dacă cetăţeanul dorește să se informeze referitor la bunurile și drepturile sale 
înregistrate în cadastru, el poate veni la registratorul oficiului cadastral, unde 
poate lua cunoștinţă de informaţia din registru cu privire la bunul său, precum 
și privind alt bun imobil care-l interesează. De asemenea, cetăţeanul poate so-
licita eliberarea unui certificat informativ despre înscrierile existente referitor 
la oricare bun imobil și drepturile asupra bunului.
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Refuzul neîntemeiat de a elibera informaţii din cadastru poate fi atacat la 
Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, iar decizia Agenţiei poate fi contestată în 
instanţa de judecată.

4.4.1.2. Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru

Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru este un organ administrativ central, 
subordonat Guvernului, care conduce activităţile de creare și administrare a 
cadastrului bunurilor imobile. Aceste funcţii ale Agenţiei sunt îndeplinite prin 
intermediul Întreprinderii Specializate în Cadastru (Î.S. „Cadastru”) și a filia-
lelor acestei întreprinderi – oficiile cadastrale teritoriale care sunt amplasate în 
centrele raionale, în municipii și în orașe.

De regulă, cetăţenii nu au nevoie să se adreseze direct Agenţiei Relaţii Fun-
ciare și Cadastru în probleme ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile, deoa-
rece procedurile de înregistrare sunt efectuate direct la filialele Î.S. „Cadastru” 
la locul de aflare a caselor și a terenurilor. Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru 
nu intervine direct în aceste proceduri. În cazul în care cetăţeanul consideră 
că în cadrul procedurilor de înregistrare i-au fost încălcate drepturile, el este 
în drept să se adreseze direct la Î.S. „Cadastru” sau în judecată.

În cazul în care cetăţeanului i se refuză eliberarea informaţiilor cadastrale, 
acest refuz poate fi contestat la Agenţie, iar decizia Agenţiei poate fi atacată 
în instanţa de judecată. Totodată, cetăţenii nu sunt lipsiţi de dreptul de a se 
adresa la Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru cu cereri și petiţii legate de acti-
vitatea Î.S. „Cadastru” sau a filialelor.

Informații utile despre Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru sunt plasate 
pe pagina web http://www.arfc.gov.md/http://www.arfc.gov.md/http://www.arf

4.4.1.3. Registratorul din cadrul Întreprinderea de Stat „Cadastru”

Întreprinderea Specializată în Cadastru (Î.S. „Cadastru”) este o întreprin-
dere de stat care se află la Chișinău, dar are filiale în fiecare centru raional. 
Activitatea de bază a Î.S. „Cadastru” constă în formarea și păstrarea infor-
maţiei cadastrale, inclusiv a datelor despre casele și terenurile cetăţenilor. În 
cadrul Î.S. „Cadastru” activează un registrator care deţine prin lege dreptul de 
a controla activitatea registratorilor din cadrul oficiilor cadastrale teritoriale. 
Deci nu este necesar ca cetăţenii să se adreseze registratorului din cadrul Î.S. 
„Cadastru” pentru a înregistra un drept. Cetăţenii sunt în drept de a se adresa 
registratorului din cadrul Î.S. „Cadastru” doar atunci când nu sunt de acord cu 
modul în care cererea lor a fost soluţionată de registratorul oficiului cadastral 
teritorial.
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Registratorul din cadrul Î.S. „Cadastru” este o persoană cu funcţii de răs-
pundere, are atribuţii de supravegherea acţiunilor registratorilor din cadrul 
oficiilor cadastrale teritoriale și este în drept:

– să examineze cazurile de respingere a cererii cetăţeanului de înregi-
strare a bunului imobil atunci când cererea nu se înregistrează și nu se 
examinează; 

– să examineze legalitatea deciziilor registratorilor din cadrul oficiilor 
cadastrale teritoriale prin care cererea de înregistrare a fost exami-
nată, dar a fost refuzată efectuarea înscrierilor în registrul bunurilor 
imobile;

– să decidă privind corectarea unor greșeli din registrul bunurilor imo-
bile etc. În cazul în care nu este satisfăn care nu este satisfăn care nu este satisf cut de modul în care problema lui 
a fost so luţionată de registratorul din cadrul Î.S. „Cadastru”, cetăţeanul 
poate contesta decizia acestui registrator în instanţa de judecată.

Informații despre activitatea Î.S. „Cadastru” sunt plasate pe pagina web 
http://www.cadastre.md/

4.4.1.4. Registratorul din cadrul oficiului cadastral teritorial

Oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii 
și în orașe sunt filiale ale Î.S. „Cadastru”. Aceste oficii efectuează nemijlocit 
lucrările cadastrale, întocmesc dosarul cadastral al fiecărui bun imobil și do-
cumentele necesare pentru ţinerea cadastrului, efectuează înregistrarea drep-
turilor cetăţenilor asupra bunurilor imobile, prezintă informaţii din cadastru 
privind bunurile imobile și drepturile înregistrate asupra acestor bunuri. Toa-
te cererile ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile sunt adresate direct regi-
stratorului din cadrul oficiului cadastral teritorial.

Registratorul este o persoană cu funcţii de răspundere care este în drept 
să examineze documentele și să decidă privitor la înregistrările (înscrierile) 
necesare prevăzute de lege. În procesul înregistrării, registratorul din cadrul 
oficiului cadastral teritorial:

– solicită de la cetăţean documentele necesare pentru a include în cada-
stru datele despre bunul imobil și drepturile cetăţenilor asupra bunu-
rilor;

– adoptă decizii privind efectuarea sau modificarea înscrierilor în regi-
strul bunurilor imobile; 

– este în drept să refuze efectuarea sau modificarea înscrierilor; 
– eliberează extrase din registrul bunurilor imobile etc. În cazul în care 

nu este de acord cu acţiunile registratorului din cadrul oficiului ca-
dastral teritorial, cetăţeanul poate contesta decizia acestui registra tor 



250  D R E P T U L  D E  P R O P R I E T A T E

la registratorul din cadrul Î.S. „Cadastru” sau în instanţa de judeca-
tă. Mai detaliat, acest aspect este reflectat în continuare la secţiunea 
4.4.2.2.

Informații despre sistemul oficiilor cadastrale sunt plasate pe pagina web 
http://www.cadastre.md/?lang=ro&menu_id=191

4.4.2. Înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor  

 asupra bunurilor imobile

Până nu demult, casele și gospodăriile cetăţenilor de la sate erau luate la 
evi denţă de primării într-un registru special: Registrele de evidenţă a gospodă-
riilor (foste gospodării colhoznice, gospodării ţărănești (de fermier)). Aceste 
registre au continuat evidenţa bunurilor în gospodăriile individuale în locali-
tăţile rurale existente și în perioada de până la anii ‘90 (în perioada sovietică). 
În prezent însă legea recunoaște doar înregistrarea bunurilor și drepturilor 
cetăţenilor care este efectuată la oficiile cadastrale teritoriale. Este obligatorie 
înregistrarea la oficiile cadastrale teritoriale a caselor și a terenurilor, precum 
și a drepturilor cetăţe nilor asupra acestor bunuri. Doar în unele cazuri, legea 
permite amânarea înregistrării. Din punct de vedere legal, fără înregistrarea  fără înregistrarea  f
în cadastru, drepturile cetăţenilor asupra bunurilor imobile pe care le deţin 
nu există.

Legea prevede că trecerea înregistrării caselor și a anexelor gospodărești 
din sate în sistemul organelor cadastrale are loc prin înregistrarea primară 
(iniţială). Informaţia actuală din Registrul de evidenţă a gospodăriilor stă la 
baza înregistrării primare (iniţiale) a caselor în registrul cadastral al bunurilor 
imobile. Cunoașterea procedurilor esenţiale ale acestui proces le va ajuta ce-
tăţenilor să își protejeze mai bine proprietăţile în cazul unor eventuale greșeli 
sau inexactităţi. Aceste aspecte sunt reflectate în secţiunea 4.4.2.1.

După înregistrarea primară, cetăţeanul intră în relaţii cu oficiile cadastra-
le teritoriale în legătură cu înregistrările curente, adică atunci când datele din 
Registrul bunurilor imobile trebuie să fie modificate în legătură cu vânzarea, 
moștenirea bunurilor etc. Relaţiile cetăţeanului cu oficiile cadastrale terito-
riale în procesul înregistrărilor curente privind casele de locuit, terenurile de 
lângă casă, terenurile agricole și alte bunuri imobile sunt explicate în secţiunea 
4.4.2.2.

4.4.2.1. Înregistrarea primară a caselor de locuit și a terenurilor 
 în localităţile rurale

Înregistrarea primară presupune efectuarea primului înscris în Registrul 
bunurilor imobile privitor la case, terenuri și la drepturile cetăţenilor asupra 
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acestor bunuri, cu reflectarea datelor și a informaţiei care este prevăzută de 
lege. Înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor se efectuează 
de către oficiile cadastrale teritoriale raionale în locul unde se află bunurile 
imobile:

– terenurile agricole; 
– terenurile de lângă casele de locuit;
– clădirile și construcţiile solid legate de pământ (orice construcţie ridi cată 

pe pământ sau în pământ, care este legată de pământ prin funda ment, 
stâlpi etc.), adică construcţia care nu poate fi mutată din loc în loc.

Înregistrarea primară a terenurilor agricole a fost efectuată odată cu atri-
buirea în natură a cotelor de teren echivalent și este confirmată prin titlurile pe 
care le deţin proprietarii. Acest subiect a fost discutat în subcapitolul 4.2.2. sec-
ţiunea 4.2.2.1. În această secţiune vor fi explicate doar prevederile legii privind 
înregistrarea primară a terenurilor de lângă casă, a caselor și construcţiilor 
amplasate pe aceste terenuri.

Pentru moment, în multe sate din republică s-a efectuat înregi strarea pri-
mară masivă, în mod organizat. Înregistrarea primară masivă s-a efectuat în 
mod gratuit pentru cetăţeni, conform unui Program de stat special de creare a 
cadastrului bunurilor imobile. Dat fiind faptul că în acest proces a fost efectuat 
un volum mare de lucru, în unele cazuri, datele înregistrate privind bunurile 
imobile nu corespund întocmai situaţiei reale și corecte, în opinia proprieta-
rilor. Anume așa s-a întâmplat în cazul descris la subcapitolul 4.2.1. secţiunea 
4.2.1.1, când cetăţeanul s-a pomenit că după înregi strarea primară masivă, lo-
tul lui de lângă casă s-a micșorat cu 10 ari, iar lotul vecinului s-a mărit cu 10 
ari. O altă situaţie este descrisă în următorul exemplu.

Exemplu
Familia A. din s. C. raionul N. deține un teren aferent casei de circa 12 ari pe 

care îl posedă și îl folosește în hotarele moștenite după bunica unuia din soții A. 
Terenul lor se mărginește dintr-o parte cu un drum public central, iar în capăt a 
fost întotdeauna învecinat cu terenul vecinului B. Din altă parte te renul are hotar 
cu terenul vecinului C. cu suprafața de peste 30 de ari. Vecinul C. avea poarta 
principală la un alt drum lateral. Prin anul 1982 soții A. au permis nuntașilor să 
treacă prin grădina lor la nun ta fiicei vecinului C. După nuntă, cu permisiunea 
vecinilor A., vecinul C. folosea ocazional grădina pentru a ieși la drumul principal.

În 1997 vecinul C. a decedat, casa acestuia revenind unei nepoate, care 
nu a venit să locuiască în casa bunelului. Soții A. au făcut înapoi gardul dintre 
grădina lor și grădina vecinului C. și au scos poarta instalată cu ocazia nunții 
din anul 1982.
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În anul 2003 în localitate au început lucrările cadastrale pentru înregistra-
rea primară masivă. Moștenitoarea vecinului C. a intrat în conflict cu soții A. 
insistând la dreptul ei asupra porțiunii din grădina soților A. pentru a avea 
o cale suplimentară de ieșire la drumul principal. Primăria cunoștea că între 
ve cinii A. și C. există un conflict cu privire la hotar.

Conflictul dintre vecini s-a agravat, astfel încît în anul 2005 soții A. 
au hotărât să se adreseze în judecată. În procesul judecății soții A. au luat 
cunoștință de titlul de autentificare din august 2003 eliberat de primărie pen-
tru terenul lor de lângă casă. De asemenea, soții A. au luat cunoștință de pla-
nul tere nului vecinului C. și au constatat că după planul aprobat de consiliul 
local și care era înregistrat la cadastru terenul lor nu mai are hotar cu terenul 
vecinului B. Între aceste două terenuri a fost proiectat un mic sector care face 
parte din gră dina terenului vecin moștenit de nepoata lui C. Acest teren for-
mează un drum suplimentar de la grădina vecinului C. spre șosea. 

Exemplul de mai sus ar putea fi util pentru evitarea greșelilor și încălcă-
rilor în procesul de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile. În acest 
scop ne vom referi în continuare la specificul acestor lucrări cadastrale.

O particularitate importantă a înregistrării primare masive este faptul că 
bunurile au fost înregistrate în registrul bunurilor imobile fără cererea și fără 
participarea activă a proprietarilor, în principal în baza documentelor pe care 
le deţin primăriile, inclusiv: datele din Registrele de evidenţă a gospodăriilor; 
deciziile privind atribuirea loturilor de lângă casă; actele privind recepţia con-
strucţiilor noi etc.

Totodată, primăriile urmau să informeze populaţia despre începerea înre-
gistrării primare masive, astfel încât cetăţenii să poată lua cunoștinţă de docu-
mentaţia elaborată pentru înregistrare și să propună modificarea și precizarea 
acestor documente. Informarea cetăţenilor despre mersul înregistrării prima-
re masive contribuie la reflectarea corectă a informaţiei în cadastru, la evitarea 
greșelilor din documentaţia cadastrală care stă la baza înregistrării terenurilor 
și caselor. Însă, în unele localităţi, autorităţile locale nu au avut nici grijă și 
nici interes să colaboreze cu populaţia pentru a evita încălcarea drepturilor 
cetă ţenilor. Din cazul descris mai sus rezultă că primăria a lucrat insuficient 
cu populaţia (titlurile cu indicarea planului terenului au fost aprobate în 2003, 
dar au fost eliberate cetăţenilor abia în 2005).

Proiectul de organizare a teritoriului din intravilan (harta teritoriului) 
este un document cadastral de bază în care sunt arătate străzile (drumurile) 
satu lui, hotarele fiecărui teren separat și construcţiile amplasate pe terenu-
ri (case și anexe gospodărești). Din acest proiect se vede care sunt terenurile 
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învecina te. Elaborarea acestei hărţi necesită efectuarea măsurărilor pe teren. 
Deţinătorii de teren sunt obligaţi să permită examinarea bunului imobil per-
soanelor împuternicite de a efectua lucrările cadastrale. De regulă, inginerii 
cadastrali din cadrul primăriilor au participat la aceste lucrări. Proiectul de 
organizare a teritoriului poate fi elaborat doar de către întreprinderile ce deţin 
licenţe în domeniul executării lucrărilor cadastrale. Acest document trebuie să 
fie apro bat prin decizia consiliul local și, în corespundere cu acest plan, sunt 
întocmite titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren cu in-
dicarea pla nului (configuraţiei) terenului.

Dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil conţine: fragmentul planului 
cadastral al terenului (o parte din planul general); extrasul din registrul de evi-
denţă a gospodăriilor sau certificatul eliberat de primărie privind datele tuturor 
membrilor gospodăriei; exemplarul doi al titlurilor de autentificare a drepturi-
lor deţinătorului de teren; copiile deciziilor de atribuire a terenului adoptate de 
consiliul local; actul de dare în exploatare a construcţiei; alte do cumente, după 
caz. Dosarul cadastral este întocmit de oficiul cadastral terito rial și are un nu-
măr cadastral – o combinaţie de cifre ce reprezintă elemente specifice ale cada-
strului (raion, zonă, masiv, sector cadastral etc.). Numărul cadastral este identic 
cu numărul din titlul de autentificare a drepturilor deţi nătorului de teren.

În baza dosarului cadastral, registratorul înregistrează în Registrul bu-
nurilor imobililor terenurile și construcţiile de pe terenuri și dreptul de pro-
prietate al cetăţenilor asupra bunurilor imobile. Faptul înregistrării se confir-
mă prin aplicarea unei ștampile speciale, numită parafa de înregistrare a drep-
turilor. Parafa de înregistrare se aplică pe toate exemplarele de documente, 
inclusiv pe titlul de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren care este 
înmânat proprietarului. Înregistrările se fac atât în fișierele de hârtie, cât și în 
varianta computerizată a registrului.

O altă prevedere legală specifică privind înregistrarea primară masivă 
spune că terenurile ocupate de case și anexe gospodărești au fost înregistrate 
în registrul bunurilor imobile în baza hotarelor generale ale terenului. Astfel, 
înregistrarea primară masivă a avut loc fără stabilirea (fixarea) hotarelor la 
faţa locului.

Din cazul descris mai sus rezultă că reprezentanţii primăriei (consiliului) 
aveau cunoștință de conflictul de hotar dintre vecinii A. și C. Deci autorităţile lo-
cale au putut refuza sau amâna aprobarea planului cadastral și a hotarelor gene-
rale dintre aceste terenuri până la împăcarea părţilor sau până la soluţionarea ca-
zului în judecată. Vecinii puteau fi ajutaţi să ajungă la o înţelegere care să îm pace 
ambele părţi. Spre exemplu, vecinul A. putea să cedeze partea din grădina lor 
vecinei C. pentru ieșire la drumul principal, iar vecina C. putea să cedeze o fîo fîo f șie 
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din grădina sa pentru ca vecinii A. să nu fie așa de strâmtoraţi, având în vedere că 
terenul vecinilor A. este de aproape 3 ori mai mic decât terenul vecinei C.

Apariţia litigiilor de genul celui existent dintre vecinii A. și C. este posibilă 
atâta timp cât hotarele nu sunt fixate pe loc. La solicitarea persoanei interesa-
te și din contul acesteia poate fi efectuată fixarea hotarelor la faţa locului și în-
tocmirea actelor privind stabilirea hotarelor. Acest proces trebuie să aibă loc cu 
participarea proprietarului terenului pentru care are loc fixarea hotarelor și a 
proprietarilor terenurilor alăturate. În cazul de mai sus, fixarea hotarelor putea 
fi făfi făfi f cută doar în prezenţa vecinilor A., B. și C. Vecinii trebuie înștiinţaţi prin aviz 
special, înmânat prin recipisă, despre ziua când va avea loc fixarea hotarelor.

Rezultatele stabilirii și coordonării hotarelor se reflectă în actul de stabi-
lire a hotarelor fixe întocmit conform unui model aprobat de Agenţia Relaţii 
Funciare și Cadastru. Actul dat se semnează de către proprietarul terenului, 
vecini și executantul lucrărilor de stabilire a hotarelor (de regulă, specialistul 
în lucrări cadastrale de la oficiul cadastral). De asemenea, se întocmește dosa-
rul tehnic al bunului imobil și planul geometric al terenului (desene și schiţe 
care arată dimensiunile terenului, locul de amplasare a casei pe teren; planul 
casei în interior, după caz). Acest plan geometric al terenului poate fi schimbat 
doar prin acordul tuturor proprietarilor terenurilor învecinate. Modificarea 
planului poate fi efectuată prin hotărârea instanţei de judecată, dacă vecinii nu 
ajung la o înţelegere privind stabilirea hotarelor.

Este important să reţinem că, în cadrul efectuării înregistrării primare ma-
sive, de regulă cetăţenii nu au primit extrasele din registrul bunurilor imo bile 
la care ne-am referit mai amănunţit în secţiunea 4.4.1.1. a prezentului ca pitol. 
După cum am menţionat mai sus, cetăţenilor trebuie să le fie eliberat titlul de 
autentificare a drepturilor deţinătorului de teren pentru sectorul pe care sunt 
amplasate casa și anexele gospodărești, care să aibă aplicată parafa de înregi-
strare. Totodată, orice proprietar este în drept să meargă la oficiul cada stral 
teritorial și să solicite extrasul (informația) privind bunurile sale înregistrate.

Greșelile din cadastru, comise în cadrul înregistrării primare masive, pot fi 
corectate. Cetăţeanul care consideră că la în registrarea primară au fost admise 
greșeli trebuie să meargă la oficiul cadastral teritorial și să se adreseze registra-
torului. Registratorul va studia cazul și va decide care este modalitatea în care 
este posibilă corectarea greșelii comunica te. Greșelile din cadastru se corectea-
ză numai în temeiul deciziei registratoru lui. Corectarea greșelilor tehnice (lite-
re, cuvinte, cifre, calcule aritmetice etc.) are loc prin decizia registratorului.

Alte greșeli din registrul bunurilor imobile (indicarea greșită a proprieta-
rului, a suprafeţei terenului, a cotelor-părţi din proprietatea comună, a hotare-
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lor etc.) pot fi corectate doar cu acordul în scris al fiecărei persoane interesate. 
În cazul în care persoanele interesate nu dau acordul lor pentru schimbarea 
datelor din registru, greșeala va putea fi corectată doar prin hotărârea instan-
ţei judecătorești. În studiul de caz de mai sus, vecinii A. au considerat că în-
registrarea terenurilor lor era greșită, dar, deoarece vecina nu avea aceeași pă-
rere, corectarea hotarelor nu este cu putinţă prin decizia registratorului. Este 
important să reţinem că, în astfel de situaţii, fără acordul vecinilor interesaţi, 
nici primăria (consiliul) nu mai poate schimba nimic, nu poate anula sau mo-
difica titlurile eliberate sau planul terenurilor.

În concluzie, cetăţenii care nu au primit încă titluri pe care este arătat pla-
nul terenului de lângă casă și casa de locuit sunt în drept să meargă la primărie 
și să precizeze:

– dacă în localitatea lor înregistrarea primară masivă a avut loc, sau este 
de abia pornită, sau urmează încă să înceapă;

– unde sunt titlurile lor pentru terenurile de lângă casă și când ar putea 
să le primească.

În cazul în care înregistrarea primară masivă gratuită nu a fost efectuată 
în localitate din anumite cauze, cetăţenii sunt în drept să meargă la oficiul 
cadastral teritorial și să depună cerere pentru efectuarea înregistrării primare 
din contul lor.

4.4.2.2. Înregistrarea modificÎnregistrarea modificÎ ărilor în registrul bunurilor imobileîn registrul bunurilor imobileî

După înregistrarea primară, ar putea apărea situaţii când cetăţenii vor 
trebui să apeleze la oficiile cadastrale teritoriale pentru a modifica înscrierile 
referitoare la bunul imobil ce le aparţine. Astfel, este obligatorie modificarea 
datelor din registru în cazul în care proprietarul și-a lărgit casa prin construc-
ţia unor anexe, ori și-a micșorat construcţiile prin demolarea unor părţi etc. 
În aceste cazuri, proprietarul va trebui să prezinte documentele de construire 
(autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor etc.), despre 
care s-a scris mai sus la subcapitolul 4.2.1, secţiunea 4.2.1.3.

Fără modificarea datelor din registru, nu va fi recunoscută drept legală 
schimbarea suprafeţei terenurilor și/sau modificarea hotarelor dintre terenu-
ri, chiar dacă schimbarea a avut loc cu acordul proprietarilor. Spre exemplu, 
până la urmă, vecinii A. și C. din cazul descris mai sus ar putea ajunge la o 
înţelegere cum să instaleze între ei gardurile astfel ca să le fie convenabil. Însă 
aceste schimbări trebuie confirmate prin documente și trebuie înregistrate în 
registrul bunurilor imobile.

De asemenea, modificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile este 
necesară atunci când proprietarii terenurilor învecinate cedează unul altuia 
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porţiuni de teren. Spre exemplu, vecinii A. și C. din cazul descris mai sus ar 
putea conveni ca vecina C. să cedeze o parte din terenul său pentru a mări gră-
dina vecinilor A. În acest caz, vecinii A. și C. vor trebui să încheie un contract 
prin care vecina C. va înstrăina vecinilor A. o parte din terenul ei (prin vân-
zare sau donaţie) și această porţiune de teren va fi alipită la terenul vecinilor 
A., fiind modificate planurile ambelor terenuri. În lege, această procedură se 
numește formarea bunului imobil prin combinare.

Modificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile este necesară 
atunci când proprietarul a format bunuri noi prin divizarea, separa rea sau 
unirea (comasarea) bunurilor imobile existente. Spre exemplu, în legă tură cu 
divorţul, foștii soţ și soţie au hotărât să împartă în natură gospodăria și terenul 
astfel, încât fiecare să aibă intrare separată și spaţiu separat. În acest caz, dacă 
foștii soţi vor găsi limbă comună, ei pot apela la oficiul cadastral teritorial să 
le facă planul și alte documente pentru împărţire, după care vor încheia un 
contract autentificat la notar și vor înregistra în registrul bunurilor imobile 
două obiecte noi în locul celui înregistrat până la împărţire. Astfel, bunul va fi 
împărţit atât în natură (fizic), cât și din punct de vedere juridic.

În cazul în care după înregistrarea primară dreptul de proprietate trece 
de la primul proprietar la altă persoană în legătură cu vânzarea, schimbul, 
donaţia bunului imobil, precum și în cazul moștenirii bunului imobil, noul 
proprietar este obligat să înregistreze dreptul său în registrul bunurilor imobi-
le (a se vedea Capitolul V și Capitolul VII).Capitolul VII).Capitolul

Înregistrarea modificărilor în registru sau a drepturilor noilor proprietari 
are loc în baza cererii care se depune în două exemplare. Cererea urmează a 
fi înregistrată într-o condică specială. Un exemplar al cererii cu documentele 
anexate se transmite registratorului, iar al doilea exemplar de cerere se resti-
tuie solicitantului, cu indicarea pe cerere a datei primirii cererii. Termenul de 
examinare a cererii nu trebuie să depășească 7 zile lucrătoare din data înregi-
strării ei. Acest termen poate fi prelungit, la decizia registratorului, cu cel mult 
40 de zile, în cazul în care este necesară înlocuirea documentelor sau primirea 
unor documente suplimentare.

După examinarea cererii de înregistrare a modificărilor în registru sau 
a drepturilor noilor proprietari, registratorul emite decizia de înregistrare a 
dreptului sau refuză satisfacerea cererii de înregistrare. Decizia privind refu-
zul înregistrării drepturilor se aduce la cunoștinţa solicitantului în scris. De-
cizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată sau la registratorul din 
cadrul Î.S. „Cadastru”. Decizia registratorului Î.S. „Cadastru” poate fi atacată 
în instanţa de judecată.
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Trebuie să ținem seama că depunerea cererii direct în judecată ar putea să 
nu fie cea mai bună soluţie, deoarece registratorul din oficiul cadastral terito-
rial ar putea, într-adevăr, avea motive pentru a nu satisface cererea de înregi-
strare. În plus, cererea în judecată trebuie formulată competent, deci persoana 
interesată va avea nevoie de bani pentru a apela la un avocat. Din aceste con-
siderente, ar fi mai raţional ca solicitantul înregistrării să apeleze mai întâi la 
registratorul din cadrul Î.S. „Cadastru”, care va examina cazul și va propune 
soluţii pentru depășirea situaţiei de conflict. În ultimă instanţă, această cale ar 
putea fi și mai ieftină (adresarea la Î.S. „Cadastru” este fără plată) și mai rapidă 
(registratorul va examina cazul în cel mult o lună).

4.4.2.3. Taxe/tarife pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale 
 teritoriale

Legea prevede încasarea plăţilor pentru serviciile prestate de Î.S. „Cada-
stru” la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor cetăţenilor asupra bu-
nurilor imobile, la modificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile, 
pentru obţinerea informaţiei din registru etc. Tarifele pentru aceste servicii, 
în marea lor parte, se aprobă de Guvern. La moment sunt în vigoare tarifele 
aprobate prin Hotărârea nr. 770 din 02.07.2007 pentru aprobarea tarifelor la 
serviciile prestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru” şi filialele acesteia (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 98-102 din 13.07.2007). Unele tarife 
sunt stabilite în sumă fixă, altele se calculează pornind de la valoarea bunului 
imobil. În tabelul de mai jos sunt prezentate selectiv unele tarife, care sunt 
aplicate în prezent pentru cele mai frecvente servicii solicitate de cetăţeni.

Tipul bunului imobil și serviciul solicitat
Cuantumul 

tarifelor

Teren cu destinaţie agricolă și/sau plantaţie perenă:

înregistrarea primară selectivă
0,20%, dar nu mai 
puţin de 84 lei și nu 
mai mult de 420 lei

înregistrarea curentă
0,20%, dar nu mai 
puţin de 83 lei și nu 
mai mult de 415 lei

înregistrarea dreptului de proprietate al aceluiași titular 
asupra a două sau mai multe terenuri cu destinaţie agri-
colă și/sau plantaţii perene

40 lei pentru fieca-
re bun imobil
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înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenuri-
lor cu destinaţie agricolă consolidate, în conformitate 
cu art. 701 din Codul funciar

40 lei pentru fieca-
re bun imobil

Casă de locuit cu accesorii, alt bun imobil (cu sau fără 
teren):

înregistrarea primară selectivă
0,06%, dar nu mai 
puţin de 99 lei și nu 
mai mult de 495 lei

înregistrarea curentă
0,05%, dar nu mai 
puţin de 96 lei și nu 
mai mult de 480 lei

Înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate 
comună asupra bunului imobil privatizat în contul cote-
lor valorice din patrimoniul întreprinderilor agricole:

pentru un grup de până la 10 coproprietari 80 lei

pentru un grup de la 11 coproprietari până la 50 220 lei

pentru un grup de la 51 coproprietari până la 100 400 lei

pentru un grup mai mare de 100 coproprietari
3 lei pentru fiecare 
cotă-parte

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului 
imobil în temeiul certificatului de moștenire

40 lei

Eliberarea informaţiei din registru:

eliberarea extrasului din registrul bunurilor imobile

51 leieliberarea certificatului privind înscrierile din registrul 
bunurilor imobile, eliberarea certificatului asupra bu-
nului imobil format

eliberarea copiilor documentelor din dosarul cadastral:
pentru un document 23 lei
pentru fiecare filă ulterioară 4 lei

eliberarea extrasului din capitolul-supliment al registru-
lui bunurilor imobile

40 lei
eliberarea informaţiei privind valoarea bunului imobil, 
eliberarea altei informaţii nesistematizate din cadastru.
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La cererea cetăţeanului care a plătit tariful, plata achitată pentru serviciile 
solicitate se restituie, integral sau parţial, în cazul în care: 

– a fost achitată o plată mai mare decât tariful stabilit; 
– a fost respinsă cererea de înregistrare;
– a fost adoptată decizia registratorului privind refuzul înregistrării 

dreptului;
– cetăţeanul și-a retras cererea de prestare a serviciului;
– nu a fost respectat termenul prevăzut de legislaţie pentru prestarea

serviciilor;
– în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

4.5. Drepturile si obligaţiile vecinilor
Dreptul de proprietate presupune nu numai dreptul proprietarului de a 

stăpâni liber și nestingherit bunurile sale. Stăpânul unor bunuri are și anumite 
obligaţii, pe care și le asumă de bună voie sau care sunt prevăzute direct de 
lege, care au menirea de a apăra drepturile altor persoane (terţe), de a nu în-
călca drepturile altor persoane. Legea (Cod civil, art. 377) spune că proprietarii 
terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate trebuie să respecte 
drepturile și obligaţiile prevăzute de lege și să se respecte reciproc.

Codul civil art. art. 377-394 este principala lege care stabilește drepturile și
obligaţiile vecinilor.

În localităţile rurale este foarte important ca proprietarii să cunoască și să 
respecte drepturile și obligaţiile specifice relaţiilor dintre vecini, despre care se
vorbește în acest capitol:

– stabilirea și respectarea hotarului dintre vecini (subcapitolul 4.5.1.) 
– drepturi legate de construcţiile ridicate pe terenurile învecinate (sub-

capitolul 4.5.2.)
– plantarea arborilor pe terenurile învecinate (subcapitolul 4.5.3.) 
– folosirea apelor de pe terenurile învecinate (subcapitolul 4.5.4.) 
– obligaţia de a suporta mirosul, zgomotul etc. (subcapitolul 4.5.5.) 
– dreptul de trecere prin terenul vecin (subcapitolul 4.5.6.) 
– încălcarea hotarului la ridicarea construcţiilor pe două terenuri în-

vecinate (subcapitolul 4.5.7).

4.5.1. Stabilirea și respectarea hotarului între terenurile învecinate

Ca între vecini (studiu de caz)
Partea 1
Ion și Maria M. din satul X. sunt gospodari vrednici, au o casă bună, ogra-

dă și gradină mare, animale și păsări. Alături au trăit nănașii lor, pe care i-au 
respectat și care i-au susţinut. Împreună au construit o baie în ograda 
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nănașilor, un perete fiind chiar pe hat și servind drept gard între gospodării. 
Dar, mai în fundul grădinii, gard nu aveau, căci au făcut o fântână în grădină 
la Ion și Maria M., de unde ambii gospodari luau apă. În toamnă, găinile am-
bilor gos podari ciuguleau împreună ce mai rămânea prin grădini.

Toate au mers bine până când nănașii au trebuit să se mute în alt sat și au 
vândut gospodăria unei familii tinere, Ileana și Grigore L. Aceștia, de cum s-
au instalat, au început să gospodărească pe placul lor. În primul rând, vecinul 
Grigore a început să aducă vorba de gard, la care Ion a zis că nănașul a stricat 
gardul, deci Grigore ar trebui să-l facă înapoi. Și pe urmă așa le era mai bine, 
fără gard, căci Ion și Maria M. mergeau să strângă nucile căzute în grădina 
nănașilor, iar nănașii luau apă din fântâna lor.

Vecinul Grigore ar vrea un gard ca lumea și crede că vecinii ar trebui să 
împartă costurile, lucru care nu prea i-a plăcut lui Ion, care i-a zis vecinului 
că poate să-și facă singur gard de care-i place. Peste o vreme, vecinul Grigore 
a adus niște stâlpi și l-a chemat pe vecinul Ion să-l ajute să-i îngroape. Însă, 
când au vrut să vadă unde anume va fi gardul, vecinii nu au putut ajunge la 
o înţelegere pentru că vecinul Ion crede că hotarul e cu o jumătate de metru 
mai spre vecinul Grigore.

În cazul vecinilor Ion și Grigore există o neînţelegere privind linia corectă 
a hotarului dintre grădinile lor, pentru că nu există semne clare după care ar 
trebui să se conducă. În acest caz, legea (Cod civil, art. 394) prevede că se ține 
seama de posesiunea de fapt a vecinilor. Adică hotarul se pune după cum fieca-
re vecin folosește terenul. Dacă posesiunea de fapt nu poate fi determinată cu 
precizie, atunci porţiunea de teren cu pricina se împarte în jumătate (în cazul 
vecinilor Ion și Grigore este vorba de vreo jumătate de metru de teren care ar 
trebui împărţit în două jumătăţi). Dacă prin stabilirea hotarului se schimbă 
mărimea stabilită a terenului, hotarul definitiv se stabilește, la cererea unuia 
dintre vecini, de către instanţa de judecată.

În studiul de caz de mai sus am văzut, de asemenea, că vecinii Ion și Gri-
gore nu puteau conveni cu privire la instalarea gardului. Pentru astfel de si-
tuaţii, legea (Cod civil, art. 393) prevede că vecinii sunt obligaţi să participe 
la instalarea unui hotar stabil între terenurile ce le aparţin. Cheltuielile legate 
de punerea hotarului, de regulă, se împart între vecini în mod egal. Despre 
procedura de stabilire (fixare) a hotarelor s-a spus mai sus în capitolul 4.4., 
subcapitolul 4.4.2., secţiunea 4.4.2.1. Cât privește înălţimea și tipul gardului 
instalat, vecinii trebuie să ajungă la un numitor comun.
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4.5.2. Drepturi legate de construcţiile ridicate pe terenurile 

 învecinate

Ca între vecini (studiu de caz)
Partea 2
După ce au vorbit cu parajuristul din sat, vecinii Ion și Grigore au con-

venit unde pun stâlpii pentru gard. Acum Grigore a adus vorba că ar fi bine 
ca gardul să fie din plasă mai înaltă, ca să nu sară păsările. Ion, la rândul lui, 
a spus că nu vede de ce ar trebui irosiţi bani în plus. Grigore ar face mai bine 
dacă ar vedea ce-i cu anexa pentru păsări care-i lipită de baie, căci peretele care 
dă în ograda lui Ion a făa făa f cut burtă și e gata să cadă drept peste trandafirii Ma-
riei, și atunci… Vecinul Grigore a zis că vede el ce face și cu plasa, și cu anexa.

Într-o vineri, vecinul Grigore l-a anunţat pe Ion că sâmbătă are de gând 
să facă o mică clacă pentru a construi o anexă nouă pentru păsări tot aco-
lo, lângă baie. A doua zi, vecinul Ion a sărit și el să dea o mână de ajutor la 
acoperiș.

Și vecina Ileana nu s-a lăsat. I-a spus vecinei Maria că are de gând să vină 
în ograda lor ca să muruiască și să văruiască frumos peretele băii și al ane-
xei pentru păsări, că degrabă e Duminica Mare și așteaptă musafiri. Vecina 
Maria nu s-a arătat tare încântata de planurile Ilenei și i-a răspuns că nu știe 
când va fi acasă ca să o primească pe vecină în ograda ei pentru mai mult 
timp. Ea a sădit deja flori sub peretele băii și Ileana o să-i strice grădiniţa. În 
plus, Maria crede că vecinii ar trebui să facă ceva, că apa de ploaie curge de pe 
streașina băii drept în flori și se face șanţ.

Potrivit legii, vecinii sunt obligaţi să respecte o distanţă minimă de la ho-
tar pentru ridicarea construcţiilor. Această distanţă minimă pentru localităţi-
le rurale nu este stabilită prin lege, dar trebuie respectată conform obiceiului 
locului, astfel încât să nu aibă de suferit drepturile proprietarului vecin. În 
cazul vecinilor din studiul de caz de mai sus vedem că baia și anexa pentru 
păsări a vecinilor Grigore și Ileana a fost ridicată chiar pe hotarul dintre gos-
podării, lucru care se întâmplă des în sate. În acest caz, potrivit legii (Cod civil, 
art. 391), Ion și Maria au obligaţia să permită vecinei Ileana să vină pe terenul 
lor pentru îngrijirea pereţilor construcţiilor. În același timp, vecina Ileana ar 
avea obligaţia să aducă în ordine locul unde ar fi lucrat (să sădească florile 
distruse).

În același mod, un vecin ar trebui să permită altui vecin să intre pe terenul 
său pentru a-și lua un bun al său care a nimerit la vecin (un animal, o pasăre).

La fel, vecinul poate cere altor vecini să-i permită utilizarea terenurilor lor 
pentru instalarea conductelor de apă, a firelor de energie electrică, a conduc-
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telor de gaze ș.a. Vecinul care permite folosirea terenului său are dreptul la o 
despăgubire în bani.

Din studiul de caz de mai sus am văzut că vecinul Ion i-a cerut lui Grigore 
să ia măsuri ca să nu se prăbușească peretele anexei pentru păsări. Acest drept 
al vecinului este prevăzut și în lege (Cod civil, art. 380).

Pretenţia vecinei Maria cu privire la apa din streașină are, de asemenea, 
soluţie legală. Legea (Cod civil, art. 386) prevede că acoperișul de pe construc-
ţiile vecinilor trebuie ridicat astfel, încât apa, zăpada sau gheaţa să cadă numai 
pe teritoriul proprietarului construcţiei.

4.5.3. Arborii si plantaţiile de pe terenurile învecinate

Ca între vecini (studiu de caz)
Partea 3
Vecinul Grigore a cumpărat plasa și l-a rugat pe vecinul Ion să-l ajute să o 

pună. Când au ajuns la sfârșitul gardului, Ion a zis că ar fi bine să lase o porti-
ţă, că în toamnă va avea nevoie să vină să-și strângă nucile. Grigore, la rândul 
lui, a zis că nucul e prea mare și bătrân și ar trebui scos, căci o jumătate din 
ramuri vin peste grădina lui Grigore, iar rădăcinile ajung deja la gardul celui-
lalt vecin. Vorba vecinului l-a cam supărat pe Ion. Iar Grigore îi tot da zor cu 
gospodăria. A chitit un loc unde nu ajungea nucul vecinului și a sădit o mică 
livadă de caiși la mai puţin de un metru de la hotarul cu grădina vecinilor săi 
Ion și Maria.

Legea (Cod civil, art. 388) îi dă dreptate vecinului Grigore, pe care îl de-
ranjează rădăcinile și crengile bătrânului nuc de pe terenul vecin al lui Ion și 
Maria. El ar putea să taie și să-și ia lui rădăcinile și ramurile copacului care 
sunt în terenul și de asupra terenului lui.

Grigore însă nu a procedat după lege când a plantat caișii la mai puţin de 
un metru de hotar, pentru că legea (Cod civil, art. 389) spune că arborii mai 
mari de doi metri trebuie sădiţi la o distanţa de cel puţin 2 metri de la linia de 
hotar. În cazul în care caișii vor crește peste 2 metri, vecinii Ion și Maria ar 
putea cere scoaterea ori tăierea arborilor la înălţimea cuvenită.

Potrivit legii (Cod civil, art. 387), nucile căzute din pomul vecinilor Ion 
și Maria pe terenul vecin se consideră fructe de pe terenul vecinilor Ileana și 
Grigore, deci numai cu acordul vecinilor Ion și Maria ar putea trece în grădina 
vecinilor ca să-și strângă nucile.
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4.5.4. Folosirea apelor

Ca între vecini (studiu de caz)
Partea 4
Din explicaţiile primite de la parajurist, vecinul Ion s-a lămurit că vecinul 

Grigore ar avea dreptate în privinţa nucului, dar nu avea de gând să-l taie, că 
era încă bun de rod. La urma urmei, Grigore poate strânge el nucile care-i cad 
în grădină, dacă tot sunt ale lui după lege. Și vecinul Grigore a înţeles că a dat 
greș cu puieţii de caiși, dar s-a gândit că pomii sunt încă mici, până una-alta, 
s-or așeza ele lucrurile între vecini. Și poarta o să-i prindă bine, se duce mâine 
la vecinul Ion să vorbească să pună un motoraș în fân fân f ntână ca să poată uda 
puieţii și ceva legume pe care le-a sădit Ileana.

A doua zi, vecinul Grigore l-a văzut pe vecinul Ion la fâla fâla f ntână și l-a în-
trebat ce crede dacă ar pune el un motoraș să ia apă din fâdin fâdin f ntână pentru udat. 
Vecinul Ion i-a spus că el nu ar avea nimic împotrivă, dar apa a scăzut tare. În 
ultimii trei ani, ei și nănașii luau apă mai mult pentru gătit și pentru spălat, 
că e moale apa. Nănașii mai luau apă și de la altă fâfâf ntână ce se află la trei case 
de casa care acum e a lui Grigore. Pentru udat, nănașul lua apă din pârâul ce 
curge prin râpa de sub celălalt gard. Drept că acum și acolo nu-i apă, pentru 
că Vasile, vecinul de mai în deal, a făn deal, a făn deal, a f cut un iaz și se ocupă cu grădinăritul.

Grigore s-a dus la vecinul Vasile, care s-a arătat bucuros că noul vecin a 
ajuns și la el. I-a arătat iazul și rândurile frumoase de zarzavat. Anul acesta a 
pus mul tă ţelină și pătrunjel și udă mereu. Dar, mă rog, Grigore poate lua apă 
chiar din iazul făiazul făiazul f cut de el. De la una la alta, au ajuns cu vorba la Ion și Maria, 
despre care Vasile crede că sunt niște mahalagii de treabă, numai că-s cam 
morocănoși acum, pentru că tânjesc după nănașii lor – tot satul știe cât de 
bine se împăcau pe când erau vecini.

Legea (Cod civil, art. art. 381-385) stabilește drepturile și obligaţiile proprie-
tarilor terenurilor învecinate referitor la folosirea apei. Astfel, apa care trece 
prin mai multe terenuri învecinate nu poate fi împiedicată să curgă spre alte 
terenuri și nu poate fi folosită doar de un vecin în dezavantajul altui vecin. 
Contrar aces tor prevederi ale legii, vecinul Vasile din studiul de caz de mai sus 
a oprit apa pârâului în iazul lui și i-a lipsit de apă curgătoare pe ceilalţi vecini, 
inclusiv pe vecinii Ileana și Grigore. Probabil, vecinul Vasile știa că nu a pro-
cedat după lege, astfel încât i-a dat voie făfăf ră vorbă lui Grigore să ia apă chiar 
din iazul fădin iazul fădin iazul f cut de el. Însă, dacă ar fi și alţi vecini interesaţi să ia apă din același 
pârâu, Vasile ar putea fi obligat să strice iazul sau sa facă o scurgere ca apa să 
meargă mai departe.

Referitor la refuzul vecinului Ion de a-i permite lui Grigore să pună o pom-
pă în fântână pentru a lua apă ca să-și irige terenul, menţionăm că legea nu-l 
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obligă în mod cert să facă acest lucru. Legea obligă proprietarul care are mai 
multă apă decât i-ar trebui pentru necesităţile sale curente să ofere apa care-i 
rămâne proprietarului vecin, dar ar putea cere pentru aceasta o despăgubire, 
adică o plată.

4.5.5. Influenţa de la miros, funingine, fum, zgomot etc.

Ca între vecini (studiu de caz)
Partea 5
Grigore i-a spus soţiei că apa din fântâna vecinilor e tare bună la spălat și 

că ar fi bine să fie mai atenţi cu Ion și Maria, pentru că aceștia nu sunt prea 
bucuroși că li s-au schimbat vecinii. Chiar a doua zi, Ileana a mers la fântână 
unde a găsit-o pe vecina Maria, care avea deja căldările pline și s-a arătat bu-
curoasă de întâlnire. Vecina Ileana a spus că a lăsat muruitul pe la toamnă, 
când s-or mai trece florile. Acum, vrea să încerce apa la spălat rufe albe. I-a 
zis vecinei că și-a mutat sfoara pentru întins rufele mai în fundul ogrăzii și o 
roagă pe Maria să aibă grijă ca funinginea de la cuptorașul de vară al Mariei 
să nu-i strice albiturile. Maria, la rândul ei, a menţionat că ea și nănașa spălau 
rufele în aceeași zi și atunci se înţelegeau să nu facă fum și funingine. Nănașul 
folosea șișcorniţa dimineaţa, când toată lumea se trezește la treabă, nu noap-
tea, cum face Grigore, când lumea se duce la odihnă după o zi de lucru. Iar 
Ileana a zis delicat că vecinii ar trebui să rânească mai des la porc, că miroase 
rău când e căldură. Astea fiind spuse, vecinele s-au despărţit. Maria s-a gândit 
să-i amin tească lui Ion că e timpul să taie porcul, că le vin nănașii de Dumini-
ca Mare, la hram, iar Ileana era necăjităjită ă că nu i-a reușit discuția cu vecina.

Legea (Cod civil, art. 378) stabilește că vecinii trebuie să suporte reciproc 
deranjul care provine de la abur, miros, funingine, fum, zgomot, căldură, vi-
braţie sau o altă influenţă de acest fel care vine de pe terenul vecin. Acest de-
ranj este considerat drept un lucru obișnuit, dacă nu împiedică proprietarul 
în folosirea bunului și dacă deranjul este nesemnificativ. Dacă însă deranjul 
trece limitele obișnuite pentru localitatea respectivă, vecinul care suferă acest 
deranj poate cere ca proprietarul terenului vecin să-i plătească o compensaţie 
în formă bănească.

Din cazul descris vedem că între vecini nu există conflicte serioase legate 
de miros, funingine, fum, zgomot etc. și că deranjul de la aceste lucruri este 
în limitele obișnuite ale unei localităţi rurale. Deci am putea presupune că, de 
Duminica Mare, când au venit nănașii, toţi vecinii s-au întâlnit bucuroși la 
masă. Ion și Maria ar putea să-i laude pe Grigore și Ileana că au făau făau f cut multe la 
gospodărie, iar Grigore și Ileana ar putea spune că au noroc de vecini buni.
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4.5.6. Dreptul de trecere prin terenul vecin 

În acest capitol sunt explicate principalele prevederi ale legii referitor la 
cazuri specifice când proprietarul unui teren nu poate folosi terenul său fău fău f ră a 
avea acces la un alt teren. Primul teren este numit teren dominant, adică prin-
cipal, deoarece proprietarul acestui teren are nevoie de acces la un alt teren, 
iar făiar făiar f ră acest acces el nu poate folosi terenul său după destinaţie și necesităţi. 
Cel de al doilea teren este numit teren aservit, deoarece proprietarul acestui 
teren are obligaţia de a permite folosirea terenului său de către proprietarul 
terenului dominant sau de a se abţine de la anumite acţiuni care ar pune pie-
dici proprietarului terenului dominant. Servitutea este termenul juridic folosit
în lege referitor la drepturile și obligaţiile proprietarilor acestor două terenuri, 
care sunt stabilite în Codul civil, art. art. 428-442. În studiul de caz de mai jos 
este descrisă o situaţie caracteristică raporturilor de servitute.

Studiu de caz:
Familia A. din s. X. raionul Y. deține un teren de lîngă casă de circa 30 

de ari, care dinspre deal se mărgine te cu un drum public central, iar de la 
vale are hotar cu terenul vecinului B. cu suprafața de circa 12 ari. Terenul 
vecinului B. este înfundat, pentru că are ieșire doar la un drum lateral 
(hudiță) și acest drum, din toamnă și până în primăvară, nu poate fi folosit 
pentru că se adună apă și este mereu glod.

Din timpurile cele mai vechi vecinul B. folosea când ieșirea spre hudiță, 
când ieșirea la drumul principal, trecând prin grădina și ograda vecinului 
A. Începând cu anii 1980, când s-a făcut șosea, vecinul B., cu voia veci-
nului A., folosea mai mult trecerea prin terenul vecinului A. (a se vedea 
Schema nr. 1). În 1997 vecinul B. a decedat, casa ecesteia revenind unei ne-
poate, care a venit să locuiască în casa bunicului cu familia sa, dar în anul 
2004 vecinii de pe terenul B. au plecat peste hotare, iar părinții lor veniau 
doar din când în când să vadă ce se mai face pe lângă casa copiilor plecați.

Schema nr. 1 Hotarele dintre vecinii A. și B. până în anul 2004
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În anul 2005 în localitate au început lucrările cadastrale pentru înregi-
strarea primară masivă. Cineva le-a spus vecinilor A. că o parte din terenul 
lor ar putea fi dat vecinilor B. Atunci vecinii A. au hotărât să închidă ieșirea 
prin terenul lor și au pus gard pe porțiunea de hotar dintre terenurile A. 
și B. și de la șosea, acolo unde a fost poartă veche intalată cu mulți ani în 
urmă. astfel, vecinii de pe terenul B. au rămas doar cu ieșireaspre durmmul 
lateral (hudiță). În anul 2006 au fost eliberate titlurile pentru terenurile de 
lângă casă care au arătat hotarele dintre vecinii A. și B. anume așa cum 
vecinii A. au pus gardurile (a se vedea Schema nr. 2)

În anul 2007 vecinii de pe terenul B. au venit acasă pentru vreo câteva 
luni și au vrut să reconstruiască casa, da s-au trezit că le este foarte greu să 
se folosească numai de ieșirea spre drumul lateral, nu pot aduce materiale, 
căci transportul trece cu greu prin glod. Vecinii de pe terenul B. ar vrea 
să tragă gaz și apă de la rețelele care vin pe șosea, dar este prea departe și 
i-ar costa prea scump. Ei au mers la primărie ă se plângă că veciinii de pe 
terenul A. nu le mai dau voie să treacă prin terenul lor. Primarul le-a spus 
să se împace cu vecinii, iar dacă nu vor ajunge la o înțelegere, vor trebui 
să meargă în judecată. Vecinii A. și B. au mers la parajurist să le spună ce 
prevede legea pentru cazul lor.

C
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i B

.

Schema nr. 2 Hotarele dintre vecinii A. și B. după anul 200după anul 200după anul 5

Drum principal (șosea)

Grădina vecinului A.Poarta 
vecinului A.

D
ru

m
 la

te
ra

l (
hu

di
ță

)

Trecere

Grădina vecinului B.

În cazul descris, există mai multe semne care vorbesc despre faptul că te-
renul B. este teren dominant, adică principal, deoarece proprietarul acestui 
teren are nevoie să folosească un alt teren, terenul A. Lipsa accesului prin te-
renul A. nu-i dă voie vecinului de pe terenul B. să folosească normal terenul 
său pentru casă. Terenul A. este teren aservit, deoarece proprietarul acestui 
teren trebuie să permită folosirea terenului său de către proprietarul terenului 



C a p i t o l u l  I V  267

B. Pentru astfel de cazuri, legea a introdus norme despre servitute care prevăd 
că proprietarul terenului A. este obligat să permită proprietarului terenului B. 
folosirea terenului său. Astfel:

– proprietarul terenului B. are nevoie să treacă prin terenul A., deoarece 
drumul lateral (hudiţa) nu poate fi folosit, din cauza glodului;

– proprietarul terenului B. are nevoie să folosească terenul A. pentru a 
trece pe deasupra terenului ţevile pentru gaz, deoarece, conform pro-
iectului, așa ar fi cel mai raţional;

– proprietarul terenului B. are nevoie să folosească terenul A. pentru a 
trece pe sub pământ ţevile pentru apă, deoarece aceasta ar fi calea cea 
mai scurtă.

Proprietarul terenului A. este obligat să nu-i împiedice pe vecinii B. în 
folosirea dreptului de a trece prin terenul lui și nu va putea schimba locul de 
trecere în alt loc. În același timp, legea îi permite proprietarului terenului A. să 
ceară periodic plăţi de la proprietarul terenului B.

La rândul său, proprietarul terenului B. trebuie să respecte interesele pro-
prietarului terenului A. Legea îl obligă să creeze cât mai puţine piedici și in-
comodităţi proprietarului terenului A. În cazul în care pe porţiunea de teren 
care servește drept trecere sunt careva construcţii și plantaţii ale vecinilor A., 
proprietarul terenului B. nu are niciun drept asupra acestor bunuri și este obli-
gat să repare pagubele aduse proprietarului terenului A.

În unele cazuri, servitutea poate să apară prin uzucapiune dacă durează 
timp de 15 ani și mai mult, în același mod cum apare dreptul de proprietate 
prin uzucapiune (despre care s-a vorbit la capitolul 4.3.). În cazul de mai sus se 
spune că proprietarii terenului B. s-au folosit de dreptul de trece re prin terenul 
A. din cele mai vechi timpuri, adică mai mult de 15 ani. Ei s-au folosit de acest 
drept în mod deschis, aveau și o poartă făfăf cută de bunici în gar dul vecinului, iar 
vecinii A. niciodată nu s-au opus acestui mod de folosinţă. Faptul că în 1997 a 
decedat bunicul actualei stăpâne a terenului B. nu are nici o importanţă, pentru 
că, potrivit legii, schimbarea proprietarului terenurilor sau împărţirea terenu-
rilor nu atinge dreptul de servitute. În afară de aceasta, după lege, dacă timp de 
cel puţin 3 ani vecinii A. au respectat benevol și făi făi f ră obiecţii dreptul de trecere 
al vecinilor B., atunci, în cazul apariţiei unor litigii între vecini, această moda-
litate de folosinţă poate fi o dovadă importantă la soluţionarea litigiului.

Servitutea poate să apară și în baza unui contract între vecinii A. și B., cu 
condiţia ca acest document să fie autentificat la notar și să fie înscris în regi-
strul bunurilor imobile.

Să admitem că vecinii au revenit în sat nu în anul 2007, ci în anul 2015, adi-
că tocmai peste 11 ani (ei au plecat în anul 2004). În acest caz, vecinii ar putea 
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să nu mai recunoască dreptul vecinilor B. de a trece prin terenul lor, pentru că, 
potrivit legii, dreptul de servitute se stinge (nu mai este valabil) dacă nu este 
folosit timp de 10 ani.

În cazul în care vecinii A. vor refuza să restabilească benevol dreptul veci-
nilor B. de a trece prin terenul lor, litigiul ar putea ajunge în judecată și ambii 
vecini vor avea nevoie de avocaţi pentru a beneficia de asistenţă calificată în 
acest caz.

4.5.7. Încălcarea hotarului la ridicarea construcţiilor pe două
 terenuri învecinate

De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre o casă sau despre o altă 
construcţie, presupunem că proprietarul casei și proprietarul terenului pe care 
este ridicată clădirea este una și aceeași persoană. Însă legea nu interzice ca 
proprietarul unei clădiri să fie o persoană, iar proprietarul terenului pe care 
se află clădirea – o altă persoană. În fapt, astfel de situaţii se întâlnesc destul 
de des. De asemenea, sunt cazuri în care proprietarul unui teren construiește 
pe terenul său o construcţie și, din greșeală sau din neatenţie, ar putea trece 
hotarul, ocupând o parte din terenul ce aparţine altui proprietar.

Pentru astfel de situaţii, legea a stabilit anumite reguli, astfel încât fiecare 
proprietar să-și poate realiza dreptul asupra bunului său cât mai cu folos, făt mai cu folos, făt mai cu folos, f ră 
ca unul din acești doi proprietari să facă abuz de drepturile sale. Drepturile și 
obligaţiile proprietarilor în astfel de cazuri sunt stabilite în Codul civil, art. art. 
329,390, 443-453.

În continuare, vom urmări evoluţia evenimentelor dintre vecinii A. și B. 
din studiul de caz de mai sus, în legătură cu planurile familiei B. de a recon-
strui casa.

Studiu de caz:
Vecinii de pe trenul A. au scos gardurile, astfel încât vecini de pe trenul 

B. au obținut iar trecere pe terenul A., plătind vecinilor o sumă de bani.
Timp de 6 luni vecinii de pe terenul B. au lucrat cu mare zor ca să reno-

veze casa bătrânească. Au făcut-o practic din nou, au lărgit-o până la 120 de 
metri pătrați, i-au pus acoperiș nou, uși și ferestre noi. Când au luat sfârșit 
lucrările și s-a luminat în jurul casei nou nouțe, vecinilor de pe terenul A.
li s-a părut că vecinul, mai bin zis casa vecinului, trecut hotarul dintre cele 
două terenuri, fiind cu vreo doi metri mai spre șosea, pe porțiunea de teren 
care servea drept trecere. Când au chemat inginberul de la oiciul cadastral 
să facă măsurările, acela a confirmat bănuiala vecinilor. O parte din casa 
vecinilor B. (vreo 20 de metri pătrați) se află pe terenul vecinilor A.
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Vecinii de pe terenul A. au mers la primărie să se plângă că vecinii de 
pe terenul B. au cumpărat o parte din terenul lor. Primarul le-a spus să se 
împace cumva, că doar nu vor dărâma casa omului, iar dacă nu vor ajunge 
la o înțelegere, vor trebui să meargă în judecată. Vecinii A. și B. au mers la 
parajurist să le spună ce prevedea legea pentru cazul lor.
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Terenul vecinului B.

Din cazul descris rezultă că vecinii A. nu au prea avut grijă să urmărească 
dacă nu cumva construcţia vecinilor B. le trece hotarul. Pentru astfel de situa-
ţii, legea (Codul civil, art. 390) spune că vecinul care vede că alt vecin ridică o 
construcție și a trecut hotarul ar trebui să-i spună imediat acestui vecin dacă 
nu este de acord cu construcţia. În cazul în care vecinul vede și nu spune ni-
mic, el va trebui să rabde situaţia în continuare. Totodată, vecinii A. ar putea 
cere o plată în bani de la vecinii B. pentru folosirea terenului lor sau pot cere ca 
vecinii B. să cumpere porţiunea de teren ocupată de construcţie.

În cazul descris, doar o parte mică din casa vecinilor B. se află pe terenul 
vecinilor A. Dacă mai mult de jumătate din casa vecinilor B. ar trece hotarul și 
s-ar afla pe terenul vecinilor A., atunci drepturile și obligaţiile vecinilor ar trebui 
clarificate conform altor reguli stabilite de lege (Codul civil, art. 329). Astfel, pro-
prietarul terenului pe care se află mai mult de jumătate din casa vecinului ar pu-
tea pretinde toată casa, plătind vecinului care a construit casa o despăgubire. La 
rândul său, cel care a construit casa va avea dreptul să pri mească o plată pentru 
partea din terenul său ce se află sub casa care a trecut în proprietatea vecinului.

4.6. Încetarea (pierderea) dreptului de proprietate. Apărarea 
dreptului de proprietate. Răspunderea proprietarului 

Dreptul cetăţeanului asupra bunurilor sale este protejat de Constituţie (art. 
46), care prevede:
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„Articolul 46
Dreptul la proprietate privată și protecţia acesteia
(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanţele asupra statului sunt 

garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 

stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.ăgubire.ă
(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobân-

dirii se prezumă...”
Statul Republica Moldova are obligaţii internaţionale privind apărarea 

dreptului de proprietate al cetăţeanului. Aceste angajamente sunt prevăzute și 
în Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăţilor Fundamenta-
le, Articolul 1 din Protocolul Adiţional:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. 
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate 
publică și în condiţiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului 
internaţional.”

Principiile fundamentale privind respectarea dreptului de proprietate al 
cetăţeanului sunt aplicate în practică cu ajutorul multor norme din legi și din 
alte acte normative. Cele mai importante prevederi legale la acest subiect vor fi 
explicate în continuare în acest capitol:

– În subcapitolul 4.6.1. vor fi explicate prevederile legii privind încetarea 
(pierderea) dreptului de proprietate din voinţa proprietarului și fără 
voia proprietarului, încetarea dreptului de proprietate prin rechiziţie, 
confiscare și expropriere, precum și referitor la urmărirea (vânzarea) 
bunurilor pentru datoriile proprietarului. 

– În subcapitolul 4.6.2. vor fi explicate prevederile legii privind apărarea 
dreptului de proprietate: întoarcerea (revendicarea) bunului; înlătu-
rarea piedicilor în folosirea bunului; dreptul victimelor represiunilor 
politice la restituirea bunurilor confiscate; dreptul proprietarului de 
a cere compensarea daunelor cauzate bunurilor sale; răspunderea pro-
prietarului/posesorului pentru daunele cauzate de bunurile sale.

4.6.1. Încetarea (pierderea) dreptului de proprietate

Potrivit legii (Codul civil, art. 337), proprietarul unui bun poate pierde 
drepturile sale doar în cazurile prevăzute de lege și în conformitate cu pro-
cedurile stabilite de lege. Astfel, de cele mai dese ori, anume proprietarul este 
acela care decide cum și când va înceta dreptul său asupra bunurilor pe care le 
are. La acest subiect ne vom referi în secţiunea 4.6.1.1. În unele cazuri însă pro-
prietarul poate pierde bunurile fără voia sa, așa cum se întâmplă când bunurile 
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sunt distruse de forţele naturii, sau împotriva voinţei sale, cum se întâmplă 
când bunurile sunt luate în mod forţat de la proprietar pentru a fi transmise 
altor persoane. Aceste aspecte vor fi explicate în secţiunea 4.6.1.2.

4.6.1.1. Încetarea dreptului de proprietate din voinţa proprietarului

De regulă, numai proprietarul poate decide soarta bunurilor sale, adică 
proprietarul își exprimă voinţa dacă să obţină un bun în proprietate sau dacă 
să înceteze de a mai fi proprietarul unui bun. Astfel, proprietarul poate în cheia 
acte juridice (contracte) prin care bunul va trece la alte persoane, contra unor 
sume de bani sau gratuit. În acest caz încetează dreptul de proprietate al per-
soanei care vinde sau donează bunul și apare dreptul de proprietate al altei 
persoane asupra aceluiași bun. Despre încheierea contractelor se vorbește de-
taliat în Capitolul V.Capitolul V.Capitolul

Proprietarul este în drept să renunţe la dreptul de proprietate asupra unui 
bun făbun făbun f ră a indica cui anume îi revine bunul. Însă, pentru ca renunţarea să fie 
legală, să aibă rezultat, legea (Codul civil, art. 338) prevede anumite reguli pe 
care trebuie să le respecte cel care nu mai dorește să fie proprietarul unui bun.

Exemplu
Cetăţeanul A. a primit cotă de teren echivalent, inclusiv un teren de liva dă 

bătrână, cu suprafaţa de 5 ari, care în prezent nu mai aduce rod. Cetăţeanul 
A. nu mai folosește sectorul de livadă de vreo 3 ani și nici nu poate vinde acest 
teren, pentru că este prea costisitor să scoţi pomii și să aduci terenul în ordine. 
În același timp, s-au adunat restanțe la impozite și cetăţeanul A. ar dori să sca-
pe de această povară. Cineva i-a spus că ar trebui să meargă la primărie și să 
depună cerere că renunță să mai răspundă pentru acest sector.

Este adevărat că cel care renunţă la dreptul său de proprietate trebuie să 
depună o declaraţie (nu cerere). Însă declaraţia nu se depune la primărie. În 
cazul terenurilor, declaraţia se întocmește la notar și se înregistrează în regi-
strul bunurilor imobile (la oficiul cadastral teritorial). Însă trebuie să ținem 
seama că cetăţeanul A. va fi eliberat de obligaţiile sale legate de terenul cu 
pricina, inclusiv de impozite, doar după ce terenul va obţine un alt proprietar 
(statul, spre exemplu). Până la urmă, s-ar putea întâmpla că cetăţeanul A. ar 
câștiga mai mult dacă ar transmite terenul drept cadou unei persoane care ar 
găsi ce să facă cu acest bun.

4.6.1.2. Încetarea dreptului de proprietate fără voia proprietarului

În unele situaţii, bunurile, pur și simplu, dispar, nu mai există din punct 
de vedere fizic, pentru că sunt consumate de proprietar sau pentru că sunt di-
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struse în urma unor calamităţi naturale (îngheţ, inundații, cutremure, furtuni 
etc.). În astfel de cazuri, dispariţia fizică a bunului duce la pierderea (încetarea) 
dreptului de proprietate și din punct de vedere juridic, adică un bun care nu 
există nu poate fi vândut, donat etc.

În cazul în care un bun imobil (casă, teren) este distrus (demolat), acest 
fapt (încetarea existenţei bunului) trebuie înregistrat în registrul bunurilor 
imobile. Proprietarul poate însă construi o altă casă, dar o va înregistra din 
nou, ca un bun nou (despre construcţia/reconstrucţia caselor s-a scris la sub-
capitolul 4.2.1. secţiunea 4.2.1.3.).

4.6.1.3. Încetarea dreptului de proprietate prin rechiziţie, 
 confiscare, expropriere

În unele situaţii de urgenţă, excepţionale, bunurile pot fi luate de la proprie-
tar în interes public. În corespundere cu Codul civil, art. 341, și cu Legea 1384/ 
11.10.2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri și prestările de servicii în interes 
pu blic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 178-181din 12.2002) bu-
nurile pot fi luate prin rechiziţie. Acest drept aparţine organelor statului:

– Parlamentul sau Președintele Republicii Moldova, în caz de război;
– Parlamentul, în caz de stare de asediu sau de urgenţă;
– Guvernul, în caz de concentrări militare, exerciţii de mobilizare, în 

caz de calamităţi naturale, avarii și catastrofe.
În caz de rechiziţie, bunurile sunt luate doar vremelnic. După ce lucrurile 

revin la normal, bunurile trebuie întoarse, iar proprietarii trebuie să primeas că 
o despăgubire pentru bunurile rechiziţionate care nu mai sunt.

Legea (Codul civil, art. 343) prevede, de asemenea, confiscarea bunurilor, 
adică luarea lor pentru totdeauna de la cetățean și transmiterea în proprietatea 
statului. Aceste măsuri sunt luate în special dacă bunurile au fost utiliza te la 
comiterea crimelor sau au fost dobândite prin crime. Confiscarea are loc, de 
regulă, prin hotărâre judecătorească, fără a compensa proprietarului costul 
bunului confiscat.

Bunurile proprietate privată a cetăţenilor pot fi luate în folosul statului 
prin expropriere, cu respectarea cerinţelor unei legi speciale – Legea exproprie-
rii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999 (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, nr. 042 din 20.04.2000). Exproprierea poate avea loc în interes 
naţional sau în interes local, dar numai după ce proprietarul primește o des-
păgubire dreaptă pentru bunurile luate.

În primul rând, trebuie să existe o necesitate (utilitate) publică, fapt care 
este confirmat în rezultatul studierii prealabile a problemei de către o comisie 
specială. Acest studiu se efectuează în corespundere cu Hotărârâr rea Guvernu-
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lui nr. 660/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare 
prealabilă pentru declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii (Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, nr. 95-97 din 23.06.2006.).

În baza cercetării prealabile, un organ de stat competent trebuie să adopte 
o hotărâre/decizie:

– Parlamentul decide privind declararea necesităţii publice de interes 
naţional;

– Guvernul decide privind declararea necesităţii publice în interesul mai 
multor raioane, dacă consiliile acestor unităţi administrative au diver-
genţe între ele legate de expropriere;

– Consiliul local al satului (comunei) decide privind declararea necesi-
tăţii publice în interes local.

Hotărârea/decizia privind declararea utilităţii publice se aduce la cunoștinţă 
populaţiei prin afișare la sediul consiliului local unde este situat obiectul ex-
proprierii și prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Proprietarii bunurilor expropriate trebuie să fie informaţi în scris despre 
condiţiile care li se propun pentru compensarea bunurilor supuse exproprie-
rii. Proprietarul interesat este în drept să accepte propunerea făcută sau poate 
înainta propria sa propunere, numită întâmpinare, referitor la condiţiile trans-
miterii bunului său, în termen de 45 de zile de la primirea propunerii organu-
lui de stat competent. Comisia specială care se ocupă de expropriere trebuie să 
soluţioneze propunerea (întâmpinarea) proprietarului în termen de 30 de zile 
și să adopte o decizie motivată.

În cazul în care proprietarul este de acord cu decizia comisiei, condiţiile 
convenite vor fi stabilite într-un acord autentificat notarial.

Exemplu
20 de cetăţeni din satul X., raionul X. au aflat că o parte din terenurile lor 

vor fi luate de primărie (consiliul local) pentru a face un drum nou prin cen trul 
satului. După respectarea procedurilor stabilite prin lege, 15 proprietari au fost 
de acord să primească în loc sectoare de teren lângă sat și au semnat documen-
tele necesare. Ceilalţi 5 proprietari de terenuri nu au fost de acord cu condiţiile 
propuse, deoarece, în opinia lor, sectoarele propuse lor sunt prea departe și de 
o calitate mai joasă decât terenurile oferite în schimb celor 15 ce tăţeni. În afară 
de aceasta, pe terenurile acestor 5 proprietari sunt pomi fructi feri care acum 
dau cele mai multe fructe. Deci acești 5 proprietari doresc să li se dea terenuri 
într-un loc bun și să li dea și câte o sumă de bani. Însă comisia specială care se 
ocupă de această problemă nu a fost de acord cu propunerea celor 5 proprietari.
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În cazul descris, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, procedura de expro-
priere poate fi terminată numai prin hotărâre judecătorească, care va numi o 
comisie de experţi, cu participarea reprezentanţilor consiliului local și a pro-
prietarilor. Experţii vor determina despăgubirile ce se cuvin proprietarului, 
care trebuie plătite proprietarului în cel mult 30 de zile de la data când hotărâ-
rea judecătorească a devenit definitivă. În orice caz, luarea de fapt a terenurilor 
poate avea loc numai după ce a fost strânsă recolta (dacă despăgubirea nu a 
inclus și costul producţiei de pe terenurile expropriate).

4.6.1.4. Gajul bunurilor

În prezent, sunt frecvente cazurile când cetăţenii iau bani cu împrumut de la 
bănci și de la alte persoane pentru diferite necesităţi, cum ar fi procurarea unor 
bunuri importante, construcţia/reconstrucţia caselor etc. Cel care ia bani cu îm-
prumut este numit în legi debitor, sau împrumutat. De regulă, cel care dă banii, 
numit creditor sau împrumutător, vrea să fie sigur că banii vor fi întorși, pentru 
că viaţa este viaţă și multe se pot întâmpla. În acest scop, creditorul îi poate cere 
debitorului să pună drept gaj un bun și, în acest mod, cel care a dat banii va avea 
dreptul să obţină banii daţi din valoarea bunului gajat și va avea prioritate faţă 
de oricare alt creditor care ar pretinde o altă datorie de la același debitor.

Deci, gajul este un drept special asupra unui bun care îi dă creditorului o 
ga ranţie, un drept de a urmări (a vinde) bunul gajat pentru a obţine plata unei 
datorii. Drepturile și obligaţiile proprietarului bunului pus în gaj și ale persoa-
nei care deţine dreptul de gaj sunt reglementate prin Codul civil, art. 454 -495, 
Legea 449/2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
120 din 02.10.2001) și alte legi.

Studiu de caz
(Partea 1)
Cetăţeanul A. a avut nevoie de bani că să plece peste hotare și a împru-

mutat 5000 EURO de la cetăţeanul B. pentru un termen de 1 an. Contractul 
de împrumut a fost încheiat și autentificat la notar. Conform contractului 
cetă ţeanul A. trebuia să-i întoarcă cetăţeanului B. în total suma de 14 000 
EURO (adică suma împrumutată de 5000 EURO și 9000 EURO ca dobândă). 
Ce tăţeanul B. i-a cerut cetăţeanului A. să ofere un gaj. Însă cetăţeanul A. avea 
doar un apartament mic într-un centru raional, care ar costa mai puţin decât 
14 000 EURO, și atunci cetăţeanul A. a rugat-o pe mama sa, cetăţeanca C., să 
pună în gaj casa sa, cu terenul aferent, care era bună și ar fi costat cam 15 000 
EURO. Cetăţeanca C. a mers și ea la notar, împreună cu fiul său și cu cetă-
ţeanul B., și a semnat contractul de împrumut care prevedea punerea în gaj a 
casei sale. Contractul a fost înregistrat la oficiul cadastral teritorial.
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După cum vedem din cazul de mai sus, cel care ia bani cu împrumut poate 
pune în gaj chiar și un bun care nu-i al lui. În cazul dat, mama cetăţeanului 
A. a garantat pentru fiul său cu bunul său. Astfel, cetăţeanul B. are dreptul să 
obţină înapoi banii daţi cu împrumut din contul casei ce aparţine cetăţencei 
C. În gaj pot fi puse mai multe bunuri și de mai multe persoane. Potrivit legii, 
cetăţeanul B., care deţine dreptul de gaj, este numit creditor gajist, iar persoa-
na care a dat bunul său în gaj, în cazul dat cetăţeanca C., este debitor gajist.

În cazul descris mai sus a fost încheiat un singur contract cu privire la 
împrumut și cu privire la gaj, ceea ce este corect, deși, potrivit legii, puteau fi 
semnate două contracte, unul de împrumut (între cetăţenii A. și B.) și altul de 
gaj (dintre cetăţenii A., B. și C. ). Este important să reţinem că, în cazul dat, 
contractul de gaj a fost semnat numai de cetăţeanca C., deoarece ea este unica 
proprietară a casei. Dacă soţul ei sau altă persoană era coproprietar al casei, 
atunci contractul urma să fie semnat și de alţi coproprietari, sau cu acordul 
lor în scris. Un alt moment esenţial prevăzut de lege este că, dacă contractul de 
împrumut nu este legal, atunci nu este legal nici contractul de gaj.

De cele mai multe ori, se pun în gaj case și terenuri, și acest fel de gaj se 
numește ipotecă. Contractul dintre cetăţenii A., B. și C. privind împrumutul 
cu gaj (ipotecă) a fost încheiat la notar (în formă autentică), altfel nu ar fi fost 
valabil, adică ar fi fost nul de la început. Contractul dintre cetăţenii A., B. și C. 
a fost înregistrat la oficiul cadastral teritorial așa cum prevede legea și, astfel, 
se consideră că faptul punerii în gaj este cunoscut tuturor.

De regulă, cel care a pus în gaj o casă sau un teren continuă să foloseas-
că bunul său, dar nu este în drept să-l vândă, să-l doneze, să-l dea cu chirie 
(arendă) fără acordul creditorului gajist. Deci cetăţeanca C. ar putea încheia 
contracte privitor la casa pusă în gaj numai dacă, în prealabil, cetăţeanul B. va 
da acordul său. În fapt, cetăţeanca C. nici nu va putea încheia astfel de contrac-
te, pentru că extrasul din registrul bunurilor imobile va conţine înscrieri pri-
vind gajul. În orice caz, dacă cineva ar procura casa pusă în gaj, dreptul de gaj 
al cetăţeanului B. ar rămâne valabil. Totodată, cetăţenii B. și C. se pot înţelege 
să schimbe bunul gajat, adică, în loc de casă, să fie pus în gaj un alt bun. De 
asemenea, legea permite ca un bun care este deja gajat să fie iarăși pus în gaj 
pentru garantarea unei alte sume de bani. Însă cel de-al doilea creditor gajist 
va putea obţine bani din vânzarea bunului gajat numai după ce primul creditor 
gajist va primi toată datoria.

Trebuie să ținem seama că punerea bunurilor în gaj este un drept, nu o 
obligaţie, deci nimeni nu este în drept să oblige o persoană să dea în gaj bu-
nurile sale. Dacă însă proprietarul a hotărât să pună bunul său drept gaj, el 
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trebuie să înţeleagă, să fie conștient de faptul că ar putea pierde bunurile sale 
transmise în gaj, pentru că orice gaj înseamnă că bunul gajat poate fi luat dacă 
nu se plătește datoria garantată cu acest bun.

Cel mai fericit sfârșit în cazul gajului este atunci când creditorul gajist 
primește datoria sa și confirmă că nu mai are pretenţii faţă de cel ce a luat bani 
cu împrumut. În acest caz, creditorul gajist și/sau debitorul gajist se prezintă la 
oficiul cadastral teritorial și solicită radierea (ștergerea) înscrierii din registru 
privind gajul, prezentând documentul ce confirmă că datoria a fost plătită. În 
cazul cetăţenilor A., B. și C. nu a fost să fie așa.

Studiu de caz
(Partea 2 )
După ce a trecut anul și a venit vremea să întoarcă datoria, cetăţeanul A. 

nu a putut aduna toată suma de 14 000 EURO, pentru că și-a găsit cu greu de 
lucru peste hotare. El i-a propus cetăţeanului B. să-i întoarcă mai întâi datoria 
de bază de 5000 EURO, suma care a fost primită de fapt, și apoi să-i plătească 
dobânda. Cetăţeanul B. nu a fost de acord și a venit la cetăţeanca C, spunând 
că o va da în judecată și-i va lua casa dacă nu primește toţi banii după cum 
s-au înţeles, lucru pe care l-a și făcut.

Între timp, cetăţeanca C. a început să caute bani să-i plătească cetăţea-
nului B. în locul fiului său. Fiica ei, sora cetăţeanului A., a hotărât să-și ajute 
mama ca să nu i se ia casa părintească. A găsit bani și a încheiat contract cu 
un avocat. Cetăţeanului B. i s-a propus datoria de 5000 EURO și dobândă în 
sumă de 2500 EURO. Însă cetăţeanul B. a refuzat și a mers mai departe cu 
judecata.

La judecată s-a hotărât mai întâi că datoria cetăţeanului A. faţă de cetă-
ţeanul B. este de 14 000 EURO, plus taxa de stat, în sumă de 420 EURO, și 
plus 1000 EURO pentru serviciile avocatului care i-a acordat servicii cetă-
ţeanului B. În total, suma datoriei a ajuns la 15 420 EURO. Aceasta ar fi fost 
suma pe care urma să o primească cetăţeanul B., având dreptul să vândă casa 
cetăţencei C. Dar au urmat judecata la Curtea de Apel Chișinău și judecată la 
Curtea Supremă de Justiţie, care au hotărât că datoria cetăţeanului A. faţă de 
cetăţeanul B. este de numai 5000 EURO, pentru că în contractul de împrumut 
nu era clar pentru ce trebuie să fie plătită suma de 9000 EURO (despre dobân-
dă puteţi afla mai mult la compartimentul 5). Cetăţeanca C., cu ajutorul fiicei, 
a achitat banii după cum a hotărât judecata. Gajul asupra casei a fost stins și a 
fost radiat (șters) din registrul bunurilor imobile.

În cazul de mai sus, cetăţeanca C. a început să caute bani pentru a plăti 
datoria luată nu de ea, ci de fiul ei, cetăţeanul B., ca să salveze casa. Acest drept 
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este prevăzut de lege și poate fi realizat oricând, dar numai până la vânzarea 
bunului gajat.

În cazul în care nu primește banii, creditorul gajist, în cazul de mai sus 
cetăţeanul B., are dreptul să se folosească de dreptul său asupra bunului gajat, 
respectând procedurile prevăzute de lege. Potrivit legii, cetăţeanul B., care nu 
a primit la timp datoria, are dreptul de a urmări, adică de a vinde bunul ga-
jat. Vânzarea poate fi benevolă, atunci când debitorul gajist, în cazul de mai 
sus cetăţeanca C., semnează la notar un acord prin care transmite bunul gajat 
creditorului gajist, în cazul dat cetăţeanului B., pentru ca bunul să fie vândut. 
În cazul în care nu este de acord cu suma datoriei sau cu alte momente legate 
de contractul de gaj, debitorul gajist nu va semna acordul, și atunci urmărirea, 
adică vinderea bunului gajat, poate avea loc numai prin judecată. În cazul de 
mai sus, creditorul gajist, cetăţeanul B., a mers direct la judecată, pentru că el 
cerea 14 000 EURO, iar cetăţeanca C. nu era de acord cu suma datoriei și nu 
dorea să rămână fără casă.

Apare întrebarea cum ar fi mers lucrurile dacă cetăţeanca C. și fiica sa nu 
plăteau banii conform hotărârii judecătorești. În acest caz, bunul gajat, casa 
cetăţencei C., urma să fie vândut. Legea spune că vânzarea trebuie să aibă loc 
la cel mai bun preţ posibil. Astfel, după vânzarea casei, cetăţeanul B. urma să 
primească exact suma pentru care a garantat cetăţeanca C. cu bunul său, sumă 
stabilită de instanţa de judecată, precum și cheltuielile legate de vânzare și de 
judecată. Dacă din vânzarea bunului gajat mai rămâneau ceva bani, suma ră-
masă se transmitea debitorului gajist, în cazul dat cetăţencei C.

O altă întrebare este cum ar fi procedat cetăţeanul B. dacă banii obţinuţi 
din vânzarea casei nu ar fi ajuns pentru a acoperi toată datoria contractată de 
cetăţeanul A. În acest caz, cetăţeanul B. ar fi putut pretinde încasarea sumei 
rămase anume de la cetăţeanul A., inclusiv prin urmărirea (vânzarea) bunuri-
lor acestui proprietar. Despre aceasta vom discuta în secţiunea următoare.

4.6.1.5. Sechestrul și vânzarea (înstrăinarea) bunurilor în legătură 
 cu datoriile proprietarului

Orice creditor, indiferent de faptul dacă are sau nu drept de gaj asupra 
unui oarecare bun care aparţine unui debitor (persoana care este datoare cu 
bani), are dreptul să urmărească bunurile proprietarului datornic, adică să 
ceară vânzarea bunurilor. Procedura de urmărire (vânzare) depinde de faptul 
cine este creditorul, cine este persoana care are dreptul de a cere plata datorii-
lor. Spre exemplu, în cazul în care statul este creditor, pentru că proprietarul 
nu achită impozitele și s-a acumulat o datorie, urmărirea (vânzarea) bunurilor 
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va avea loc conform unor proceduri speciale, despre care se vorbește la capito-
lul 13.4., secţiunea 13.4.2.3. din prezentul ÎndrumarÎndrumarÎ . ndrumar. ndrumar În alte cazuri, creditorul 
va trebui să apeleze la instanţa judecătorească.

În cazul descris în secţiunea precedentă, cetăţeanul B., care pretinde de 
la cetăţeanul A. o datorie, a depus cerere în judecată pentru încasarea sumei 
de 14 000 EURO. Atunci când a depus cererea, sau mai târziu, când merge ju-
decata, cetăţeanul B. are dreptul de a solicita ca instanţa de judecată să aplice 
sechestru pe bunurile care aparţin cetăţeanului A. Acest sechestru este aplicat 
de judecată pentru ca, între timp, bunurile cetăţeanului A. să nu fie vândute 
sau transmise altcuiva. Spre exemplu, sechestrul poate fi aplicat asupra apar-
tamentului ce aparţine cetăţeanului A.

Sechestrul este înscris în registrul bunurilor imobile, ceea ce va împiedi-
ca efectuarea oricăror schimbări privind apartamentul sechestrat. Astfel va 
putea fi executată hotărârea judecăţii prin care se va stabili dacă cetăţeanul 
A. trebuie să plătească cetăţeanului B. o datorie și care este suma concretă pe 
care trebuie să o plătească. Dacă judecata va stabili că cetăţeanul A. nu are de 
plătit cetăţeanului B. nicio datorie, atunci sechestrul este ridicat (șters) din 
registru și bunul devine iar liber, astfel încât proprietarul poate face ce dorește 
cu bunul său.

În cazul analizat, judecata a stabilit definitiv că datoria cetăţeanului A. 
faţă de cetăţeanul B. este de 5000 EURO. Dacă această sumă nu ar fi fost plă-
tită de mama și de sora cetăţeanului A., precum și în cazul în care vânzarea 
casei gajate nu ar fi acoperit toată datoria, atunci cetăţeanul B. ar fi fost în 
drept să obţină de la judecător un document special, numit titlu executoriu, 
în care să fie indicată datoria pe care trebuia să o plătească cetăţeanul A. Înde-
plinirea acţiunilor legate de încasarea datoriei intră în atribuţiile executorilor 
judecătorești, care activează în baza unei legi speciale – Legea 113/2010 privind 
executorii judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Molodva nr. 126-128 
din 23.07.2010). Executorii judecătorești au dreptul să urmărească (să vândă) 
bunurile proprietarului conform procedurilor speciale stabilite de Codul de 
executare al Re publicii Moldovaexecutare al Re publicii Moldovaexecutare al Re , aprobat prin Legea 443/2004 (Monitorul Ofi-
cial al Republicii Molodva nr. 214-220 din 05.11.2010).

Urmărirea bunurilor debitorului are loc prin sechestrare, ridicare și vân-
zare. Potrivit legii, poate fi vândut aproape orice bun al debitorului și atâtea 
bunuri câte ar fi de ajuns ca să fie acoperită toată datoria. Anumite bunuri ale 
proprietarului nu pot fi vândute (unele bunuri personale din haine, mobilă, 
bunuri ale copiilor, seminţe etc.). Casele și terenurile pot fi urmărite (vându-
te) dacă, pentru achitarea datoriei, nu sunt de ajuns alte bunuri pe care le are 
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debitorul (bani și alte bunuri mobile). În cazul în care proprietarul decedează, 
urmărirea (vânzarea) bunurilor continuă.

De regulă, vânzarea bunurilor sechestrate are loc prin licitaţie. Dacă din 
vânzarea unei părţi din bunuri a fost obţinută suma necesară pentru achitarea 
datoriei și a cheltuielilor de executare, vânzarea bunurilor încetează și se ridică 
sechestrele aplicate.

În concluzie, ţinem să menţionăm că proprietarul poate evita vânzarea 
bunurilor sale numai plătind datoria, personal sau prin alte persoane, așa cum 
a fost în cazul cetăţeanului A.

4.6.2. Apărarea dreptului de proprietate 

Din subcapitolul precedent am aflat când și cum legea permite statului și 
altor persoane de a lua bunurile de la un proprietar. În acest subcapitol vom 
învăţa cum proprietarul poate folosi legea atunci când alte persoane încalcă 
drepturile proprietarului. În secţiunea 4.6.2.1. vom vorbi despre dreptul pro-
prietarului de a cere întoarcerea bunului său de la o persoană care îl deţine 
nelegitim, iar în secţiunea 4.6.2.2. vor fi comentate prevederile legale privind 
apărarea dreptului de proprietate atunci când cineva îl împiedică pe proprietar 
să folosească liniștit bunul său. În continuare, în secţiunea 4.6.2.3. vor fi expli-
cate drepturile speciale ale persoanelor care au suferit în urma represiunilor 
politice. Despre răspunderea pentru prejudiciile aduse bunurilor proprietaru-
lui prin acţiunile altor persoane se vorbește în secţiunea 4.6.2.4., iar la final, în 
secţiunea 4.6.2.5. ne vom opri la răspunderea proprietarului pentru pagubele 
pricinuite de bunurile sale, subiect care încheie și întreg compartimentul cu 
privire la dreptul de proprietate.

4.6.2.1. Dreptul proprietarului de a cere întoarcerea bunului întoarcerea bunului î
 său (revendicarea)

Cel mai grav lucru care i se poate întâmpla unui proprietar este deposeda-
rea lui, adică luarea bunului său de către o persoană care nu are niciun temei 
legal, niciun drept asupra bunului. În astfel de cazuri, legea prevede că pro-
prietarul care nu mai are la el bunul pe care l-a avut este în drept să meargă la 
persoana care nu este proprietar, dar care deţine (posedă) de fapt bunul, și să 
ceară întoarcerea bunului său. Acest drept al proprietarului este numit în lege 
dreptul de a revendica bunul din posesia nelegitimă a altuia. Pentru a aduce 
un exemplu, ne vom aminti de viţelul pierdut despre care am vorbit la capitolul 
4.3., subcapitolul 4.3.2., dar vom admite că istorioara a avut o altă întorsătură.
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Studiu de caz
Cetăţeanul A. din satul X. a pierdut un viţel de vreo 4 luni, pe care l-a gă-

sit cetăţeanul B. Cetăţeanul B. a dus viţelul la el acasă și a început să-l crească, 
fără a spune cuiva că a găsit animalul. Vecinii l-au întrebat de unde are viţelul fără a spune cuiva că a găsit animalul. Vecinii l-au întrebat de unde are viţelul f
și cetăţeanul B. a trebuit să spună adevărul, și anume că a găsit viţelul, dar nu 
știe al cui este și îl ţine la el. Cetăţeanul A. nu a găsit animalul în primele zile 
și a trebuit să plece din sat pentru puţin timp. La întoarcere, cineva i-a spus că 
viţelul lui ar putea fi la cetăţeanul B.

Cetăţeanul A. a venit la cetăţeanul B. și a cerut viţelul, dar cetăţeanul B. 
a refuzat să dea animalul, spunând că nu știe dacă viţelul este al acestui cetă-
ţean. Cetăţeanul A. a mers la primărie, iar de acolo a fost trimis la parajurist 
să clarifice care sunt drepturile lui asupra animalului. Parajuristul i-a explicat 
prevederile legii privind revendicarea bunului, după care Cetăţeanul A. a venit 
din nou la Cetăţeanul B. și i-a spus că îl dă în judecată dacă nu-i întoarce viţe-
lul de bună voie. El are martori, medicul veterinar și o întreagă mahala, care 
pot confirma că acest viţel este al lui. Cetăţeanul B. a întors viţelul cetăţeanului 
A., care, la rândul său, i-a mulţumit pentru că a avut grijă de bunul lui.

După cum s-a menţionat în capitolul 4.3., subcapitolul 4.3.2, când a găsit 
viţelul, cetăţeanul B. urma să declare acest lucru la primărie. În caz contrar, se 
consideră că cetăţeanul B. și-a însușit bunul găsit, deci a acţionat cu rea-cre-
dinţă. Potrivit legii, în astfel de situaţii, proprietarul poate cere oricând bunul 
său înapoi. Situaţia se complică însă în cazul în care viţelul s-ar afla nu la 
cetăţeanul B., ci la o altă persoană, cetăţeanul C., care a primit bunul de la ce-
tăţeanul B. și care habar nu avea că viţelul nu este al cetăţeanului B. În astfel de 
cazuri, legea dă diferite soluţii, în funcție de situaţia concretă. Spre exemplu: 
dacă viţelul ar fi fost dăruit de cetăţeanul B. cetăţeanului C, cetăţea nul A. ar 
avea dreptul de a revendica bunul său în orice caz; dacă viţelul ar fi fost vân-
dut de cetăţeanul B. cetăţeanului C, cetăţeanul A. ar avea oricum dreptul de 
a revendica bunul său pentru că el l-a pierdut; dacă viţelul ar fi fost furat de la 
cetăţeanul A. de cetăţeanul B. și apoi vândut cetăţeanului C, cetăţeanul A. ar 
avea dreptul de a revendica bunul său pentru că i-a fost furat. 

Revendicarea bunului imobil este mai complicată, pentru că, de regulă, 
o altă persoană poate obţine dreptul asupra casei, asupra unui teren prin act 
juridic scris, care, de cele mai multe ori, este autentificat la notar și care, mai 
devreme sau mai târziu, este înregistrat în registrul bunurilor imobile. În ast-
fel de cazuri, nu poţi veni la noul proprietar ca să ceri bunul, pentru că noul 
proprietar va prezenta titlul său de proprietate, un contract sau alt act juridic, 
și atunci, fostul proprietar trebuie să demonstreze că documentul pe care îl 
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deţine noul proprietar este unul ilegal, nul. Altfel, el nu poate obţine înapoi 
bunul care i-a aparţinut.

Studiu de caz
(Partea 1 )
În anul 2000, un grup de 50 de persoane au participat la privatizarea 

bunuri lor agricole ale gospodăriei agricole „X”. În etapa a doua de privatizare 
(concursul II), acest grup a primit mai multe bunuri, inclusiv o clădire am-
plasată în livada de meri de pe malul unui iaz, numită în documente „căsuţă 
de livadă”, care a fost evaluată la preţul de 100 000 lei. În cazul dat, „căsuţa 
de livadă” are 100 de copro prietari, fiecare având o cotă-parte. Toţi cei 50 de 
coproprietari s-au înţeles că unul dintre coproprietari, cetăţeanul V., va avea 
grijă de „căsuţa de livadă” și va avea și dreptul să o folosească. Alţi coproprie-
tari au primit în grija lor alte bunuri.

În anul 2005, cetăţeanul V. a încheiat un contract de vânzare-cumpărare 
cu SRL „X”, prin care a vândut „căsuţa de livadă” la preţul de 45 000 lei. Acest 
lucru a ieșit la iveală numai în anul 2009, când noul stăpân al SRL „X” a în-
ceput să renoveze clădirea. Majoritatea coproprietarilor nu au fost de acord cu 
ceea ce a făcut cetăţeanul V. și au mers la judecată împotriva cetăţeanului V. și 
împotriva SRL „X”, cerînd anularea contractului de vânzare-cumpărare în-
cheiat în 2005 ca fiind ilegal.

Instanţa de judecată a constatat că, la încheierea contractului de vânzare-
cumpărare, a fost încălcată grav legea, pentru că bunul „căsuţă de livadă” este 
proprietate comună a tuturor celor 50 de coproprietari, dar a fost înstrăinat 
fără consimţământul tuturor proprietarilor, și deci contractul de vânzare-
cumpă rare este ilegal. Judecata a constatat că contractul este lovit de nulitate, 
adică nu are niciun efect, nicio valoare juridică, din care cauză părţile care 
au încheiat acest contract trebuie să revină la poziţia iniţială. Adică, deoarece 
contractul este ilegal, bunul a fost întors celor 50 de coproprietari, iar SRL 
„X” a primit înapoi banii plătiţi cetăţeanului V.

Ţinem să menţionăm că anularea prin judecată a contractelor, a certifi-
catelor de moștenitor și a altor acte juridice necesită o pregătire calificată în 
jurisprudenţă. Deci persoanele interesate vor trebui să apeleze la un avocat 
pentru a primi consultaţii și asistenţă juridică calificată.

4.6.2.2. Dreptul proprietarului de a cere încetarea acţiunilor 
 ce împiedică folosirea bunului

În multe alte cazuri, proprietarul nu este lipsit de bunul său, dar, prin ac-
ţiunile nelegitime ale altor persoane, este împiedicat să-l folosească liniștit.
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Studiu de caz:
Cetăţeanul O. este proprietarul unui teren agricol de 1,7 ha, amplasat în 

extravilanul comunei C., raionul C. În iarna anului 2009, el a observat că, 
pe te renul lui, o altă persoană, cetăţeanul P., efectuează lucrări tehnice de 
montare a unor piloni de alimentare cu energie electrică. Cetăţeanul O. i-a 
cerut cetăţeanu lui P. să înceteze lucrările, însă acesta a refuzat, spunând că el 
lucrează după un proiect coordonat cu primăria pentru construcţia unei linii 
electrice. După ce a fost la primărie, cetăţeanul O. s-a lămurit că cetăţeanul P. 
lucra pentru un agent economic, SRL «N», care avea documentele eliberate în 
modul stabilit pentru construcţia unei linii electrice necesare pentru activita-
tea întreprinderii. Însă SRL «N» nu a cerut acordul cetăţeanului O. pentru a 
efectua astfel de lu crări pe terenul lui. Cetăţeanul O. a depus cerere în judeca-
tă împotriva SRL «N».

Judecata a stabilit că agentul economic SRL «N» este responsabil pentru 
încălcarea dreptului de proprietate al cetăţeanului O., pentru că a început con-
strucţia unei instalaţii electrice pe un teren proprietate privată și, fără acordul 
proprietarului, a ocupat o parte din teren (0,41 ha), cauzându-i inconveniente 
(incomodităţi) și împiedicând folosirea terenului ce-i aparţine după destina-
ţie. Judecata a admis cererea cetăţeanului O. și a hotărât: 
– SRL «N» a fost obligată să înceteze încălcările admise pe terenul agricol 

care aparţine cu drept de proprietate cetăţeanului O.; 
– SRL «N» a fost obligată, pe cheltuielile proprii, să ridice și să scoată în 

afara hotarului pilonii de beton montaţi pe terenului agricol ce-i aparţine 
cetă ţeanului O.; 

– SRL «N» a fost obligată să scoată în afara hotarului pilonii de beton, în ter-
men de 20 zile de la data când hotărârea judecătorească va deveni definitivă;

– a fost încasat de la SRL «N» în folosul cetăţeanului O. prejudiciul material 
cauzat în mărime de 3000 lei, pentru că proprietarul nu a putut cultiva 
nimic pe porţiunea de teren ocupată, precum și cheltuielile de judecată și 
cheltuielile pentru avocat, în total peste 5000 lei.

În acest caz, cetăţeanul O. a depus cerere pentru apărarea dreptului său de 
proprietate printr-o cerere (acţiune), în scopul ca judecata să interzică efectua-
rea unor acţiuni nelegitime în privinţa bunului. Astfel de cereri pot fi depuse 
și în cazul în care încălcarea încă nu s-a produs, dar există un pericol real că 
ar putea să se întâmple. Spre exemplu, în cazul vecinilor din capitolul 4.5., sub-
capitolul 4.5.2., dacă vecinul Grigore nu ia măsuri cu privire la peretele gata 
să se prăbușească, atunci vecinul Ion are dreptul să depună cerere în judecată 
pentru a-l obliga să prevină prăbușirea (să consolideze peretele sau să recon-
struiască anexa).
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4.6.2.3. Dreptul victimelor represiunilor politice la restituirea 
 bunurilor confiscate

Potrivit legii, victimele represiunilor politice care și-au pierdut bunurile în 
urma confiscării lor au dreptul de a primi înapoi bunurile în natură sau de a 
primi o compensaţie în bani. În cazul în care victimele represiunilor politice 
nu mai sunt în viaţă, acest drept îl au moștenitorii lor.

Studiu de caz
Cetăţeanca M. este fiica unor persoane supuse represiunilor politice. În 

anul 1944, tatăl ei a fost condamnat la 10 ani de închisoare, cu interdicţia 
drepturilor pe 5 ani și confiscarea averii, și a decedat în 1945, în locul de de-
tenţie. În august 1949, mama cetăţencei M. a fost arestată și condamnată la 
10 de ani închisoare, cu interdicţia drepturilor pe 5 ani, cu confiscarea averii. 
După con damnarea mamei sale, cetăţeanca M. a rămas copil orfan, fiind con-
fiscată toată averea. După eliberare, mama cetăţencei M. a decedat în 1976. 
Prin hotărârea Prezidiului Judecătoriei Supreme a RM din 26 decembrie 1994, 
părinţii cetă ţencei M. au fost reabilitaţi, post-mortem.

În anul 2007, cetăţeanca M. a depus cerere la Consiliul raional S. pentru 
compensarea prejudiciului material cauzat în urma represiunilor politice în 
sumă de 1 200 000 (un milion două sute de mii) lei, dar cererea a fost respinsă.

Cetăţeanca M. a depus cerere la judecătoria din raion, care a încasat de la 
Consiliul raional S. în beneficul cetăţencei M. prejudiciul material cauzat în 
urma confiscării averii, în sumă de 150 000 lei: casa – 52 000 lei; 4 cai – câte 
5000 lei fiecare; 6 vaci – câte 6 mii lei fiecare; 2 boi a câte 6 mii lei fiecare; 60 oi 
a câte 300 lei fiecare; 10 porci a câte 1200 lei fiecare. Judecata a respins cererea 
cetăţencei M. privind încasarea valorii terenurilor, 23 hectare de pământ, în 
sumă de 850 000 (opt sute cincizeci mii) lei, deoarece, conform legii, cetăţeni-
lor supuși represiunilor politice și reabilitaţi nu li se restituie terenurile, pădu-
rile, plantaţiile multianuale etc. Cetăţeanca M. nu a fost de acord și s-a adresat 
la Curtea de Apel care a lăsat în vigoare hotărârea judecătoriei raionale.

Astfel, pentru a primi compensarea bunurilor confiscate, persoana intere-
sată trebuie să depună cerere la comisiile speciale create de autorităţile raionale 
unde persoanele reabilitate își aveau locul de trai în momentul confiscării ave-
rii. La cererea de restituire a bunurilor se anexează documentele necesare:

– buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova; 
– decizia de reabilitare;
– actele privind confiscarea, naţionalizarea bunurilor; 
– certificatul de moștenitor și actele ce confirmă relația de rudenie 

cu persoana supusă represiunii politice, dacă cererea este depusă de 
moștenitorii persoanei supuse represiunii politice; 
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– actele de evaluare a bunurilor, conform preţurilor de piaţă în vigoare
la data examinării cererii.

Valoarea bunurilor confiscate se determină în felul următor: 
– casele și alte bunuri imobiliare se evaluează în baza calculelor efectua-

te de oficiul cadastral teritorial, conform preţurilor de piaţă;
– costul animalelor domestice, al păsărilor și al altor bunuri se stabilește 

la preţ de piaţă (de regulă, conform certificatelor eliberate de piaţa lo-
cală). Cererea de restituire a bunurilor confiscate se examinează în 
termen de cel mult 6 luni de la depunerea documentelor necesare. Co-
misia specială va emite o decizie privind restituirea bunurilor în natu-
ră sau privind compensarea va lorii bunurilor. În cazul în care comisia 
refuză restituirea bunurilor sau dacă solicitantul nu este de acord cu 
decizia comisiei speciale, această decizie poate fi contestată în instanţa 
judecătorească.

Drepturile persoanelor îndreptăţite să primească compensarea bunurilor 
confiscate în urma represiunilor politice sunt reglementate în următoarele 
acte legale de bază:

– Legea 1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 241-246 din 10.12.2010; 

– Hotărârâr rea Guvernului nr. 627/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii per-
soanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensaţiei 
în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 78-81 din 08.06.2007; 

– Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, Ordin nr. 136/2008 despre aproba-
rea Metodologiei de evaluare a bunurilor imobile confiscate, naţionali-
zate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiu-
nilor politice, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197 din 
04.11.2008. 

În Republica Moldova există Asociaţia Victimelor Re presiunilor Stalinis-
te, unde persoanele interesate ar putea primi susţinere în ce privește apărarea 
drepturilor lor garantate prin lege.

4.6.2.4. Dreptul proprietarului de a cere compensarea daunelor 
 cauzate bunurilor sale

Potrivit legii, Codul civil, art. 1398-1424, proprietarul care a suferit preju-
diciu (daune) prin faptul că bunurile lui au fost distruse sau stricate prin acţiu-
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nile ilegale ale unei persoane are dreptul la despăgubiri. Cel care l-a păgubit pe 
proprietar poate fi obligat, prin judecată:

– să-i dea proprietarului un alt bun, de același fel și de aceeași calitate;
– să repare bunul pe care l-a stricat;
– să compenseze paguba în echivalent bănesc.

Studiu de caz
Soţii A. și consătenii B. și C. din satul X. au vite mari cornute, care sunt 

păscute pe rând de fiecare proprietar. La 23 august 2008 a fost rândul consăte-
nilor B. și C, iar în locul consăteanului B. a fost trimis fiul lui minor de 13 
ani. Dimineaţa, la 23 august 2008, soţii A. au transmis consătenilor B. și C. 
bovina sănătoasă, însă seara a fost întoarsă bolnavă. A fost chemat medicul 
veterinar. Consătenii B. și C. nu au spus adevărul, și anume că bovina a fost 
alimentată cu porumb. La 24 august 2008, animalul a pierit.

Conform procesului-verbal privind autopsia animalului din 25 august 2008, 
bovina a pierit din cauza intoxicaţiei furajere, deoarece a mâncat porumb.

Soţii A. i-au dat în judecată pe consătenii B. și C. și au cerut:
7000 lei – costul bovinei, în vârstă de 4 ani, nr. 000000156167, rasa „Roșie 

de stepă”;
9700 lei – venitul pe care nu o să-l primească pentru lapte (vaca era bună 

de lapte și dădea zilnic câte 18 litri de lapte, preţul unui litru fiind de 6 lei).
Prin hotărârea judecătoriei X. a fost admisă cererea soţilor A. Judecata a 

încasat în beneficiul soţilor A. total suma de 16 700 de lei, pe care consătenii 
B. și C. sunt obligaţi să o plătească în mod solidar (ei vor trebui să plătească 
împreună; dacă unul din ei nu are bani, va plăti cel care are). Consătenii B. și 
C. au apelat la Curtea de Apel, care a hotărât că consătenii B. și C. vor plăti 
doar costul unei vaci de aceeași rasă, în sumă de 7000 lei.

Cazul a ajuns la Curtea Supremă de Justiţie, care a recunoscut dreptul so-
ţilor A. de a primi costul bovinei în sumă de 7000 lei, deoarece consătenii B. 
și C. nu și-au îndeplinit obligaţiile cu bună-credinţă, în conformitate cu legea 
și în corespundere cu înţelegerea pe care au avut-o cu soţii A., precum și în 
concordanță cu normele morale din societate. Însă venitul pierdut de la lapte 
a fost micșorat de la 9700 lei la 2000 lei. Judecata a menţionat că trebuie să 
se ia în calcul că, după cum au confirmat specialiștii, de la pășunat se obţine 
mai puţin lapte (vreo 10 litri pe zi). În afara de aceasta, trebuie să fie scăzute 
și cheltuielile pe care le-ar fi avut gospodarii pentru a obţine laptele (hrana, 
plata la impozite, vaccinurile etc).

În afară de cheltuielile de judecată, consătenii B. și C. urmează să achite 
soţilor A. în total suma de 9000 lei, și dacă nu vor achita această datorie în 
termen de 90 de zile, vor plăti și penalități.
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În cazul de mai sus, vedem că proprietarii bovinei pierite au obţinut costul 
bunului și alte pagube. Prejudiciul cauzat bunurilor trebuie să fie reparat de 
făptaș, adică de persoana care a cauzat paguba, în cazul de mai sus consătenii 
B. și C. În anumite cazuri însă răspunderea o poartă alte persoane.

În cazul în care făptașul este o persoană adultă (care a împlinit vârsta de 
18 ani) care nu este capabilă să răspundă pentru acţiunile sale (este lipsită de 
capacitate de exerciţiu), răspunderea faţă de proprietar o poartă tutorele sau 
instituţia care sunt de vină că nu au avut suficientă grijă de persoana incapa-
bilă. În unele cazuri, dacă făptașul are bani și bunuri suficiente pentru acope-
rirea pagubei, judecata poate hotărî ca paguba să fie compensată din bunurile 
făptașului incapabil. Despre tutela asupra persoanelor adulte a se vedea Capi-
tolul VIII).tolul VIII).tolul VIII

În unele cazuri, judecata poate elibera de răspundere făptașul care a cauzat 
prejudiciul fiind într-o stare în care, temporar, nu putea dirija acţiunile sale. 
Însă această eliberare nu se referă la făptașii care au ajuns în astfel de stare 
din propria lor vină, din cauza consumului de alcool, de droguri și de alte sub-
stanţe.

De asemenea, legea stabilește reguli speciale referitor la compensarea pa-
gubelor cauzate de către copiii minori. În cazul de mai sus, la păscut vacile a 
fost trimis copilul consăteanului B., dar el este de numai 13 ani și nu răspunde 
pentru paguba adusă, răspunderea revenindui părintelui lui. Legea prevede că, 
în cazul copii lor mai mici de 14 ani, paguba este plătită de părinţi (adoptato-
ri) sau de tutori, dacă au fost găsiți vinovaţi că nu au avut grijă să educe și să 
supravegheze co pilul. Despre tutela asupra copiilor a se vedea Capitolul VIII.Capitolul VIII.Capitolul VIII

În cazul copiilor care au împlinit 14 ani, legea prevede altfel.

Studiu de caz
În mai 2009, elevul A. din satul X., care are 16 ani, a stricat un geam 

mare și scump de la veranda casei cetăţeanului B. Paguba este de circa 3000 
lei. Ce tăţeanul B. a mers la părinţii elevului A. și a cerut repararea pagubei în 
bani, la care părinţii băiatului au spus că ei nu au bani. Cetăţeanul B. a mers la 
ofi ciul cadastral teritorial să vadă ce bunuri au părinţii făptașului și a stabilit 
că, în ianuarie 2009, elevul A. a primit prin moștenire de la bunici o casă și 
terenuri agricole.

Cetăţeanul B. s-a adresat parajuristului, care i-a explicat prevederile legii 
în cazul dat și privind revendicarea bunului, după care cetăţeanul B. a venit 
din nou la părinţii elevului A. După ceva vorbă, părinţii elevului A. au fost de 
acord să plătească cetăţeanului B. 2000 de lei pentru reparaţia geamului.
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Astfel, în cazul de mai sus, făptașul, elevul A., a împlinit 14 ani și, după 
lege, răspunde personal pentru prejudiciul cauzat dacă are bunuri sau venituri 
suficiente pentru repararea pagubei. În cazul dat, minorul are bunuri și, în 
principiu, cetăţeanul B. putea cere ca anume elevul A. să repare paguba. În 
cazul în care un minor de 14 ani nu are bunuri sau are bunuri puţine, care nu 
sunt de ajuns pentru acoperirea pagubelor cauzate, părinţii sau curatorul vor 
răspunde în faţa proprietarului. Ei pot fi eliberaţi de răspundere numai dacă 
vor demonstra că nu au nicio vină pentru cauzarea prejudiciului.

4.6.2.5. Răspunderea proprietarului/posesorului pentru daunele 
 cauzate de bunurile sale

Dreptul de proprietate presupune că proprietarul trebuie să folosească bu-
nurile sale astfel încât să nu facă rău altor persoane sau bunurilor altor persoa-
ne. În cazul în care, din cauza bunurilor unui proprietar, suferă alte persoane, 
potrivit legii, Codul civil, art. 1398-1424, proprietarul este obligat să repare 
pagubele pricinuite.

În localităţile rurale, deseori se întâmplă ca animalele unui proprietar să 
aduă prejudicii semănăturilor și plantaţiilor unui alt proprietar. În acest caz, 
de regulă, răspunde proprietarul, pentru că el este obligat să asigure paza ani-
malului său. Dacă, în baza unei înţelegeri, o altă persoană are obligaţia de a 
supraveghea animalul, această persoană răspunde pentru prejudiciul cauzat, 
dacă nu va dovedi că nu este vinovată.

Studiu de caz
În martie 2003, gospodăria ţărănească GŢ „CAV” a sădit pe un teren agri-

col cu suprafaţa de 0,80 ha din satul M. seminţe de ceapă pentru a cultiva arpa-
gic. Prin octombrie 2003, cireada satului, în care erau vreo 150 de vaci, păștea 
pe aproape, și câteva vaci au rămas fămas fămas f ră supraveghere, au intrat pe te renul GŢ 
„CAV” și au distrus semănăturile. La 10 octombrie, GŢ „CAV” a descoperit 
paguba și a informat Primăria, care a întocmit un act despre cele întâmplate.

GŢ „CAV” a încercat să clarifice cine era cu rândul în acea zi și a stabilit 
că cetăţenii F. și O. se fac vinovaţi de pagubele aduse semănăturilor. În oc-
tombrie 2004, GŢ „CAV” i-a dat în judecată pe cetăţenii F. și O. și a cerut:

4910 lei – cheltuieli pentru prelucrarea terenului;
4300 dolari SUA – costul a 150 kg seminţe de ceapă „Halcedon”;
1500 lei – cheltuieli de judecată (asistenţa avocatului).

care a trimis cauza pentru o nouă judecare la Curtea de Apel, iar Curtea de 
Apel a trimis cauza pentru o nouă judecare la judecătoria X.

În 2006, judecătoria X. a emis o nouă hotărâre, în care a decis că cetăţenii 
F. și O. nu trebuie să plătească nimic. GŢ „CAV” a apelat la Curtea de Apel, 
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care a mai trimis o dată dosarul la judecătoria X. În 2008, judecata a hotărât 
din nou că cetăţenii F. și O. nu trebuie să plătească nimic. GŢ „CAV” a apelat 
iarăși la Curtea de Apel, care a lăsat în vigoare hotărârea judecătoriei X.

În 2009, cazul a ajuns iarăși la Curtea Supremă de Justiţie, care a pus 
capăt judecăţilor, spunând că cetăţenii F. și O. nu trebuie să plătească nimic, 
pentru că GŢ „CAV” nu a dovedit că întâmplarea a avut loc anume la 10 oc-
tombrie, că anume acești cetăţeni se fac vinovaţi de paguba pretinsă și nu a 
dovedit că pagubele lor ar fi anume de 4910 lei și 4300 dolari SUA.

La examinarea cauzei au fost chemaţi o mulţime de martori pentru a aju-
ta la clarificarea situaţiei. Vreo 4 martori au depus mărturie în favoarea GŢ 
„CAV”. Trei martori au spus că treceau cu mașina și au văzut animalele în 
câmpul de ceapă, au sărit și le-au alungat de acolo. Ei nu ţin minte exact în ce 
zi din octombrie 2003 ar fi avut loc întâmplarea, dar ţin bine minte că nu i-au 
văzut pe cetăţenii F. și O. cu cireada. Alţi 5 martori au declarat că cetăţenii F. 
și O. ar fi fost cu rândul tocmai în noiembrie 2003.

În cazul descris, proprietarul terenului GŢ „CAV” este îndreptăţit prin 
lege să obţină despăgubiri pentru prejudiciul avut, dar aceste pagube trebuie să 
fie compensate anume de persoana vinovată, adică nu poţi da în judecată toată 
cireada sau toţi proprietarii vitelor din cireadă. GŢ „CAV” a avut obligaţia de 
a dovedi când anume au avut loc faptele și cine anume era atunci cu cireada. 
În cazul dat, judecata a considerat că GŢ „CAV” nu a adus probe destule ca să 
răspundă anume cetăţenii F. și O.

Accidentele rutiere sunt deseori cauza deceselor, a daunelor cauzate să-
nătăţii unor cetăţeni, precum și a distrugerii bunurilor ce aparţin cetăţenilor. 
Pentru aceste daune răspunde proprietarul sau posesoriul automobilului (mij-
locului de transport), care în lege este numit izvor de pericol sporit.

Studiu de caz
În anul 2008, cetăţeanul C.V. conducea camionul GAZ care aparţinea ce-

tăţeanului G.L. pe traseul B. – Ch. Pe același traseu se deplasa automobilul de 
model Opel care aparţinea cetăţeanului V.S., dar era condus, în acel moment, 
de cetăţeanul O.V. Cetăţeanul C.V. a încălcat Regulamentul circulaţiei rutiere 
și a comis tamponarea camionului cu automobilul Opel. Cetăţeanul C.V. a 
fost găsit vinovat, în baza Codului penal, de comiterea accidentului rutier.

În urma accidentului rutier, automobilul Opel a fost deteriorat, iar con form 
raportului de constatare tehnică, paguba materială rezultată din accident a consti-
tuit 32 882 lei. Cetăţeanul V.S., proprietarul automobilului Opel, s-a adresat la 
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judecată și a cerut încasarea prejudiciului. Judecata a încasat pre judiciul material 
în sumă de 32 882 lei de la Cetăţeanul C.V., care conducea camionul, și nu de la 
Cetăţeanul G.L., care este proprietarul camionului GAZ, pentru că dauna cauza-
tă se repară nu de proprietarul automobilului, dar de cel vinovat de cauzarea pre-
judiciului produs în procesul de exploatare (folosire) a mijlocului de transport.

Un alt temei de răspundere a proprietarului pentru pagubele pricinuite de 
bunurile sale îl costituie situaţiile în care construcţiile proprietarului sunt în 
stare avariată și se prăbușesc, parţial sau în întregime. Să ne amintim iar de ca-
zul vecinilor Grigore și Ion din subcapitolul 4.5.2. Dacă se întâmplă că peretele 
cade peste trandafirii vecinei, consecinţele vor fi minore, dar dacă se întâmplă 
ceva mai grav, atunci și răspunderea va fi pe măsură. Proprietarul construcţiei 
răspunde, de asemenea, în cazul când din construcţie a căzut un obiect, o pia-
tră etc., ori a curs ceva, provocând daune unor trecători sau unor bunuri.

La acest subiect este important să reţinem că orice proprietar trebuie să ia 
în serios situaţiile în care pretinde despăgubiri pentru daunele aduse lui sau bu-
nurilor sale, precum și situaţiile în care este răspunzător pentru pagube aduse 
altor persoane. Cea mai bună soluţie este, făie este, făie este, f ră îndoială, cea de a avea grijă și de 
a preveni problemele de genul acesta. Atunci însă când lucrurile s- au întâmplat, 
cea mai bună soluţie este ca părţile implicate să dea dovadă de înţelepciune și 
să se împace. Or, după cum vedem din cazurile descrise, jude carea pretenţiilor 
costă timp și bani, iar finalul proceselor nu este întotdeauna cel așteptat.
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5. CONTRACTE

5.1. Noţiuni despre acte juridice şi contracte
În capitolul dat ne propunem să ne axăm pe o serie de probleme de ordin 

general ce ţine de contractele şi actele juridice. Considerăm necesar să defi-
nim, înainte de toate, aceste noţiuni pentru a putea face o diferenţă clară între 
no ţiunile de act juridic şi de contract, care au o serie de elemente comune, dar 
şi unele caracteristici ce le diferenţiază.

Nu în ultimul rând, vom pune accentul pe situaţii concrete legate de per soanele 
care au dreptul să încheie un contract şi de vârsta la care pot face acest lucru, mai 
bine zis, cine poate fi considerat subiect al unui contract. De ase menea, vom des-
crie condiţiile care urmează a fi respectate pentru a considera un contract încheiat 
conform legii, sau, altfel spus, pentru ca un contract să fie legal ă fie legal ă încheiat.

Tot în acest capitol vom vorbi şi despre două acte juridice foarte des în-
tâlnite în perioada actuală, am spune chiar cel mai des utilizate de către ce-
tăţenii ţării noastre, şi anume procura şi reprezentarea. Deci o să încercăm să 
descriem astfel de momente: cum trebuie întocmite aceste acte, ce trebuie să 
conţină ele şi, nu în ultimul rând, unde pot fi utilizate acestea.

5.1.1. Cine şi când este în drept sîn drept sî ă încheie un contractîncheie un contractî

În funcţie de necesităţile sale, omul, ca persoană fizică şi subiect de drept, 
poate participa la diverse relaţii sociale ce sunt prevăzute de legislaţie (acestea 
fiind denumite raporturi juridice); luând parte la aceste relaţii, persoanele ob-
ţin în cadrul acestora o serie de drepturi, dar şi de obligaţii.

Persoana juridică, de asemenea, este un subiect de drept participant la ra-
porturi juridice; prin acest lucru, statul a permis colectivelor de indivizi să se 
manifeste în raporturile juridice ca şi persoanele fizice. Cu alte cuvinte, părţi 
ale raportului juridic sunt persoana fizică şi persoana juridică (un colectiv de 
oameni, care sunt organizaţi într-o anumită formă stabilită de lege şi acţionea-
ză ca o persoană fizică).

Pentru a putea încheia diferite acte juridice, atât persoana fizică, cât şi per-
soana juridică trebuie să îndeplinească anumite condiţii prevăzute de actualul 
Cod Civil al RM.

Dacă vorbim de persoana fizică simplu cetăţean, trebuie să accentuăm că 
persoana poate ori nu poate încheia acte juridice în funcţie de vârsta la care se 
află. Altfel spus, poţi să închei anumite contracte sau acte juridice doar dacă ai 
vârsta cuvenită sau, după cum este menţionat în art. 20 din CC RM, „capaci-
tatea deplină de exerciţiu”. Numai persoana fizică ajunsă la o anumită maturi-
tate psihică poate încheia în mod valabil, conştient şi sigur acte juridice.
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Maturitatea psihică se dobândeşte odată cu atingerea unei vârste anu-
mite. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, persoana fizică, conform legii, este 
con siderată minoră; prin urmare, fie că este limitată în încheierea anumitor 
acte juridice, fie că i se interzice să încheie anumite acte juridice. Deci putem 
con cluziona că, odată cu atingerea vârstei de 18 ani, se permite să închei orice 
acte juridice făacte juridice făacte juridice f ră careva obstacole.

De la această regulă există două abateri permise de lege, şi anume:

– o abatere de la această regulă este cazul în care minorii se căsătoresc; oda-
tă cu căsătoria, ei dobândesc şi dreptul de a încheia diferite acte juridice, 
asemenea persoanelor majore;

– a doua abatere este cazul când minorul este emancipat; cu alte cuvinte, 
minorul care a atins vârsta de 16 ani şi este angajat în câmpul muncii sau 
practică o activitate de întreprinzător cu acordul părinţilor, curatorului, 
adoptatorului, dobândeşte dreptul de a încheia acte juridice, asemenea 
persoanelor majore. Această permisiune (emanciparea) se efectuează 
printr-o hotărâre a autorităţii tutelare cu acordul părinţilor, curatorului, 
adoptatorului sau, dacă o asemenea hotărâre lipseşte, prin intermediul 
instanţei de judecată, care emite o hotărâre în acest sens.

Totodată, mai există o altă categorie de persoane, cum ar fi minorii care nu 
au atins vârsta de 18 ani. Legea prevede că şi minorii pot participa la încheierea 
actelor juridice şi a contractelor, dar numai în anumite situaţii şi numai anu-
mite tipuri de acte şi contracte, care sunt prevăzute concret în lege.

Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, cu acordul părinţilor, adoptato-
rului, curatorului, în unele cazuri al autorităţii tutelare, poate încheia orice 
acte juridice. Conform legii, există însă şi cazuri când minorul poate încheia 
singur anumite acte juridice concrete, care sunt enumerate în CC RM în art. 
21, alin. (2), şi anume:

– să dispună personal de bursă, salariu şi alte venituri obţinute din ac-
tivitatea proprie (indiferent de suma pe care o obţine); în plus, la acest 
capitol ţinem să menţionăm că minorul este în drept să dispună liber 
şi de bunurile pe care le procură cu banii din bursă, salariu etc., deoa-
rece aceste obiecte, de asemenea, fac parte din categoria „alte venituri 
obţinute din activitatea proprie”;

– poate exercita dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare, 
invenţii executate de el, precum şi să folosească banii primiţi ca rezul-
tat al acestuia;
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– este în drept să depună bani într-o instituţie financiară (bancă) şi să 
dispună liber de aceşti bani;

– poate încheia acte juridice de mică valoare ce se execută la momentul 
încheierii (de exemplu, să cumpere o pâine, un bilet la transportul în 
comun, o carte);

– poate încheia acte juridice cu scopul de a obţine gratuit anumite pro-
fituri pentru care nu este nevoie de acţiuni suplimentare, cum ar fi să 
meargă la notar pentru a autentifica notarial acest act sau o înregistra-
re de stat (de exemplu, să primească ca donaţie o bicicletă);

– poate încheia acte de conservare (de exemplu, să execute o reparaţie).

Minorul cu vârsta de la 7-14 ani poate încheia de sine stătător următoarele 
acte juridice:

– acte juridice de mică valoare ce se execută în momentul încheierii 
acestora (de exemplu, să cumpere o pâine, un bilet la transportul în 
comun, o carte);

– să încheie acte juridice cu scopul de a obţine gratuit anumite beneficii 
care nu necesită autentificare notarială sau înregistrare de stat (să pri-
mească o donaţie);

– să încheie acte de conservare, adică acte ce duc la menţinerea unui bun 
(executarea unei reparaţii).

Orice alte acte juridice sunt încheiate în numele minorului cu vârsta de 
7-14 ani de către părinţi, adoptatori, tutori (persoanele stabilite de autoritatea 
tutelară ca să aibă grijă de aceşti copii).

În cazul în care actele juridice sau contractele care urmează să fie încheiate 
atât de către minorii cu vârsta de 14-18 ani, cât şi de către persoanele majore, 
au drept rezultat încălcarea legii, ordinii publice şi a bunelor moravuri (bunele 
deprinderi cu care trăiesc oamenii în acea societate), acestor persoane le poate 
fi interzis de lege să încheie asemenea acte juridice.

Dacă vorbim despre persoana juridică, aceasta încheie acte juridice prin 
intermediul administratorului – a organului executiv. Administratorul poate 
fi una sau mai multe persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, și care, 
odată ce au fost alese în această calitate conform legii, întru exercitarea func-
ţiei obţin şi dreptul de a încheia acte juridice în numele persoanei juridice.

Legea privind societăţile pe acţiuni prevede că calitatea de administrator o 
poate avea şi o persoană juridică.
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5.1.2. CondiţCondiţCondi iile de legalitate/valabilitate

Pentru a putea fi valabil, a putea produce efectele dorite, actul juridic tre-
buie să îndeplinească anumite condiţii stabilite de lege, iar uneori şi o serie de 
condiţii la care părţile au convenit.

Condiţiile prevăzute de lege care trebuie în mod obligatoriu respectate 
sunt următoarele:

Consimţământul, adică la încheierea actului juridic trebuie să existe acor dul 
(dorinţa) persoanei de a încheia actul juridic. Acest acord trebuie, în mod obliga-
toriu, să fie, după cum ne spune CC RM în art. 199, alin. (1); exteriori zat. Aceasta 
înseamnă că: persoana, înainte de a încheia un act juridic sau un contract, tre-
buie să aibă dorinţa de a face acest lucru, şi anume, această dorinţă a sa trebuie să 
fie adusă la cunoştinţa altor oameni care o înconjoară. Aceasta poate fi efectuată 
pe diferite căi: verbal, în formă scrisă sau prin acţiuni ce demonstrează dorinţa 
de a încheia actul juridic. Trebuie avut în vedere faptul că, pentru unele acte juri-
dice, CC RM prevede obligatoriu forma scrisă sau forma autentică (autentificarea 
notarială): de exemplu, emiterea unei procuri de vânzare a unui apartament.

Un alt aspect foarte important legat de consimţământ este faptul că acor-
dul de voinţă trebuie să provină de la o persoană ce conştientizează acţiunile 
sale, îşi dă seama de urmările lor şi le doreşte, cunoscând efectele ce se vor 
produce (altfel spus, de la o persoană cu discernământ – art. 199 alin. (2) CC 
RM al RM).

Nu în ultimul rând, acordul de voinţă trebuie să fie exprimat astfel încât 
să reprezinte o intenţie reală, clară, ca actul juridic care va fi încheiat să aibă 
anumite urmări prevăzute de lege (efecte juridice).

Deci putem concluziona că, la încheierea actului juridic, acordul de voinţă 
nu trebuie să fie influenţat de situaţii din exterior, cum ar fi:

– eroarea (greşeala) în încheierea actului juridic: persoana crede că în-
cheie un anumit act juridic (un contract de vânzare-cumpărare), pe 
când, de fapt, încheie un altul (un contract de donaţie), sau crede că 
încheie un act juridic (un contract de schimb), iar cealaltă parte crede 
că încheie alt act juridic (un contract de donaţie); dolul (persoana a 
fost indusă în eroare în mod intenţionat pentru a încheia un act juridic 
pe care, în alte condiţii, nu l-ar fi încheiat); violenţa (când persoana 
este silită fie să încheie actul juridic, fizic cu aplicarea forţei fizice, fie 
psihic – este ameninţată atât ea, cât şi rudele acesteia cu scopul de a 
încheia un act juridic care nu este în folosul acesteia).

Obiectul actului juridic constituie acele acţiuni sau inacţiuni, la care se 
obligă persoana la încheierea actului juridic. Obligaţia poate consta în: a da (a 
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da o sumă de bani), a face (a transporta ceva) ori a nu face (a nu dona un bun 
pentru o anumită perioadă).

Obiect material al actului juridic poate fi orice bun ce se află în circuitul 
civil (este permis de lege ca acesta să fie obiect la încheierea unor asemenea 
acte juridice). Prin urmare, menţionăm că bunurile scoase din circuitul ci vil bunurile scoase din circuitul ci vil bunurile scoase din circuitul ci 
nu pot servi ca obiect al unui act civil, iar art. 286 din Codul Civil al RM 
stabileşte că bunurile pot circula liber, cu excepţia cazurilor când circulaţia 
acestora este fie limitată, fie chiar interzisă prin lege (drept exemplu ar servi 
armele de foc, a căror circulaţie este limitată şi, în anumite cazuri, interzisă, 
sau substanţele narcotice etc.) De asemenea, obiectul trebuie să existe în mo-
mentul încheierii actului juridic, adică să existe în natură, deşi nu este exclus 
ca obiect al unui act juridic să fie un bun care urmează să apară în viitor (cum 
ar fi încheierea unui contract care ar avea ca obiect o anumită cantitate de 
cereale ce urmează a fi recoltate). Obiectul trebuie să fie legal (să fie permis 
de lege). Nu în ultimul rând, obiectul trebuie să fie determinat sau, cel puţin, 
determinabil, cu alte cuvinte, trebuie să se cunoască caracteristicile bunului: 
culoare, cantitate, număr ş.a., pentru a fi clar despre ce bun concret este vorba 
în momentul încheierii actului juridic.

Cauza actului juridic, adică scopul pe care îl are persoana la încheierea 
actului juridic, interesul pe care doreşte să-l satisfacă în rezultatul încheierii 
acestui act juridic sau contract. Pentru a putea fi valabilă, cauza trebuie să 
existe la încheierea actului juridic (în caz contrar, actul juridic încheiat nu va 
produce niciun efect (rezultat)), să fie una reală (să exprime dorinţa reală a 
persoanei şi să nu fie falsă), să fie permisă de lege şi de bunele moravuri.

Forma actului juridic, adică modul în care se exprimă acordul de voinţă 
la încheierea actului juridic. Cu alte cuvinte, forma reprezintă haina pe care o 
îmbracă actul juridic ca rezultat al încheierii sale. Prin urmare, CC RM permi-
te următoarele forme de încheiere a actelor juridice:

Forma verbală (atunci când părţile se înţeleg vorbind), art. 209 CC RM 
al RM. Astfel, la acest capitol menţionăm că pot fi încheiate în formă verbală 
următoarele acte juridice:

– actele juridice pentru care legea sau înţelegerea dintre părţi nu prevede 
forma scrisă sau autentică;

– actele juridice care se execută chiar la încheierea lor, indiferent de va-
loarea obiectului; important e ca actul juridic respectiv să fie încheiat
şi executat în acelaşi moment, cu alte cuvinte, momentul încheierii şi 
momentul executării să coincidă. Astfel, în caz că are loc încheie rea 
unui contract de vânzare-cumpărare care are valoarea obiectului 30 
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000 lei, acesta poate fi încheiat în formă verbală, cu condiţia că bu nul 
şi banii urmează a fi transmise în acelaşi moment; 

– actele juridice în care valoarea obiectului este mai mică de 1000 de lei, 
iar momentul încheierii şi momentul executării acestuia nu coincid 
(ca exemplu ar servi situaţia când este înstrăinată o carte în valoare de 
800 lei, dar cumpărătorul nu are banii cu el şi urmează să-i transmită 
ulterior; în asemenea situaţii nu este necesar de a întocmi un contract 
în vederea documentării acestei situaţii, deşi legea nu interzi ce acest 
lucru, lăsând la discreţia părţilor să decidă ce formă urmează să îm-
brace actul juridic respectiv). De asemenea, tot din cadrul formelor 
verbale face parte şi situaţia când un act juridic este considerat înche-
iat ca rezultat al unor acţiuni (acţiuni conclu dente) care demonstrează 
intenţia clară de a încheia actul juridic (extragerea banilor de la ban-
comat sau introducerea unei monede într-un automat ce ex primă o 
voinţă clară în vederea procurării unui bun).

În anumite cazuri, şi tăcerea este considerată ca un accept de a încheia un 
act juridic. În asemenea situaţie este nevoie ca legea să prevadă în mod expres 
acest lucru. Totuşi există situaţii cînd între comercianţi care practică o acti-
vitate comercială o durată îndelungată se instituie anumite reguli, care sunt 
respectate cu stricteţe; una din aceste regului ar fi că prin tăcere (ceea ce presu-
pune că părţile nu exprimă nici acceptul, nici refuzul de a încheia contractul) 
se subînţelege că persoanele au acceptat să încheie un anumit contract în mod 
tacit.

Forma scrisă presupune situaţia când, ca rezultat al încheierii unui act 
juridic, se întocmeşte un document în scris. La rândul său, forma scrisă este 
de mai multe feluri, şi anume: forma scrisă simplă şi forma autentică. În formă 
scrisă simplă urmează a fi încheiate următoarele acte juridice:

– actele juridice încheiate între persoanele juridice, cu excepţia acelor 
acte juridice în care momentul executării coincide cu momentul în-
cheierii; 

– actele juridice încheiate între persoanele juridice şi persoanele fizice, 
cu excepţia acelor acte juridice în care momentul executării coincide 
cu momentul încheierii; 

– actele juridice încheiate între persoanele fizice care au un obiect a că-
rui valoare depăşeşte 1000 de lei, dacă momentul încheierii nu coinci 
de cu momentul executării. Însă această regulă nu este obligatorie şi 
reprezintă o condiţie necesară mai mult pentru actele juridice pentru 
care legea prevede în mod direct încheierea acestora în formă scrisă.
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În caz că nu sunt respectate condiţiile enumerate mai sus, survin două 
situaţii:

– în cazul când între părţi apare un conflict în faţa unei instanţe de ju-
decată, şi anume în cazul când actul juridic sau contractul nu a fost 
încheiat în formă scrisă, părţile nu vor putea să aducă martori în fa-
voarea sa în faţa instanţei de judecată în apărarea poziţiei sale sau în 
scopul de a dovedi existenţa unui asemenea act juridic. Aceasta con-
stituie deci mai mult o condiţie de probare (ad probationem) decât de 
valabilitate (ad validitatem), ceea ce presupune cu certitudine că chiar 
dacă părţile nu au încheiat contractul în forma scrisă, iar în CC al RM 
nu este indicat direct că contractul trebuie să fie încheiat în formă scri-
să, aceasta nu va duce la nulitatea (nevalabilitatea) acestui contract, 
însă în caz de un eventual litigiu în instanţa de judecată părţile nu 
vor putea utiliza proba cu martori pentru a demonstra că un oarecare 
contract a fost încheiat (ad probatione – din latină – a proba). În caz că 
în lege este indicat concret că un anumit contract în anumite situaţii 
trebuie să fie încheiat în formă scrisă, Ex: art. 876 alin. (1): „Contractul 
de locaţiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris”; 912 CC 
al RM. În aceste situaţii legiuitorul a impus forma dată ca o condiţie de 
valabilitate pentru a atenţiona părţile contractante despre importanţa 
contractului, dat şi asupra consecinţelor pe care le poate avea contrac-
tul dat. În asemenea situaţii aceste prevederi urmează a fi respectate, 
în caz contrar contractele vor fi nevalabil încheiate şi în această situa-
ţie forma scrisă joacă rol – ad validatem – a valida, adică de forma în 
care este încheiat contractul depinde valabilitatea contractului.

– nerespectarea formei scrise face ca actul juridic încheiat să fie conside-
rat nevalabil doar în cazurile când legea ne indică direct acest lucru.

În cazul încheierii unui act juridic în formă scrisă, urmează să fie întoc-
mit un document fie într-un singur exemplar, fie în două exemplare. Pentru 
ca actul să fie considerat valabil, acest document trebuie să fie semnat de am-
bele părţi. În cazul persoanelor fizice, în anumite situaţii, unele părţi nu au 
posibilitatea să semneze personal, din anumite considerente (boală, deplasa-
re); în astfel de cazuri în locul acesteia poate semna o persoană împuternicită, 
însă semnătura persoanei împuternicite trebuie în mod obligatoriu certificată 
de notar sau de o altă persoană împuternicită (secretarul primăriei).
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Forma autentică presupune autentificarea unui document care dovedeşte 
încheierea unui act juridic de către notar. Respectarea formei autentice este 
obligatorie doar în două situaţii:

– când legea prevede acest lucru;
– când părţile au stabilit acest lucru.

Forma autentică se utilizează cel mai des pentru actele juridice de o im-
portanţă mare. Diferenţa dintre forma autentică şi forma scrisă simplă este 
doar în faptul că semnăturile părţilor se autentifică de către notar, astfel putem 
spune că prezintă o valoare mai mare ca probă în cadrul unei judecăţi şi in-
suflă mai multă siguranţă părţilor în vederea faptului că actul juridic încheiat 
este legal.

Spre deosebire de forma scrisă simplă, nerespectarea formei autentice duce 
mereu la nulitatea actului juridic.

Un alt aspect destul de important legat de forma actului juridic vizează si-
tuaţiile când este necesară înregistrarea anumitor acte juridice, pentru ca acestea 
să dea posibilitate părţilor să se bucure de scopurile urmărite ca rezul tat al în-
cheierii acestor acte şi nimeni să nu poată să îngrădească exercitarea normală a 
drepturilor dobândite în rezultatul încheierii actului juridic dat (să fie opozabil 
terţilor). Astfel, CC RM menţionează în art. 214 că toate actele ju ridice care au ca 
obiect bunuri imobile (terenuri, case) urmează a fi înregistrate în registrul bunu-
rilor imobile. De asemenea, se menţionează că prin lege pot fi stabilite anumite 
condiţii de înregistrare a acestor acte. Totodată, menţionăm că nerespectarea 
acestei condiţii nu atrage după sine nulitatea actului juridic, ci doar în anumite 
situaţii poate crea impedimente unei părţi în utilizarea pe larg a dreptului său. 
Astfel că prin opozabilitatea faţă de terţ se înţeleg o serie de acţiuni, formalită-
ţi care trebuie îndeplinite pentru a ocroti interesele unor persoane, altele decît 
părţile contractului. După cum am observat, de regulă legiuitorul impune aceste 
formalităţi în cazul unor drepturi mai importante pentru titulari, cum ar fi drep-
tul de proprietate a unur imobile, ceea despre ce ne vorbeşte art. 214 CC al RM cît 
şi 290 CC al RM. „Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor 
imobile, grevările acestor drepturi, apariţia, modificarea şi încearea lor sunt su-
puse înregisrării de stat”, deci aceste formalităţi urmează a fi respectate (pe lîngă 
faptul că se încheie un contract în scris, care se autentifică notarial), pentru ca ac-
tul juridic respectiv să fie cunoscut şi terţilor, astfel că de fiecare dată cînd cineva 
urmează să încheie un contract care are ca obiect un bun imobil, el poate verifica 
care este soarta acestui bun în registrul bunurilor imobile, ceea ce exclude la mi-
nim posibilitatea ca persoana să fie indusă în eroare în mod intenţionat.
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5.1.3. Procura şi Reprezentarea

În subcapitolul respectiv ne vom axa cu prioritate pe două instituţii ale 
dreptului civil, larg întâlnite şi utilizate. Importanţa acestora este enormă, fapt 
ce va fi expus în continuare. Urmează să ne expunem asupra avantajelor şi dez-
avantajelor acestor instituţii, cât şi asupra elementelor şi condiţiilor principale 
ce urmează a fi respectate în vederea utilizării acestor instituţii civile.

5.1.3.1. Reprezentarea

De regulă, actul juridic se încheie personal de către persoana care doreş-
te ne mijlocit să încheie acel act, prin urmare, ea doreşte să survină urmările 
actului juridic. Sunt însă cazuri când persoana care doreşte să încheie actul 
juridic, din anumite motive (se află în străinătate etc.), nu poate participa la 
încheierea acestuia. În asemenea situaţii, apare necesitatea înlocuirii persoanei 
ce doreşte încheierea actului juridic cu o altă persoană (reprezentant), care ar 
putea în cheia respectivul act juridic pentru persoana (reprezentat) ce doreşte 
să încheie actul juridic. Prin această operaţie, actul juridic produce efectele 
asupra reprezentatului, ca şi cum acesta ar fi participat la încheierea actului 
juridic, deoarece actul juridic se încheie în numele şi pe socoteala lui.

Cât priveşte reprezentantul (cel care reprezintă), acesta acţionează ca un 
intermediar (ca o persoană care face legătura) între părţile care încheie actul 
juridic şi, în asemenea situaţie, actul juridic încheiat nu se răsfrânge în niciun 
fel asupra reprezentantului.

Reprezentarea îndeplineşte un rol important şi are o deosebită utilitate în 
raporturile juridice. Astfel, dacă n-ar exista reprezentare, persoanele care nu 
pot încheia personal un act juridic valabil nu s-ar putea bucura de niciun avan-
taj al vieţii juridice. Prin acest procedeu juridic, CC RM protejează in capabilii, 
dându-le un reprezentant legal care, cu voinţa sa, înlocuieşte voin ţa necon-
ştientă a celor lipsiţi de maturitatea psihică (vârsta) necesară pentru încheierea 
actelor juridice şi încheie acte juridice în numele şi pe socoteala acestora din 
urmă, care, astfel, vor dobândi drepturi şi îşi vor asuma obligaţiile spre folosul 
lor, ca titulari de drepturi şi obligaţii.

Însă utilitatea reprezentării se prezintă şi în cazul persoanelor cărora li se 
permite să încheie acte juridice (făncheie acte juridice (făncheie acte juridice (f ră a lua parte, în persoană, la formarea lor) prin 
reprezentant, uşurând astfel relaţiile economice între persoane aflate la mare 
distanţă unele de altele, permiţând o însemnată economie de timp şi de efort şi 
asigurând, totodată, folosirea de către cei interesaţi a persoanelor cu pregătire 
de specialitate într-un anumit domeniu etc. Tot prin procedeul re prezentării, 
persoanele juridice pot încheia acte prin împuterniciţii (organele) lor.
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Reprezentarea poate fi: convenţională (care se face la voinţa părţilor) şi 
legală (care este impusă de lege), specială (care se referă la o anumită situaţie), 
generală (ce se referă la toate situaţiile posibile).

Reprezentarea este legală atunci când legea împuterniceşte o persoană să 
săvârşească anumite acte juridice în numele şi pe socoteala altei persoane. În 
această situaţie, cazurile şi întinderea împuternicirilor reprezentantului (cel 
care reprezintă) sunt stabilite prin lege.

Reprezentarea este convenţională atunci când împuternicirea se acordă de 
către reprezentat (cel care doreşte să încheie actul juridic) reprezentantului (cel 
care reprezintă) printr-un contract.

Reprezentarea este generală atunci când reprezentantul (cel care reprezin-
tă) va reprezenta persoana ce doreşte să încheie acte juridice în toate cazurile şi 
situaţiile, pe când reprezentarea specială se referă doar la un anumit act juridic 
pe care reprezentantul îl va încheia pentru persoana ce doreşte să încheie actul 
juridic respectiv.

Dacă, faţă de persoana ce doreşte să încheie actul juridic, actul juridic în-
cheiat îşi produce toate consecinţele juridice, atunci, faţă de reprezentant (cel 
care reprezintă), actul juridic încheiat nu are nicio consecinţă.

Nu toate actele juridice pot fi încheiate prin reprezentant, deoarece anu-
mite acte juridice precum: căsătoria, testamentul, adopţia şi alte acte juridice, 
au o natură personală, au o mare importanţă atât pentru cel care le încheie, cât 
şi pentru întreaga societate. Aceste acte ţin de persoana ce doreşte să încheie 
asemenea acte juridice. Acest caracter personal este stabilit în art. 242 alin. (5) 
din CC RM, unde se prevede expres că actul juridic ce urmează a fi încheiat se 
încheie personal de persoana ce doreşte acest lucru. Un exemplu ar fi faptul că 
testamentul nu poate fi încheiat prin intermediul unui reprezentant.

Persoanele juridice vor putea fi reprezentanţi cu condiţia ca activitatea de 
reprezentare să nu contravină actelor de formare şi scopului în vederea căruia 
au fost create.

Pentru ca actul juridic încheiat de reprezentant să-şi producă efectele di-
rect asupra persoanei reprezentatului (cel care doreşte să încheie respectivul 
act juridic), este necesar:

– ca reprezentantul să aibă o împuternicire în acest sens, fie din par tea 
reprezentatului însuşi (reprezentare convenţională), fie numai din 
partea legii (reprezentare legală); 

– ca cel care reprezintă să aducă la cunoştinţa persoanei cu care încheie 
actul calitatea sa de reprezentant, pentru ca acea persoană să ştie că acel 
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act juridic nu se formează între ea şi reprezentant, ci între ea şi persoana 
reprezentată. Dacă persoana care reprezintă nu aduce faptul la cunoş-
tinţa celeilalte părţi sau dacă ea ignoră calitatea sa de repre zentant, exis-
tă riscul ca actul juridic pe care îl încheie să-şi producă efectele asupra 
sa, el asumându-şi obligaţiile care vor apărea. Sunt însă cazuri când per-
soana reprezentată creează condiţii pentru ca cealaltă parte ce încheie 
actul juridic să creadă că persoana care reprezintă este împuternicită de 
persoana reprezentată să încheie acel act juridic. Cu alte cuvinte, dacă 
persoana reprezentată a împuternicit persoana ce reprezintă să împru-
mute o anumită sumă de bani uitând să specifice în procură că ea este 
valabilă numai pentru un singur împrumut, ea va fi obligată să suporte 
şi consecinţele altor împrumuturi fămprumuturi fămprumuturi f cute de per soana care reprezintă, 
chiar dacă ea nu a împuternicit-o pentru aceste împrumuturi; 

– un alt moment important ce ţine de reprezentarea persoanei este fap-
tul că, pentru a putea fi reprezentant (să încheie acte juridice pentru 
cineva), este necesar ca reprezentantul (persoana fizică) să aibă matu-
ritatea psihică necesară pentru a încheia respectivul act juridic, adică 
vârsta de 18 ani. De asemenea, cei cu vârsta de 14-18 ani pot reprezenta 
când acest lucru este permis de lege pentru actul juridic ce urmează a 
fi încheiat.

În conformitate cu CC RM art. 244, persoana care reprezintă poate trans-
mite împuternicirile sale de a reprezenta unei alte persoane, cu condiţia să-i 
aducă la cunoştinţă persoanei reprezentate transmiterea împuternicirilor.

Persoana reprezentată (A) poate să-i permită persoanei care reprezintă 
(B) transmiterea (dacă doreşte) împuternicirilor de reprezentare unei a treia 
persoane (C). În această situaţie, persoana care reprezintă (B) va purta răs-
pundere în faţa persoanei reprezentate (A) pentru toate acţiunile pe care le va 
efectua persoana (C), căreia i-au fost transmise împuternicirile sale, doar în 
cazul când persoana (C) a fost aleasă de către (B) şi nu va purta răspundere 
dacă persoana (C), căreia i-au fost transmise împuternicirile, a fost aleasă de 
însăşi persoana reprezentată (A).

Împuternicirile se pot acorda prin exprimarea voinţei faţă de persoana 
care este împuternicită sau faţă de persoana în a cărei privinţă va avea loc re-
prezentarea. Exprimarea voinţei poate fi sub forma unui act juridic fie autenti-
ficat notarial, fie sub semnătură privată, sub forma unei scrisori etc., ori poate 
fi făcută chiar şi în mod verbal.
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Art. 247 din CC RM prevede durata împuternicirilor de reprezentare, care 
se stabileşte în momentul în care persoana reprezentată îşi exprimă voinţa de 
a fi reprezentată la încheierea actelor juridice. De asemenea, este posibil ca 
persoana reprezentată să manifeste dorinţa de a retrage împuternicirile sau să 
le modifice, în acest caz ea trebuind să anunţe persoanele cu care doreşte să 
încheie acte juridice despre modificările apărute (art. 248 CC RM).

Legea interzice, totodată, persoanei care reprezintă să încheie acte juridice 
în numele persoanei reprezentate cu sine însuşi, atât în nume propriu, cât şi în 
calitate de reprezentant al altei persoane, fără acordul persoanei reprezentate, 
pentru a se evita conflictele ce pot apărea datorită interesului în încheierea 
actului juridic sau pentru a nu favoriza pe una din persoanele pe care le repre-
zintă, art. 251 CC RM.

5.1.3.2. Procura

Procura este un înscris ce confirmă împuternicirile pe care le acordă per-
soana reprezentată unei sau mai multor persoane care o reprezintă de a încheia 
acte juridice în numele ei. Cu alte cuvinte, procura este un document în formă 
scrisă care conţine voinţa persoanei reprezentate de a fi reprezentată şi limi-
tele împuternicirilor acordate persoanei care reprezintă. În procură se poate 
înscrie tot ce doreşte să se realizeze persoana reprezentată la încheierea actelor 
juridice de către persoana care o reprezintă. Persoana reprezentată poate împu-
ternici mai multe persoane să o reprezinte; în acest caz, este necesar ca numele 
persoanelor care o vor reprezenta să fie incluse în procură, de asemenea şi 
modul în care vor acţiona persoanele care o vor reprezenta.

Procura este un document în formă scrisă, care, în anumite cazuri, tre-
buie autentificat notarial. În conformitate cu art. 252, alin.(2) CC RM, procu-
ra trebuie autentificată notarial când împuternicirile cuprinse de ea se referă 
la încheierea unor acte juridice ce trebuie autentificate notarial. De exemplu: 
procura de vânzare a unui teren. Dacă procura nu va fi autentificată notarial, 
atunci ea nu are nicio valoare juridică, este nulă.

Pe lângă notari, dreptul de a autentifica procuri îl au şi consulii şi secretarii 
de primărie. Ca şi procurile autentificate notarial, au aceeaşi putere juridică şi 
procurile eliberate de:

– şefii instituţiilor medicale şi ai sanatoriilor, medicii-şefi, medicii de 
gar dă, în cazul în care persoana reprezentată se află în aceste instituţii; 
comandantul unităţii militare, pentru militari şi familia acestora, în 
punctele în care se află unităţile militare;
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– şeful instituţiilor de detenţie, când persoana reprezentată se află în 
închisoare;

– conducătorul organului de protecţie socială, când persoana reprezen-
tată se află în instituţia de protecţie socială. 

Procurile eliberate pentru primirea salariilor sau pentru alte acte ce se re-
feră la locul de muncă, pensii, burse, indemnizaţii, colete, corespondenţă pot 
fi autentificate de administraţia de la locul de muncă, de instituţia medicală în 
care se află persoana care eliberează procura.

Procura poate fi de două feluri: generală şi specială.

Prin procură generală, persoana care o eliberează împuterniceşte persoa-
na care va reprezenta să încheie orice fel de acte juridice.

Prin procură specială, persoana care o eliberează împuterniceşte persoa-
na care va reprezenta să încheie doar acte concrete, de exemplu, a vinde un 
bun, a dona un bun.

Dacă persoana care a eliberat procura doreşte să o anuleze, ea este obligată 
să aducă la cunoştinţă acest lucru persoanei împuternicite, precum şi persoa-
nelor cu care urma să încheie acte juridice.

Procura este valabilă pentru perioada indicată în ea, dar nu mai mult de 
trei ani. Dacă în procură nu este indicat un termen de valabilitate, atunci acea 
procură va fi valabilă timp de un an.

De asemenea, conform art. 255 CC RM, valabilitatea procurii va înceta:
– când expiră termenul ei;
– când persoana care a eliberat procura o anulează, adică o declară ne-

valabilă;
– când persoana care reprezintă pe cineva în baza unei procuri renunţă 

să execute împuternicirile cu care a fost însărcinată;
– odată cu moartea, dispariţia persoanei care eliberează procura sau a 

persoanei împuternicite prin procură;
– în cazul dizolvării persoanei juridice care a eliberat procura sau care 

este împuternicită prin procură de a reprezenta.

La încetarea valabilităţii procurii, persoana care reprezintă sau urmaşii 
acesteia sunt obligaţi să înapoieze procura.
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5.2. Contractul de vânzare-cumpărare

Vânzarea-cumpărarea este unul din cele mai utilizate contrac te din viaţa 
de zi cu zi a oamenilor. Datorită acestui tip de contract, oamenii îşi pot satis-
face practic toate necesităţile materiale şi spirituale; de exemplu, de a cumpăra 
produse alimentare, îmbrăcăminte, case de locuit şi altele. De aseme nea, per-
soanele îşi pot vinde bunurile de care nu mai au nevoie. Contractul de vânza-
re-cumpărare este un contract necesar.

Considerăm necesar de a descrie, în primul rând, contractul de vânzare-
cumpărare, deoarece anume acest contract conţine o serie de elemente asemă-
nătoare şi specifice altor contracte, care se aplică direct în anumite cazuri. În 
capitolul dat se va discuta despre elementele cele mai importante legate de con-
ţinutul contractului de vânzare-cumpărare, cum ar fi părţile contractului, ce 
lucruri pot fi vândute sau cumpărate (obiectul contractului), preţul şi modul 
de achitare a preţului, precum şi formele în care poate fi încheiat un contract 
de vânzare-cumpărare. Nu în ultimul rând, vom menţiona şi importanţa unor 
situaţii la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, şi anume ale acelor 
le gate de predarea-primirea şi, totodată, verificarea bunului, de momentul 
obţi nerii dreptului de proprietate asupra bunului cumpărat, de condiţiile ce 
trebuie respectate referitor la calitate, ambalaj sau cantitate.

5.2.1. Ce este important să se cunoască despre contractul 

de vâvâv nzare-cumpărare (elementele contractului 

de vâde vâde v nzare-cumpărare)

Secţiunile prezentului subcapitol conţin o serie de chestiuni importante, 
cum ar fi: cine poate încheia un contract de vânzare-cumpărare şi ce condiţii 
trebuie să întrunească persoanele respective; un alt aspect va fi legat de cate-
goriile de bunuri ce pot fi vândute şi, respectiv, cumpărate. Nu în ultimul rând 
se vor stabili elementele principale ale preţului şi modul în care urmează a fi 
achitat acesta. Și, în final, vor fi expuse formele în care urmează a fi încheiat un 
contract de vânzare-cumpărare, în funcţie de anumite situaţii.

5.2.1.1. Părţile contractului de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie între vânzător, de o parte, şi 
cumpărător, de cealaltă parte. În calitate de părţi ale contractului, pot fi atât 
persoanele fizice, cât şi cele juridice. În cadrul acestui contract, vânzătorul 
are obligaţia de a vinde ceva, un bun pe care îl are în proprietate, pe care îl va 
transmite în proprietatea cumpărătorului, primind pentru acest bun o sumă 
de bani (preţul). Odată ce bunul a fost pus la dispoziţia cumpărătorului, vân-
zătorul are dreptul de a primi suma de bani (preţul) cu care se cumpără bunul. 
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Cumpărătorul este persoana ce cumpără bunul ce se vinde, pentru care achită 
o sumă de bani (preţul). Odată ce are la dispoziţie bunul pe care doreşte să-l 
cumpere, el este obligat să plătească vânzătorului preţul bunului.

Indiferent de faptul dacă, în calitate de subiecţi ai contractului de vânza-
re-cumpărare, apar persoane fizice sau persoane juridice, acestea trebuie să 
întrunească unele cerinţe legale, şi anume:

– să aibă capacitatea de a contracta;
– să fie proprietarii bunului ce se vinde.

Important atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător este faptul ca 
părţile să fi ajuns la maturitatea psihică (vârsta), să fie capabili de încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, iar persoanele juridice să fie legal consti-
tuite (a se vedea subcapitolul 5.1.1.).

O altă condiţie pentru vânzător ar fi că el trebuie să fie proprietarul bu-
nului, însă legea prevede şi cazuri când, în calitate de vânzător, pot apărea şi 
alte persoane decât cele care au dreptul de proprietate asupra bunurilor care 
urmează a fi vândute. Aceste persoane sunt împuternicite să vândă în baza le-
gii, a contractului sau a unui alt act legal care le permite să vândă bunuri ce nu 
le aparţin. Asemenea situaţii avem şi în cazul cumpărătorului, care nu devine 
proprietar al bunului dacă cumpără bunul pentru o altă persoană. De exemplu, 
în cazul vânzării unui bun în temeiul executării contractului de comision, par-
te în contractul de vânzare-cumpărare este comisionarul, care acţionează în 
nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului (art. 1061 (1) CC RM). Tot astfel, 
administratorul fiduciar (persoana care fie în baza unui contract, fie în baza 
unei hotărâri judecătoreşti este împuternicită să administreze anumite bunuri, 
sau, altfel spus, să poarte de grijă unor bunuri) poate încheia în nume propriu 
contracte de vânzare-cumpărare în privinţa patrimoniului pe care l-a primit în
administrare fiduciară. Potrivit prevederilor art. 1056(2) CC RM, în raporturi-
le cu terţii, administratorul fiduciar are prerogativele unui proprietar.

De regulă, vânzătorul trebuie să prezinte documentele care confirmă că 
are în proprietate acel bun. În unele cazuri, însăşi legea stabileşte documentele 
necesare pentru a fi prezentate. De exemplu, în cazul în care prin contract de 
vânzare-cumpărare se vinde un teren de pământ, vânzătorul trebuie să prezin-
te documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului de pământ, 
precum şi extrasul din registrul bunurilor imobile. De asemenea, la vânzarea 
bunului se vor prezenta şi documente care ar atesta că bunul ce se vinde este 
de calitatea prevăzută în contract.

În cazul în care obiect al contractului de vânzare-cumpărare este un bun ce 
aparţine mai multor persoane (proprietate comună pe cote-părţi), la vânza rea 
acestui bun este necesar acordul de voinţă al tuturor persoanelor care sunt pro-
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prietari ai bunului. Dacă vânzătorul care este proprietar asupra unei părţi dintr-
un bun doreşte să-şi vândă partea, el este obligat să înştiinţeze ceilalţi proprieta-
ri ai părţilor bunului despre oferta de vânzare, cu excepţia cazului când partea 
din bun se vinde la licitaţie. Conform art. 351 CC RM, în privinţa bunurilor 
proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia acte de dispoziţie decât cu 
acordul tuturor coproprietarilor (această situaţie poartă denumirea de respecta-
rea dreptului de preemţiune). Astfel, când cota-parte se vinde fănd cota-parte se vinde fănd cota-parte se vinde f ră respectarea 
dreptului de preemţiune, oricare coproprietar poate intenta, în de cursul a trei 
luni, acţiune în instanţa de judecată pentru a declara contractul dat nevalabil, cu 
scopul să-i fie atribuite drepturi şi obligaţii de cumpărător (art. 352 CC RM).

În cazul vânzării unui bun de către o persoană care nu are dreptul să-l vândă, 
de regulă, dreptul de proprietate asupra acestui bun nu trece la cum părător. În 
anumite condiţii însă cumpărătorul vrednic (de bună-credinţă), care nu cunoştea 
această situaţie, poate deveni proprietar al bunului cumpărat de la persoana care 
nu a avut dreptul de a-l înstrăina. Astfel, potrivit art. 375 CC RM, dacă un bun a 
fost dobândit cu titlu oneros (cu bani) de la o persoană care nu a avut dreptul să-l 
înstrăineze, proprietarul poate să-l revendice (să-l ia înapoi) de la dobânditorul 
de bună-credinţă numai în cazul în care bunul a fost pierdut de proprietar ori de 
persoana căreia bunul i-a fost transmis de proprietar în posesiune, sau dacă i-a 
fost furat unuia sau altuia, sau dacă a ieşit în alt mod din posesiunea acestuia, făn alt mod din posesiunea acestuia, făn alt mod din posesiunea acestuia, f ră 
voia lui. Trebuie să menţionăm că legea mai prevede anumite situaţii când unele 
persoane nu au dreptul să fie părţi ale contractului de vânzare-cumpărare, şi anu-
me: potrivit art. 801 CC RM, judecătorii, avocaţii, notarii, procurorii şi executorii 
judecătoreşti nu pot dobândi drepturi litigioase sub sancţiunea nulităţii absolute, 
adică nu pot încheia contracte de vânzare-cumpărare dacă acestea sunt legate ne-
mijlocit de serviciul lor. Tot astfel, tutorele şi curatorul, soţul şi rudele acestora 
până la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul să încheie contracte cu persoana 
pusă sub tutelă sau curatelă (art. 43 alin. (3) CC RM). Reprezentantul nu are drep-
tul, cu excepţia cazurilor în care nu îi este permis în mod expres, să încheie acte 
juridice în numele reprezentantului cu sine însuşi, nici în nume propriu, nici în 
calitate de reprezentant al unui terţ (art. 251 CC RM).

În ordinea celor menţionate, putem concluziona următoarele: parte a 
contractului de vânzare-cumpărare poate fi orice persoană fizică sau juridi-
că, recunoscută ca subiect de drept. Obţinând un lucru de la vânzător în baza 
contractului de vânzare-cumpărare, partea respectivă, în baza regulii genera le, 
devine proprietar al acestui lucru. Şi, în sfârşit, nu devin proprietari ai bu nului 
dobândit în urma contractului de vânzare-cumpărare persoanele fizice sau 
jusau juridice, împuternicite să încheie contractul de vânzare-cumpărare, în 
baza contractu lui de comision sau a contractului de administrare fiduciară.
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5.2.1.2. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare 
 (ce putem vinde şi cumpăra)

 Ca obiect al contractului de vânzare-cumpărare apare bunul transmis de 
vân zător cumpărătorului. Obiect al contractului de vânzare-cumpărare poate 
fi orice bun mobil ori imobil. Pentru valabilitatea contractului, bunul vândut, 
în sensul obiectului material al contractului, trebuie să întrunească anumite 
condiţii legale. Astfel, bunul trebuie să fie licit, să se afle în circuitul civil, să 
existe în momentul încheierii contractului, să fie determinat sau determinabil 
cel puţin în specia sa, şi să reprezinte o prestaţie posibilă.

Bunul vândut este ilicit dacă actul juridic în privinţa lui încalcă dispozi-
ţiile legale privind ordinea publică sau contravine bunelor moravuri, art. 220 
alin. (2) CC RM, conform cărora actul juridic sau clauza care contravine ordi-
nii publice sau bunelor moravuri sunt nule.

Prin condiţia că bunul trebuie să fie determinat înţelegem următoarele: 
se vinde apartamentul 53 din strada Ion Creangă, or. Ungheni, adică este clar 
despre care bun se vorbeşte. Prin condiţia că bunul este determinat generic în-
ţelegem situaţia: se vinde 1 kg de grâu, adică noi cunoaştem că se vând cereale 
şi, mai concret, grâu în cantitate de 1 kg. În orice contract de vânzare-cumpă-
rare este necesar să se stabilească denumirea bunului şi cantitatea bunului, în 
caz contrar contractul este nul, adică nu are putere juridică.

De asemenea, pentru ca bunul să poată fi vândut, este necesar ca legea să 
permită acest lucru. Astfel, nu toate bunurile pot fi obiect al contractului de
vânzare-cumpărare, şi anume bunurile care aparţin statului (de exemplu, spa-
ţiul aerian, apele, pădurile).

Potrivit art. 127 al Constituţiei Republicii Moldova, sunt excluse din 
circuitul civil bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi 
pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale 
platoului continental, căile de comunicaţii, precum şi alte bunuri stabilite de 
lege care sunt în proprietatea exclusivă a statului.

Pot face obiectul contractului de vânzare-cumpărare numai bunurile afla-
te în circuitul civil. În funcţie de criteriul admisibilităţii în circuitul civil, bu-
nurile pot fi împărţite în trei categorii, după cum urmează: bunuri excluse din 
circuitul civil; bunuri admise condiţional în circuitul civil (bunuri pentru a 
căror participare la circuitul civil este necesară îndeplinirea unor condiţii le-
gale); bunuri admise făgale); bunuri admise făgale); bunuri admise f ră restricţii în circuitul civil. După cum am menţionat, 
obiecte ale contractului de vânzare-cumpărare pot fi şi bunurile pentru a că-
ror participare la circuitul civil este necesară îndeplinirea unor condiţii legale.
În unele cazuri, pentru vânzarea anumitor bunuri, precum armele, unele sub-
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stanţe chimice, este necesară o autorizaţie specială eliberată de organul com-
petent. Aceste cerinţe se instituie de către legiuitor din motive de respectare 
a ordinii publice. Categoriei acestora se atribuie, de exemplu, armamentul, 
muniţiile, substanţele explozive etc. În această ordine de idei, menţionăm că 
comercializarea tuturor tipurilor de armament şi muniţii aferente constituie 
monopolul statului şi se exercită de magazinele de stat specializate în baza li-
cenţelor şi autorizaţiilor Ministerului Afacerilor Interne1.

Bunul obiect material al contractului de vânzare-cumpărare trebuie să 
existe în momentul încheierii contractului. Contractul se consideră valabil în-
cheiat şi în cazul când obiectul contractului, adică bunul, nu este la momentul 
încheierii acestuia, dar poate exista în viitor (de exemplu, utilajul ce urmea ză 
a fi executat, opera literară comandată, fructele viitoare etc.), art. 206 alin. (3) 
CC RM. Însă nu toate bunurile viitoare pot constitui obiectul unui contract. 
Excepţie sunt bunurile ce formează o moştenire nedeschisă. Astfel, potrivit 
prevederilor art. 675 alin. (1) CC RM, contractul asupra moştenirii unui terţ 
încă în viaţă este nul. Nul este şi contractul asupra cotei-părţi legale sau a lega-
tului din succesiunea unui terţ încă în viaţă. 

Toate condiţiile referitoare la obiectul contractului analizate mai sus, pre-
cum şi interesul părţilor faţă de acesta, sunt condiţionate de posibilitatea exis-
tenţei lui. Menţionăm că obiectul contractului trebuie să fie posibil. Un obiect 
imposibil atrage după sine nulitatea contractului, dar numai în cazul când im-
posibilitatea dată se răsfrânge asupra tuturor persoanelor. De altfel, obiectul 
trebuie să fie imposibil pentru oricine în mod absolut. În cazurile când obiec-
tul este imposibil pentru o singură parte contractantă, contractul este valabil. 
La fel, imposibilitatea obiectului trebuie să existe chiar în momentul încheierii 
contractului. Imposibilitatea ulterioară încheierii contractului nu constituie 
un temei pentru invocarea nulităţii acestuia.

5.2.1.3. Preţul contractului de vânzare-cumpărare (arvuna, plata 
înainte, plata dupînainte, plata dupî ă) ă) ă şi cine achităi cine achităi cine achit  cheltuielile de vâ cheltuielile de vâ cheltuielile de v nzare a unui bun

Un alt element important al contractului de vânzare-cumpărare este pre-
ţul pe care îl achită cumpărătorul vânzătorului pentru bunul cumpărat. Pentru 
ca contractul de vânzare-cumpărare să fie considerat valabil, preţul acestuia 
trebuie să întrunească două condiţii:

– preţul trebuie să fie în formă bănească, deoarece orice alt mod de pla-
tă ar face din contract, după caz, un contract de schimb, dacă în locul 

1 Legea privind Controlul asupra armelor individuale din 18.05.1994, MO al RM, nr.4 din 
08.09.94.
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preţului este un alt bun, sau un contract de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, în cazul când, în locul preţu lui, se pro-
mite prestarea unei întreţineri; 

– preţul trebuie să fie stabilit sau cel puţin determinabil la încheierea 
contractului, deoarece cumpărătorul trebuie să cunoască la ce se obli-
gă el când încheie contractul. După cum vedem, în art. 756 CC RM 
este menţionat clar că părţile trebuie să stabilească în contract care 
este preţul bunului; în caz că preţul nu este in dicat direct în contract, 
aceasta nu este o problemă, deoarece părţile pot stabili modul de de-
terminare a preţului (spre exemplu, preţul mediu pe piaţă al unui ase-
menea bun în perioada când va trebui să fie achitaţi banii sau, în func-
ţie de cursul valutar, al unei valute concrete într-o anumită perioadă).

De regulă, în contractul de vânzare-cumpărare, preţul bunului se achită 
vânzătorului odată cu primirea bunului, însă la dorinţa părţilor, printr-o dis-
poziţie inclusă în contract, preţul poate fi achitat vânzătorului atât înainte, cât 
şi după primirea bunului în proprietate.

De multe ori întâlnim în practică situaţii când, pentru a cumpăra bunul, 
cumpărătorul achită o arvună vânzătorului pentru a-i arăta intenţia de a cum-
păra bunul. În conformitate cu art. 631 CC RM în vigoare, arvuna ar consti-
tui o sumă de bani care ar demonstra încheierea unui contract şi ar garanta 
exe cutarea unei obligaţii. Arvuna poate să constea atât din sume de bani, cât 
şi din alte bunuri. Este important să ţinem cont de următoarele reguli legate 
de arvună, în vederea excluderii unor conflicte ce pot aparea în legătură cu 
in stituţia respectivă:

Arvuna poate servi ca dovadă în instanţa de judecată referitor la faptul că 
încheierea contractului a avut loc, în caz că una din părţi nu recunoaşte că a 
încheiat contractul de vânzare-cumpărare, atunci când nu există înscrisuri sau 
alte dovezi în acest sens. Astfel, în caz că apare un conflict în faţa unei in stanţe 
de judecată şi una din părţi nu recunoaşte că a încheiat un contract de vânzare-
cumpărare, cealaltă parte care susţine că un asemenea contract a fost încheiat 
poate dovedi acest lucru dacă are la sine un înscris, o recipisă în care este in-
dicat faptul că ea a achitat ca arvună o anumită sumă de bani în vede rea pro-
curării unui bun. Prin urmare, concluzionăm că arvuna trebuie să fie în formă 
scrisă, pentru ca, în caz de neînţelegeri, să poată constitui un mijloc de probă.

O altă funcţie a arvunei este stimularea părţilor să execute obligaţiile, 
deoarece, dacă cel care primeşte arvuna nu-şi execută obligaţia, el va fi obligat 
să înapoieze suma arvunei dublu; iar dacă cel care plăteşte arvuna nu-şi exe-
cută obligaţia, pierde suma arvunei achitate celeilalte părţi.
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Studiu de caz
Malai I. a vândut un televizor la preţul de 1500 lei lui Cotruc G. În mo-

mentul vânzării, Malai I. a cerut o arvună în sumă de 300 lei, pe care Cotruc 
a achitat-o, iar restul sumei de 1200 lei urma să o achite peste trei zile, după 
cum a fost înţelegerea. Peste două zile, Cotruc G. s-a răzgândit să mai procure 
televizorul de la Malai I. şi i-a cerut acestuia să-i întoarcă suma de 300 lei, lu-
cru pe care Malai I. l-a refuzat. Prin urmare, în această situaţie, Malai I. era în 
drept să facă acest lucru şi să reţină suma de 300 lei achitată ca arvună, pe mo-
tiv că legea era de partea lui. Alta ar fi fost situaţia dacă Malai I. ar fi refuzat 
să-i dea lui Cotruc G. televizorul, atunci Cotruc G. ar fi fost în drept să solici-
te de la Malai I. o sumă de 600 lei, ceea ce reprezintă dublul arvunei achitate 
în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Suma arvunei va fi inclusă în suma preţului pe care cumpărătorul îl va 
achita vânzătorului. (Astfel, dacă preţul constituie 2000 lei, iar arvuna achita-
tă a fost de 500 lei, atunci cumpărătorul va trebui să mai achite 1500 lei pen-
tru a procura bunul.)

Acesta şi este aspectul care deosebeşte arvuna de plata în avans, deoare ce:
– plata în avans poate fi restituită la cerere; 
– plata în avans nu confirmă încheierea unui contract; 
– plata în avans nu garantează executarea obligaţiilor ce rezultă din con-

tract;
– dacă există careva dubii cu privire la arvună, atunci suma de bani 

achitată se consideră ca fiind un avans la preţul bunului cumpărat.

Dacă vorbim despre vânzarea-cumpărarea comercială, atunci, în cazul în 
care în contract nu e stipulat preţul, se consideră că părţile contractului au 
convenit în mod tacit asupra preţului, adică se ia preţul bunului existent pe 
piaţă în acel moment.

Contractul de vânzare-cumpărare comercială se încheie pentru exercita-
rea unei activităţi de comerţ, adică activitatea întreprinderii date.

În partea ce ţine de cheltuielile de vânzare a unui bun, trebuie să diferen-
ţiem două situaţii.

Cheltuielile de vânzare a unui bun mobil, şi anume:
– cheltuielile de predare a unui bun mobil, de măsurare, cântărire, am-

balare sunt suportate de către vânzător; 
– cheltuielile de primire şi transportare a bunului mobil sau încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare în alt loc decât cel care a fost sta-
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bilit de vânzător sunt achitate de către cumpărător dacă în contract nu 
este prevăzut altfel. Cheltuielile de vânzare a unui bun imobil prevăd 
altă regulă, şi anume: în sarcina persoanei ce cumpără un teren sau un 
alt bun imobil sunt puse chel tuielile ce ţin de: 

– întocmirea;
– autentificarea notarială;
– înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare în registrul bunuri-

lor imobile; 
– preluarea documentelor necesare.

5.2.1.4. În ce formă putem încheia un contract de vânzare-cumpărare 
 (recipisa, forma verbală, forma scrisă, forma autentică etc.)

Deoarece legislaţia nu prevede o anumită formă pentru contractul de vânza-
re-cumpărare, forma contractului va fi dirijată de bunul ce este obiectul contrac-
tului. Astfel, contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în for mă verbală 
dacă obiectul contractului nu necesită forma scrisă, autentificare notarială, în-
registrare (de cele mai multe ori sunt bunuri cu o valoare mai mică de 1000 lei). 
Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în formă scrisă, dacă legea 
prevede expres acest lucru sau la voinţa părţilor. Contractul de vânzare-cum-
părare va fi autentificat notarial în toate cazurile când legea stipulează expres 
acest lucru şi atunci când părţile vor dori autentificarea no tarială a contractului, 
autentificarea notarială ţinând mai mult de specificul bunului ce este obiect al 
contractului. De exemplu, contractul de vânzare-cumpărare ce are ca obiect un 
bun imobil urmează a fi autentificat notarial, iar pentru ca cumpărătorul să ob-
ţină dreptul de proprietate asupra acestui imobil şi să poată să se folosească de el 
în mod liber, acest contract trebuie înregistrat în registrul bunurilor imobile (a 
se vedea subcapitolul 5.1.2. referitor la forma actului juridic).

O altă formă a contractului de vânzare-cumpărare este recipisa, care este 
un înscris ce cuprinde o anumită informaţie care ar putea demonstra că a avut 
loc o vânzare-cumpărare a unui bun, de exemplu, preţul care a fost achitat 
vânzătorului pentru procurarea bunului. Recipisa cuprinde un minimum de 
informaţie, tocmai acest lucru şi o deosebeşte de contract, care, de regulă, con-
ţine o serie de clauze ce ar expune detaliat esenţa acelui contract. Vorbind des-
pre forma scrisă, ţinem să menţionăm că, pentru ca înscrisul dat (recipisa), ce 
confirmă încheierea unui contract, să fie valabilă, ea trebuie să conţină urmă-
toarea informaţie:

– data întocmirii recipisei (data, luna, anul, locul);
– de cine este întocmită, după caz, numele/prenumele, datele din buleti-

nul de identitate;
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– suma care este transmisă în calitate de arvună;
– bunul care urmează a fi procurat;
– după caz: când urmează a fi achitată suma rămasă, care este suma ră-

masă.

Exemplu
01.01.2006 mun. Chișinău
Eu, Andrei P., a.n. 12.05.1978, dom._________________, IDNP______

_____ confirm prin prezenta că la data de 23.04.2006 am transmis lui Craiu 
A., a.n.13.09.1977, dom.____________, IDNP_________, suma de 150 000 
lei, ca rezultat al procurării automobilului de marca Dacia Logan cu nr. de 
înmatriculare C KX 110.

Andrei P. am transmis 150 000 lei semnătura_______________
Craiu A. am primit 150 000 lei semnătura_______________

5.2.2. Ce este important să se cunoască la încheierea unui încheierea unui î

 contract de vâde vâde v nzare-cumpărare

În conţinutul subcapitolului dat ne vom referi la o serie de situaţii de ordin 
practic legate de contractul de vânzare-cumpărare. Deci urmează să ne expu-
nem referitor la modul de primire-predare şi verificarea bunului ce urmează a 
fi vândut. Nu în ultimul rând, ne vom referi la condiţiile legate de calitate, can-
titate, ambalaj şi sortiment. Şi, desigur, ne vom expune poziţia referitor la mo-
mentul când are loc dobândirea dreptului de proprietate a bunului procurat.

5.2.2.1. Cum are loc predarea-primirea bunului şi verificarea acestuia

Una din obligaţiile vânzătorului este predarea bunului, care se află în legă-
tură cu dreptul cumpărătorului de a primi bunul cumpărat.

Predarea bunului poate avea loc fie la data stipulată în contract, fie într-
un termen apropiat de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Astfel, vânzătorul se obligă să transmită bunul cumpărătorului la data 
prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare, iar în cazul când părţile nu 
au stabilit data în contract, transmiterea bunului trebuie să se facă la data care 
poate fi dedusă din contract sau într-un termen rezonabil, calculat din data 
încheierii contractului, în celelalte cazuri. Mai mult, odată cu transmiterea bu-
nului, vânzătorul este obligat să transmită şi documentele referitoare la bun (de 
exemplu: documentaţia tehnică, poliţa de asigurare), după cum este men ţionat 
în art. 753 alin. (2) CC RM. Documentele respective sunt incluse în clauzele 
contractului, iar dacă în contract nu sunt prevederi referitoare la documente, 
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aceasta nu înseamnă că ele nu trebuiesc prezentate, ci, din contra, se prezintă 
acele documente ce sunt prevăzute de lege ca obligatorii pentru prezentare. 
Lista documentelor referitoare la bunurile supuse vânzării-cumpărării, de cele 
mai multe ori, se specifică în contract. La acestea se referă atât documentele 
de caracterizare a bunurilor (paşapoartele tehnice, instrucţiunile de utilizare, 
certificatele de calitate etc.), cât şi, după caz, documentele de însoţire (poliţele 
de asigurare, scrisorile de trăsură, conosamentele etc.).

Există cazuri când contractul conţine clauze prin care obligă la executa-
rea strict la o anumită dată, iar neexecutarea ar dezinteresa cumpărătorul în 
ce priveşte cumpărarea acelui bun. În asemenea situaţii, este recomandabil 
vânzătorului care are ca scop vinderea bunurilor sale să respecte cu stricteţe 
această condiţie; în caz contrar, aceasta se poate răsfrânge negativ asupra pre-
ţului contractului şi poate pune în pericol, în general, încheierea contractului.

Există o serie de reguli care trebuie respectate ca rezultat al predării bunu-
lui vândut. Astfel, momentul executării obligaţiei de transmitere a bunului de 
la vânzător la cumpărător poate fi stabilit în mai multe moduri:

– dacă vânzătorul se obligă torul se obligă torul se oblig prin contract să transporte bunul către cum-
părărăr tor, predarea-primirea bunului va fi executată atunci când bunul 
este primit de cumpărărăr tor sau de persoana împuternicită de el;

– dacă bunul urmează să fie predat la locul aflării acestuia, obligaţia se va 
considera executată în momentul punerii la dispoziţia cumpără torului 
sau a reprezentantului acestuia. În această ordine de idei, tre buie con-
cretizat faptul că se consideră pus la dispoziţie bunul care întruneşte 
următoarele condiţii: bunul este individualizat prin mar care sau în 
alt mod (adică este distinct de alte bunuri, dându-i cum părătorului 
posibilitatea să stabilească în mod clar care este bunul ce urmează a 
fi preluat şi atribuit în proprietatea sa); totodată, bunul tre buie să fie 
pregătit de predare în termenul stabilit (adică cumpărătorul, care tre-
buie să preia bunul, să nu mai fie obligat să înfăptuiască acţiuni supli-
mentare sau să mai aştepte, ci să-l preia deodată). O altă condiţie pen-
tru ca bunul să fie considerat pus la dispoziţie ar fi ca cumpărăto rul 
să fie informat despre faptul punerii la dispoziţie a bunului, potri vit 
prevederilor din contract (adică, odată ce vânzătorul pune bunul la 
dispoziţie şi a executat toate condiţiile necesare predării, urmează, în 
mod obligatoriu, să-l înştiinţeze despre acest lucru pe cumpărătorul 
ce urmează să preia bunul, deoarece faptul respectiv este important în 
cazul preluării riscului pieirii fortuite a bunului).
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– riscul pieirii sau deteriorării fortuite (reprezintă cazurile când nime-
ni nu poartă nicio vină pentru faptul că un bun s-a stricat; aceasta 
are loc în urma unei calamităţi naturale sau a unei situaţii care nu de-
pinde de voinţa omului) este transferat cumpărătorului din momentul 
în care vânzătorul şi-a executat obligaţia privind punerea bunului la 
dispoziţia cumpărătorului, aceasta fiind regula generală. Există însă şi 
situaţia când bunul este vândut pe parcursul transportării; în această 
situaţie, riscurile sunt transferate cumpărătorului din momentul când 
s-a încheiat contractul. Dacă contractul se încheie după predarea bu-
nurilor, răspunderea pentru deteriorarea fortuită a bunurilor rămâne 
pe seama vânzătorului.

– de asemenea, dacă vânzătorul nu este obligat să transporte bunul 
până la cumpărător, atunci obligaţia vânzătorului de a preda bunul 
se consideră executată la data predării bunului oficiului poştal spre 
transportare către cumpărător. De regulă, cheltuielile de măsurare, 
cântărire, ambalare vor fi suportate de vânzător, iar cheltuielile ce ţin 
de primirea bunului, transportarea bunului dintr-un loc în alt loc vor 
fi suportate de cumpărător (art. 760 CC RM ). Cumpărătorul este obli-
gat să ia în primire bunul cumpărat în termenul în care vânzătorul 
este obligat să-l predea. Astfel, cumpărătorul este obligat să îndepli-
nească o serie de operaţiuni care ar asigura şi uşura predarea bunului 
de către vânzător (să indice adresa unde bunul va fi preluat, să pună 
la dispo ziţie mijlocul de transport necesar etc.). Dacă cumpărătorul 
nu recepţionează sau refuză să recepţioneze bunul, vânzătorul este în 
drept să refuze execu tarea contractului, conform normei prevăzute de 
art. 761 CC RM. „Referitor la obligaţia cumpărătorului de a verifica 
bunul, menţionăm că acesta trebuie să verifice calitatea şi cantitatea 
bunului în conformitate cu datele indicate în marcaj; actele de trans-
port şi de însoţire a mărfii care confirmă calitatea şi cantitatea etc.”2

Dacă cumpărătorul nu l-a informat pe vânzător într-un termen rezonabil 
după momentul în care a constatat sau trebuia să constate viciul (defectul), el 
va pierde dreptul de a cere să fie reparat bunul sau să i se întoarcă o sumă de 
bani, sau chiar să desfacă contractul, cu excepţia cazului când vânzătorul nu 
a spus în mod intenţionat că bunul are defecte. De asemenea, dacă se constată 

2 În acest sens, a se vedea: Regulamentul cu privire la recepţionarea mărfurilor conform 
cantităţii şi calităţii în Republica Moldova, adoptat prin Hotărârea Guvernului RM din 
20 octombrie 2000, Monitorul Oficial al RM, nr.137-138, 2000.
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că cumpărătorul ştia la momentul încheierii contractului de defecte, acesta 
nu mai poate avea careva pretenţii faţă de vânzător. În caz că este depistat un 
defect, cumpărătorul este în drept să ceară fie repararea defectului, solicitând 
înlăturarea defectului, fie un bun fără defecte, fie desfacerea contractului.

5.2.2.2. Respectarea condiţ5.2.2.2. Respectarea condiţ5.2.2.2. Respectarea condi iilor ce ţiilor ce ţ ţin de cantitatea ţin de cantitatea ţ şi calitatea bunurilor,
 termenul de garanţie şi termenul de valabilitate

În cadrul contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul este obligat să 
transmită bunul în cantitatea şi calitatea prevăzută în contract, această obli-
gaţie rezultând din prevederile art. 744 CC RM. Prin urmare, părţile au obli-
gaţia de a stipula în contract cantitatea bunului sau modul de determinare a 
acesteia. Nerespectarea acestei prevederi din CC RM va atrage după sine ne-
valabilitatea contractului. Astfel, din cele menţionate mai sus, putem deduce 
faptul că condiţia cu privire la cantitate este una obligatorie. Obligativitatea
acesteia se stabileşte prin faptul că, dacă părţile nu se expun asupra acesteia 
în contractul de vânzare-cumpărare, acesta din urmă nu este valabil. De aici 
rezultă două situaţii legate de condiţiile cu privire la cantitate.

Dacă vânzătorul i-a transmis cumpărătorului bunuri într-o cantitate mai 
mică, cumpărătorul poate refuza să primească bunul.

Iar dacă vânzătorul transmite o cantitate de bunuri mai mare, cumpără-
torul este în drept să aleagă: fie primeşte doar cantitatea de bunuri prevăzută 
în contract, fie primeşte toate bunurile şi achită preţul respectiv.

Studiu de caz
Pagu I. s-a înţeles să-i vândă lui Ilaşcu A. 2 tone de grâu la preţul de 1000 

lei tona. În momentul transmiterii grâului s-a stabilit că Pagu I. a transmis 2,5 
tone de grâu, cerând o sumă de 2500 de lei. La rândul său, Ilaşcu A. a preluat 
doar 2 tone de grâu, aşa cum le-a fost înţelegerea, şi a achitat 2000 lei. Deşi era 
în drept să preia toate cele 2,5 tone, Ilaşcu A. ar fi fost obligat să achite suma 
respectivă de 2500 lei.

În ceea ce ţine de calitatea bunurilor vândute, există următoarele reguli 
principale de care trebuie să se ţină cont:

– dacă părţile nu au stabilit în contract care trebuie să fie calitatea bunu-
lui, se consideră că ele s-au referit la calităţile de utilizare obişnuită ale 
acelui bun;

– dacă vânzătorul vinde bunul după un model sau o descriere, atunci el 
este obligat să transmită cumpărătorului bunul care corespunde mo-
delului sau descrierii. Pentru anumite bunuri, în special cele alimen-
tare, legea prevede anumite calităţi obligatorii pe care trebuie să le aibă 
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bunul, de la care vânzătorul nu se poate abate; de exemplu, termenul 
de valabilitate al produselor alimentare. O altă problemă legată de ca-
litatea bunului predat ar fi predarea acestuia fără vicii de ordin mate-
rial; astfel, în art. 763 alin. (2) CC RM, este prevăzută obligaţia vânză-
torului de a transmite bunul fără defecte (vicii) materiale. Putem vorbi 
despre defecte de ordin material în cazul:

– când vânzătorul sau persoana împuternicită de către acesta a efectuat 
asamblarea unui bun în baza celor indicate în contract cu defecte;

– în cazul când vânzătorul predă numai o parte a bunului sau un alt 
bun, sau bunul într-o cantitate mai mică decât cea convenită;

– când este cu defect numai o parte a bunului, cu excepţia cazurilor când 
defectul nu influenţează prea mult folosirea bunului (art. 763 alin. (4) 
CC RM).

În unele cazuri, odată cu vânzarea bunului, se transmite şi o garanţie cu 
privire la caracteristicile bunului. În perioada de garanţie, cumpărătorul bene-
ficiază de toate drepturile stipulate în garanţie; astfel, dacă cumpărătorul des-
coperă în perioada de garanţie careva neajunsuri ale bunului, el poate pretinde 
vânzătorului să i se schimbe bunul sau să fie reparat. Termenul de garanţie 
începe să curgă din momentul predării bunului de către vânzător dacă în 
contract nu este prevăzut altfel. De asemenea, trebuie să menţionăm că garan-
ţia se aplică atât pentru bunurile principale, cât şi pentru bunurile accesorii, 
dacă contractul nu prevede altfel. Prin urmare, dacă în decursul termenului 
de garanţie, cumpărătorul a descoperit defecte la bunul sau accesoriul trans-
mis, vânzătorul, la cererea primului, va fi obligat să înlocuiască bunul vândut 
sau accesoriul, stabilind pentru bunul respectiv un termen de garanţie egal cu 
termenul pentru produsul vândut iniţial, dacă contractul nu prevede altfel. De 
asemenea, trebuie să fim foarte atenţi când procurăm un bun, pentru a stabili 
clar pentru ce este stabilit termenul de garanţie: pentru bunul principal sau 
pentru accesorii. Astfel: dacă termenul de garanţie se referă la bunul principal, 
el se răsfrânge şi asupra accesoriilor.

Dacă termenul de garanţie pentru accesorii este mai mic decât pentru 
bunul principal, cumpărătorul poate să înainteze pretenţii referitoare la de-
fectele accesoriilor în interiorul garanţiei bunului principal. Dacă termenul de 
garanţie pentru accesorii este mai mare decât pentru bunul principal, atunci 
cumpărătorul poate să înainteze pretenţii referitor la defectele accesoriilor în 
interiorul garanţiei prevăzute pentru bunurile accesorii (art. 784 CC RM).
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Termenul de valabilitate a calităţii bunurilor este stabilit prin lege, stan-
darde sau alte dispoziţii obligatorii. După expirarea termenului de valabilitate, 
bunul este considerat nesusceptibil de utilizare. Legiuitorul, în art. 773 alin. 
(2) CC RM, prevede obligaţia vânzătorului de a transmite bunul în privinţa că-
ruia este stabilit un termen de valabilitate, astfel încât cumpărătorul să-l poată 
uti liza după destinaţie până la expirarea acestui termen.

5.2.2.3. Condiţ5.2.2.3. Condiţ5.2.2.3. Condi iile cu privire la ambalaj, asortiment

În conformitate cu art. 776 din CC RM, vânzătorul trebuie să transmită 
bunul în asortimentul prevăzut în contract, iar în cazul în care clauza cu privi-
re la asortiment nu este inclusă în contract, vânzătorul este obligat să transmi-
tă bunuri în asortimentul ce corespunde necesităţilor cumpărătorului.

Dacă vânzătorul transmite bunuri în alt asortiment decât cel prevăzut în 
contract, cumpărătorul are dreptul să refuze să achite preţul, să refuze să pri-
mească bunul, să ceară reducerea preţului, însă trebuie să anunţe despre aceas-
ta vânzătorul în termenul stipulat în contract sau în cel mult 6 luni din ziua 
predării bunului mobil şi 1 an pentru bunul imobil (de exemplu, terenurile, 
casele). De asemenea, dacă bunul este transmis cu garanţie, atunci cumpără-
torul trebuie să anunţe vânzătorul despre neajunsurile depistate în perioada 
de garanţie.

De regulă, vânzătorul trebuie să predea bunurile împachetate corespunză-
tor, pentru a putea fi utilizate conform destinaţiei. Reprezintă excepţie cazurile 
când, după caracterul lor, anumite bunuri nu necesită ambalare. În funcţie de 
tipul bunurilor, există diferite cerinţe referitoare la ambalare, care pot fi stabi-
lite în contract sau sunt stabilite de uzanţe (norme obişnuielnice). Reguli refe-
ritoare la ambalaj mai pot fi stabilite şi de standarde (cum ar fi că produsele de 
panificaţie urmează a fi comercializate doar ambalate fie în pachete de hîrtie, 
fie de polietilenă). Însă, în contractul de vânzare-cumpărare, părţile pot stipu-
la ca ambalajul să fie de orice fel. În cazul în care vânzătorul transmite bunul 
neambalat sau ambalat necorespunzător, cumpărătorul poate cere ambalarea 
bunului, reambalarea bunului sau reducerea preţului.

5.2.2.4. Dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului cumpărat

Dacă vânzătorul nu are dreptul de proprietate şi vinde bunul, iar cumpă-
rătorul cunoaşte acest lucru, atunci dreptul de proprietate nu trece la cumpă-
rător; însă dacă cumpărătorul nu cunoaşte acest fapt, cumpărătorul se con-
sideră de bună-credinţă, adică a acţionat considerând că încheie un contract 
valabil din punct de vedere juridic.
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Studiu de caz:
Iurie G. a scos la vânzare un dormitor care nu-i aparţine cu drept de 

proprietate, ci i-a fost transmis spre păstrare de un vecin. Anunţul a fost citit 
de către Andrieş V., care nu cunoştea acest fapt şi a procurat de la Iurie G. 
dormitorul la preţul de 1000 lei. La rândul său, vecinul lui Iurie G. a aflat de 
faptul că dormitorul său a fost vândut şi i-a cerut lui Andrieş V. să-i întoarcă 
dormitorul, lucru pe care Andrieş V. l-a refuzat, spunând că el nu a ştiut că 
acesta este dormitorul lui şi că credea că-i aparţine lui Iurie G., adăugând că, 
dacă ştia, nu avea să procure acest lucru. Prin urmare, în asemenea situaţii, 
chiar dacă adevăratul proprietar va cere înapoierea dormitorului, acesta va ră-
mâne totuşi la cumpărător. La rândul său, vecinul, adevăratul proprietar, va fi 
în drept să se adreseze către Iurie G. în vederea reparării pagubei care i-a fost 
provocată, şi anume lipsirea de dormitor. El va putea solicita fie un dormitor 
asemănător, fie costul real al dormitorului.

Din moment ce cumpărărăr torul a cumpărat bunul, el devine proprietar al 
acestuia, şi tot ce se va întâmpla cu bunul, din moment ce el este proprietarul, 
rărăr mâne pe răne pe răne pe r spunderea cumpărărăr torului. De regulă, dreptul de proprietate 
tre ce la cumpărărăr tor odată cu bunul, însă părţile în contract pot prevedea o 
dată anumită când se va transmite dreptul de proprietate. Astfel, chiar dacă 
bunul se va afla la cumpărărăr tor, iar în contractul de vânzare-cumpărare este 
prevăzu tă o dată ulterioarăulterioarăulterioar , vânzătorul va rătorul va rătorul va r spunde pentru riscul deterioră-spunde pentru riscul deterioră-spunde pentru riscul deterior
rii bunului sau al pierderii bunului făsau al pierderii bunului făsau al pierderii bunului f ră ră r vinovăţie (a se vedea secţiunea 5.2.2.1. 
referitor la Riscul pieirii fortuite).

5.2.3. Tipurile contractului de vânzare-cumpărare

Datorită faptului că prin contract de vânzare-cumpărare se pot vinde ma-
joritatea bunurilor existente, pentru unele bunuri ce au anumite caracteris tici 
specifice, contractul de vânzare-cumpărare se prezintă ca un model de con-
tract aparte. Astfel, există:

– contract de vânzare-cumpărare a bunurilor pentru consum, care se 
referă la bunurile pe care le procură persoanele pentru necesităţile zil-
nice de consum, de exemplu: produse alimentare, cărţi, caiete;

– contract de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile. Prin bun imobil 
se înţelege acel bun care nu poate fi mişcat dintr-un loc în altul fără a 
fi deteriorat, de exemplu: case, terenuri;

– contract de vânzare a unei întreprinderi; prin acest contract se vând 
atât drepturile şi obligaţiile pe care le are acea întreprindere – activita-
tea acesteia, tranzacţiile încheiate –, cât şi clădirile, terenurile.
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5.2.4. Conflictele legate de contractul de vânzare-cumpărare

De cele mai multe ori, conflictele care apar în urma încheierii unui con-
tract de vânzare-cumpărare sunt cele referitoare la calitatea bunului, deoarece 
deseori se întâmplă că la puţin timp după ce bunul a fost cumpărat, el nu mai 
funcţionează la fel de bine ca în momentul cumpărării. Vânzătorul poate as-
cunde unele nereguli ale bunului, totuşi, chiar dacă bunul a fost cumpărat, 
cumpărătorul poate să înainteze pretenţii vânzătorului dacă nu a ştiut de aces-
te neajunsuri, în decurs de 6 luni pentru bunul mobil (televizor, automobil, ca-
napea etc.) şi 1 an pentru bunul imobil (casă, apartament etc.) din momentul 
în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

De asemenea, conflicte apar şi în momentul transmiterii bunului, deoa-
rece se întâmplă cazuri când vânzătorul întârzie cu transmiterea bunului, iar 
datorită acestei întârzieri, cumpărătorul îşi pierde interesul faţă de cumpăra-
rea bunului.

Exemplu
Cumpărătorul doreşte să cumpere brazi înainte de Anul Nou, iar vânză-

torul transmite brazii după Anul Nou, astfel, cumpărătorul nu mai are ce face 
cu acei brazi şi nu mai doreşte să-i cumpere. În astfel de cazuri, trebuie stipu-
lat cât mai clar în contract momentul când are loc predarea-primirea bunului.

Un alt conflict ar fi situaţia când, de exemplu, cumpărărăr torul a cumpărat 
un maiou, dar, ajungâun maiou, dar, ajungâun maiou, dar, ajung nd acasă, a constatat că are nevoie de o altă mărime (cu-
loare, model). În astfel de situaÎn astfel de situaÎ ţii, cumpărărăr torul, cu cecul care i-a fost dat la 
cumpărare şi cu maioul neutilizat, poate să schimbe la vânzător maioul pe un 
alt maiou sau un alt model, achitând după caz diferenţa de preţ. Vâ. Vâ. V nzătorul 
este obligat să-i dea cumpărărăr torului maioul pe care îl solicită. Această insti-
tuţie poartă denumirea de preschimbare şi este descrisă în Compartimentul 4.

Model de contract de vânzare-cumpărare a imobilului (lot de pământ)

Contract de vânzare-cumpărare a lotului de pamânt
___________________ „___”______________200__

(localitatea)
Noi, semnatarii__________________________________________,
numiţi în continuare „Vânzător”, activând în baza_________________, 

pe de o parte, şi_____________________________________________, 
numit în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte, au încheiat prezentul 
contract despre următoarele:
1. Obiectul contractului
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1.1. Vânzătorul a vândut, iar Cumpărătorul a procurat lotul de pământ cu nr. 
cadastral_________________________, _____________________
(cu situarea pe dânsul a bunurilor imobiliare sau fără dânsele) în limitele 
planului (desenul tehnic), anexat la prezentul contract, cu suprafaţa de __
______________________m.p., situat pe terenurile______________
________________ aflate în administrarea____________________
 (destinaţia de bază) (denumirea administraţiei publice locale) 
propus pentru___________________________________________.

    (folosirea lotului de pământ)
2. Plata conform contractului
2.1. Preţul lotului de pământ propus spre vânzare_____________________

__________________________________________________, este 
  (la acord, în rezultatul concursului, licitaţiei...)
de ___________________________________________________, 
    (suma în lei) 
inclusiv costul estimativ al bunurilor imobiliare pe lotul de pământ_____
______________________________________________________.
    (suma în lei)

2.2. Cumpărătorul a transferat:
2.2.1. Vânzătorului, pe contul nr._________________________________

_______________________ în banca________________________
   (rechizitele bancare) (suma în lei)
conform documentului de plată____________________________. 
 (denumirea documentului de plată, numărul lui şi data plăţii)

2.2.2. Creditorului gajist (în cazul în care obiectul contractului este grevat 
prin gaj)________________________ (denumirea creditorului gajist)
pe contul nr.___________________ în banca________ ________,
      (rechizitele bancare)
conform cerinţei anexate la prezentul contract, a creditorului gajist în pri-
vinţa datoriei, pentru efectuarea stingerii obligaţiei ipotecare în privinţa 
obiectului contractului, confirmat de către Vânzător.

2.3. Cumpărătorul a transmis Vânzătorului o sumă în mărime___________
______________________________________________________

     (suma în litere)
 în numerar (în cazul achitării depline sau parţiale a preţului lotului în 

numerar).
2.4. Alte forme de achitări:
a) s-au transferat__________________________________________ 

în calitate de gaj, pentru participarea la (suma în lei) licitaţie (concurs) 
conform documentului de plată ______________________________
  (denumirea, numărul lui şi data plăţii)
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b) _______________________________________________________
______________________________________________________

3. Grevările lotului de pământ
3.1. O parte din lotul de pământ, aflat în proprietatea Vânzătorului şi procurat 

de către Cumpărător, este grevată de drepturile altor persoane pe suprafaţa 
de __________________________(m.p., ha) şi pe suprafaţa de ______
_______________________(m.p., ha) se dispune de folosinţă limitată. 
Graniţele pământurilor, grevate de drepturile altor persoane şi conţinutul 
acestor drepturi, precum şi posesia folosinţei limitate sunt indicate în pla-
nul (desenul tehnic) al lotului de pământ anexate la prezentul contract.

4. Obligaţiile părţilor 
4.1. Vânzătorul a vândut, iar Cumpărătorul a procurat, conform prezentului 

contract, un lot de pământ liber de orice (în afară de cele indicate în capi-
tolul 2 p.2.2.2. şi capitolul 3 al prezentului contract) drepturi patrimoniale 
şi pretenţii ale persoanelor terţe, despre care la momentul încheierii con-
tractului Vânzătorul sau Cumpărătorul nu au putut să nu ştie.

4.2. Responsabilităţile şi drepturile părţilor, neindicate în prezentul contract, 
se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

5. Clauzele finale
5.1. Contractul intră în vigoare din momentul înregistrării de către organul 

cadastral şi funciar raional (orăşănesc) a contractului autentificat notarial.
5.2. Prezentul contract este întocmit în ____________________ (cantitatea) 

exemplare. Primul este transmis Cumpărătorului, cel de-al doilea – Vân-
zătorului.

5.3. La prezentul contract se anexează:
 – planul lotului de pământ sau desenul graniţelor lotului de pământ (se 

anexează în toate cazurile);
 – lista generală a estimării construcţiilor, clădirilor şi încăperilor, situate 

pe lotul de pământ (se anexează în cazul includerii construcţiilor, clădiri-
lor şi încăperilor în obiectul contractului); 

 – condiţiile de cumpărare a lotului de pământ prin concurs (se anexează 
în cazul vânzării lotului de pământ prin concurs);

 – cerinţa (creanţa) în privinţa datoriei creditorului gajist (se anexează în 
cazul în care obiectul contractului este grevat prin gaj);

 – procura persoanei, împuternicită de către Vânzător să-l reprezinte la în-
cheierea contractului (se anexează în cazul semnării contractului de către 
persoana împuternicită de Vânzător);

 – procura persoanei, împuternicite de către Cumpărător să-l prezinte din 
numele lui la încheierea contractului (se anexează în cazul semnării con-
tractului de către persoana împuternicită de Cumpărător).
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6. Data şi semnăturile Părţilor:
 Înscrisul autentificat al biroului notarial

______________________________________________________.
 Înregistrarea de către organul teritorial funciar şi cadastral

______________________________________________________.

5.3. Schimbul
Contractul de schimb reprezintă unul dintre cele mai vechi contracte. În 

practică însă, chiar şi după apariţia monedei, schimbul a fost folosit într-o 
importantă măsură. În momentul de faţă utilizarea acestui contract este mai 
rară, din motivul că tot mai des sunt utilizaţi banii ca mijloc de plată. În capi-
tolul dat ne-am propus să facem o mică descriere a relaţiilor ce apar în urma 
încheierii unui asemenea contract şi vom discuta în special despre asemănările 
schimbului cu contractul de vânzare-cumpărare şi despre diferenţele dintre 
aceste două contracte; unde putem utiliza cel mai des schimbul şi când este 
mai convenabil să utilizăm schimbul. De asemenea, ne vom axa şi pe cele mai 
des întâlnite conflicte legate de contractul de schimb.

5.3.1. Diferenţierea contractului de schimb de instituţia 

preschimbării şi de operaţiunea de schimb valutar; 

coraportul contractului de schimb cu contractul de barter; 

legătura contractului de schimb cu contractul 

de vâde vâde v nzare-cumpărare 

Prin contract de schimb, părţile îşi transmit reciproc dreptul de proprieta-
te asupra unui bun. Cu alte cuvinte, fiecare parte devine proprietar al bunului 
primit în schimbul bunului pe care l-a dat.

Deseori, denumirea de schimb se confundă cu denumirea de barter, creân-
du-se impresia că aceste două denumiri au acelaşi sens. Însă barterul semnifi-
că schimbul de mărfuri pe mărfuri, de servicii pe servicii, pe când contractul 
de schimb se referă la orice se poate schimba, astfel poate fi schimbată o marfă o marfă o marf
atât pe o marfăt pe o marfăt pe o marf , cât şi pe un serviciu. De asemenea, dacă prin contractul de 
schimb poate fi transmisă şi o sumă mică de bani care ar egala valoarea bunu rilor 
ce se schimbă, în contractul de barter nu se poate transmite nicio sumă de bani.

Contractele de barter se întâlnesc cel mai des în comerţul internaţional, 
ele trebuie să fie întocmite în formă scrisă şi să conţină data şi numărul con-
tractului.

Astfel, contractul de schimb se deosebeşte de barter prin următoarele: în 
primul rând, barterul presupune un cerc mai larg de obiecte în legătură cu care
se efectuează schimbul (mărfuri, lucrări, servicii, rezultate ale activităţii inte-
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lectuale), pe când schimbul prevede ca obiect doar bunul ce aparţine cu drept 
de proprietate părţilor schimbului. În al doilea rând, în cadrul contractului de 
schimb este posibil schimbul unor bunuri de valoare diferită, pe când barterul 
prevede doar un schimb egal, el excluzând plăţile în bani sau alte mijloace. Încă 
una dintre condiţiile principale pe care le întruneşte contractul de barter este 
că aceasta se întocmeşte în forma unui singur document, pe când contrac tul 
de schimb se realizează în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Este 
foarte important să nu confundăm schimbul cu preschimbarea, deoa rece, chiar 
dacă au unele caracteristici în comun, ele se deosebesc totuşi prin următoarele:

– preschimbarea ţine de contractul de vânzare-cumpărare a bunuri-
lor pentru consum. Atunci când cumpărătorul cumpără un bun de 
care fie că nu e mulţumit, fie că şi-a schimbat brusc părerea despre ne-
cesitatea unui asemenea bun, fie că vrea un bun cu aceeaşi destinaţie 
dar cu alte proprietăţi (o persoană cumpără o bicicletă, dar, ajungând 
acasă, constată că nu îi este pe plac culoarea roşie a bicicletei, astfel 
persoana este în drept să solicite de la vânzător înlocuirea bicicletei de 
culoare roşie pe o bicicletă de altă culoare), îl poate schimba la vânză-
torul care i l-a vândut.

– preschimbarea bunului poate avea loc în termen de 15 zile din mo-
mentul primirii bunului de către cumpără tor. O altă diferenţă constă 
în faptul că prin contractul de schimb se schimbă orice bunuri, pe 
când la preschimbare – doar bunul care a fost cumpărat de la vânză-
torul respectiv, cu proba care dovedeşte acest fapt (cecul), iar bunul 
trebuie să nu fi fost utilizat şi să nu-şi fi pierdut calităţile de consum.

Nu toate bunurile procurate pentru consum pot face obiectul preschimbă-
rii sau restituirii. Lista bunurilor nealimentare de calitate adecvată ce nu pot fi 
preschimbate cu o marfă similară (de exemplu, metale preţioase) sunt specifi-
cate în anexa la Regulile de preschimbare a mărfurilor nealimentare, procurate 
în reţeaua de comerţ cu amănuntul, adoptate prin Hotărârâr rea Guvernului RM 
nr.1467/2003.

Aşadar, spre deosebire de vânzare, care implică în mod necesar darea unui 
lucru contra unei sume de bani, schimbul presupune, în mod necesar, darea 
unui lucru în schimbul altui lucru. Combinaţiile de schimb pot fi dintre cele 
mai diverse: un apartament pentru un autoturism, o cantitate de fructe pentru 
o cantitate de cereale.

Dacă ceea ce urmează a fi schimbat constă în sume de bani (de exemplu, 
se schimbă o hârtie de 1000 lei contra 10 bancnote de 100 lei), operaţiunea este 
considerată tot un schimb. Însă acest fapt nu trebuie confundat cu schimbul 
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valutar, care este o operaţiune de tip bancar şi se realizează de anumiţi sub iecţi 
de drept: banca ce deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşu-
rarea activităţii financiare, care, printre altele, permite şi activitatea de cum-
părare/vânzare a valutei străine; casa de schimb valutar constituită con form 
legii. Astfel, schimbul valutar nu este un schimb, ci un act de vânzare-cumpă-
rare ce are ca obiect instrumente de plată străine (valută străină).

Din punct de vedere juridic, schimbul nu poate fi analizat ca o varietate de 
vânzare şi nici ca o dublă vânzare însoţită de compensarea preţurilor, deoarece 
înstrăinarea se face nu pentru preţ, ci pentru un alt lucru. Astfel, contractul de 
schimb se deosebeşte de contractul de vânzare-cumpărare datorită faptului că 
schimbul are loc între bunuri, şi nu un bun contra unei sume de bani (preţul).

La acest capitol este important de menţionat că asupra contractului de 
schimb se aplică cu prioritate toate regulile de la contractul de vânzare-cum-
părare, art. 824 CC RM. Prin urmare, menţionăm că, în conţinutul prezentei 
lucrălucrălucr ri, informaţia inclusă în capitolul 5.2. se referă şi la capitolul 5.3., cu unele 
excepţii care vor fi descrise direct în conţinutul capitolului 5.3. (a se vedea cu-
prinsul şi conţinutul capitolului 5.2.)

5.3.2. Ce este sulta

În cazurile în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de 
valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani numită sultă. Cu alte cu-
vinte, sulta este acea sumă de bani pe care o achită persoana al cărei bun are o 
valoare mai mică, însă sulta nu poate depăşi valoarea bunului, deoarece, atun-
ci când sulta depăşeşte valoarea bunului, are loc un contract de vânzare-cum-
părare şi nu un contract de schimb. Ca rezultat, părţile urmează să stabilească 
direct în contract condiţiile cu privire la sultă; în caz contrar, pune că bunurile 
au aceeaşi valoare. Dacă are loc schimbul bunurilor cu valoare dife rită şi în 
contract este prevăzută sulta, faţă de aceasta se aplică regulile de la contractul 
de vânzare-cumpărare cu privire la preţ (art. 756 CC RM).

Exemplu
Aurel B. s-a înţeles să schimbe căruţa sa în valoare de 3500 lei pe motoci-

cleta lui Leahu C., care valorează 4500 lei. Leahu C. a acceptat această înţele-
gere, cu condiţia ca Aurel B. să mai achite diferenţa de valoare dintre bunurile 
schimbate (o sultă) în sumă de 1000 lei, pentru a putea face schimbul dat. Prin 
urmare, conform art. 825 CC RM, Leahu C. este în drept să solicite această 
plată suplimentară, iar Aurel B. este obligat să o achite, dacă doreşte să aibă 
loc schimbul.
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5.3.3. Cine suportăCine suportăCine suport  cheltuielile contractuale în cazul schimbuluiîn cazul schimbuluiî

Părţile în contractul de schimb sunt, în acelaşi timp, vânzători ai bunului 
pe care îl dau şi cumpărători ai bunului pe care îl primesc, astfel contractului 
de schimb îi pot fi aplicate şi regulile ce se aplică contractului de vânzare-
cumpărare. Datorită acestui fapt, în contractul de schimb, cheltuielile ce ţin de 
schimbarea obiectelor se suportă în mod egal de ambele părţi, deoarece ambe-
le părţi au atât calitatea de vânzător, cât şi calitatea de cumpărător. Chiar şi în 
cazul schimbului de imobile, aceasta constituie o diferenţă faţă de contractul 
de vânzare-cumpărare. Deşi părţile pot conveni şi asupra altei modalităţi de 
repartizare a cheltuielilor contractuale.

5.3.4. Momentul trecerii dreptului de proprietate a bunurilor 

 schimbate (condiţ schimbate (condiţ schimbate (condi ii specifice)

După cum am menţionat anterior, regulile de la contractul de vânzare-
cumpărare se aplică cu prioritate faţă de schimb, la fel este şi în cazul momen-
tului trecerii dreptului de proprietate asupra bunurilor care se schimbă ca re-
zultat al încheierii contractului de schimb. Contractul de schimb se consideră 
încheiat din momentul când părţile şi-au exprimat acordul de voinţă asupra 
condiţiilor principale ale contractului. Însă momentul încheierii contractului 
poate să nu coincidă cu momentul când are loc predarea bunurilor. Dreptul de 
proprietate asupra bunului trece odată cu primirea acestuia, astfel dreptul de 
proprietate este transmis celeilalte părţi în momentul transmiterii bunului.

În caz că legea sau contractul de schimb nu prevede momentul trecerii 
dreptului de proprietate asupra bunului schimbat, dreptul de proprietate trece 
la părţi în acelaşi moment pentru ambele părţi, după executarea obligaţiei de 
predare a bunurilor de către ambele părţi.

Părţile pot însă stipula în contract un alt moment la care se va produce tre-
cerea dreptului de proprietate. Pentru unele bunuri, cum ar fi terenurile, legea 
stabileşte expres că dreptul de proprietate trece la cealaltă parte din momentul 
înregistrării acestui drept în registrul bunurilor imobile. Importanţa trecerii 
dreptului de proprietate se prezintă prin faptul că, din acel moment, proprie-
tarul va purta răspundere pentru ceea ce se întâmplă cu bunul său.

5.3.5. Tipurile contractului de schimb

Prin contractul de schimb se pot schimba orice bunuri doresc părţile; ast-
fel, în funcţie de aceasta, pot exista contracte de schimb de locuinţe, de schimb 
de terenuri, de schimb al bunurilor mobile, care presupun aceleaşi reguli ca şi 
la contractul de vânzare-cumpărare de acest tip etc.
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5.3.6. Conflictele ce decurg din relaţiile contractuale de schimb

Una dintre situaţiile de conflict este momentul transmiterii dreptului de 
proprietate asupra bunului schimbat, deoarece schimbul de bunuri poate să nu 
aibă loc în acelaşi moment şi, prin urmare, cel care are bunul său şi primeşte 
şi celălalt bun va fi proprietarul celor două bunuri. Pentru a se evita astfel de 
situaţii, este bine ca schimbul de bunuri să se realizeze simultan.

O altă confuzie creează aplicarea la contractul de schimb a regulilor con-
tractului de vânzare-cumpărare, deoarece aceste contracte au totuşi caractere 
diferite. În primul rând, la schimb are loc schimbul unei proprietăţi pe alta, 
nepermiţându-se plata în bani. Faţă de schimb nu se aplică regulile cu privire 
la preţ de la vânzare-cumpărare (deşi, referitor la sultă, există unele analogii).

În al doilea rând, la contractul de schimb nu pot fi aplicate regulile referi-
toare la vânzarea în credit a bunurilor.

În al treilea rând, la contractul de schimb se aplică norme speciale referi-
toare la momentul transmiterii dreptului de proprietate.

De asemenea, este necesar de menţionat că, în practică, apar o serie de li-
tigii în legătură cu calitatea bunurilor ce urmează a fi schimbate, mai concret, 
referitor la defectele acestor bunuri. Astfel, propunem următorul

Studiu de caz
M.R., proprietara unui apartament, a încheiat un contract de schimb cu 

N.B., proprietara unei case de locuit, contractul fiind înregistrat la organul 
ca dastral conform prevederilor legislaţiei. Ulterior, M.R. a înaintat o acţiune în 
judecată împotriva lui N.B. pe motiv că a fost indusă în eroare de către pârât la 
încheierea contractului, deoarece casa unde ea a trecut cu traiul are multe vicii, 
cum ar fi umiditate sporită, necesitatea schimbării ferestrelor şi uşilor şi altele.

Instanţa de fond a admis acţiunea, pe când instanţa de apel a admis apelul 
declarat de N.B., casând hotărârea primei instanţe şi emiţând o hotărâre nouă prin 
care acţiunea a fost respinsă. La rândul său, Colegiul civil şi de contencios admi-
nistrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a decis respingerea recursului declarat 
de M.R., cu menţinerea deciziei instanţei de apel. Ca temei pentru in stanţa de 
recurs a servit faptul că, până la încheierea contractului de schimb, M.R. a luat 
cunoştinţă de starea casei de locuit, a cunoscut starea uşilor, fere strelor, pereţilor 
casei şi alte circumstanţe care au interesat-o. În plus, imediat după încheierea con-
tractului de schimb, M.R. s-a instalat cu traiul în acea casă şi a şi demolat una din 
construcţiile auxiliare, în locul căreia a dorit să-şi edi fice o altă construcţie. Prin 
urmare, instanţa a decurs din faptul că reclamanta a ştiut din start toate condiţiile 
contractului (adică defectele casei) şi le-a ac ceptat făceptat făceptat f ră pretenţii, iar conform art. 
756, alin. (1) CC RM, instanţa a dispus întemeiat respingerea acţiunii. Deci, la 
acest capitol, putem concluziona urmă toarele: drepturile cumpărătorului în pri-
vinţa viciilor imobilului în contractul de schimb sunt excluse, dacă în momentul 
încheierii contractului el cunoştea aceste vicii (art. 756 alin. (1) CC RM).
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5.4. Donaţia
Capitolul dat este dedicat contractului de donaţie, care am spune că este cel 

mai des utilizat de cetăţenii statului nostru după contractul de vânzare-cum-
părare. În special este folosit în cazul donării bunurilor imobile, deoa rece este 
mai puţin costisitor decât contractul de vânzare-cumpărare. Aşa că urmează 
să descriem, în primul rând, ce reprezintă acest contract, care sunt tipurile 
lui. De asemenea, ne vom referi şi la cazurile când o donaţie poate fi cu condi-
ţie, precum şi la categoriile de persoane care, prin lege, nu pot primi anumite 
daruri în anumite situaţii concrete. Nu în ultimul rând, vom descrie cazurile 
când o donaţie poate fi desfăcută şi de către cine poate fi efectuat acest lucru.

5.4.1. Ce este donaţia (forma contractului, tipurile de donaţie)

Donaţia are loc atunci când o persoană dăruieşte ceva (bunuri, bani, ac ţiuni, 
drepturi) altei persoane, fădrepturi) altei persoane, fădrepturi) altei persoane, f ră a cere beneficii pentru aceasta, adică trans mite 
gratuit un bun altei persoane. Anume faptul că obiectul contractului este trans-
mis gratuit ţine de esenţa acestui contract. Pentru ca donaţia să-şi poată produce 
efectele, trebuie să existe şi acordul celui care urmează să primească darul.

Uneori, cel care dăruieşte stabileşte un anumit termen în decursul căruia 
cel care urmează să primească darul poate accepta sau refuza să primească
donaţia. Persoana care dăruieşte trebuie să specifice concret ce dăruieşte, altfel 
contractul de donaţie nu este valabil.

Dacă prin contract de donaţie se dăruieşte un bun imobil (de exemplu, 
un teren, o casă), acest contract de donaă), acest contract de donaă ţie trebuie să fie autentificat notarial 
şi înregistrat în registrul bunurilor imobile (a se vedea subcapitolul 5.1.2., for-
ma actului juridic). Neautentificarea notarială face ca contractul de donaţie să 
nu fie valabil. Astfel, forma contractului se află în legătură cu obiectul ce se 
dăruieşte.

Deseori întâlnim în practică situaţii când persoana face promisiunea că 
va dărui în viitor un bun; astfel, pentru aceste contracte, această promisiune 
impune şi autentificarea notarială. Prin urmare, dacă cel care promite nu-şi 
respectă promisiunea, şi aceasta nu este autentificată notarial, cel căruia i-a 
fost promis bunul nu va putea pretinde la bunul respectiv.

Donaţia este un contract prin care o persoană transmite un dar cu titlu 
gratuit altei persoane. Însă tot printr-un contract de donaţie se poate trans-
mite un dar unei persoane în schimbul îndeplinirii de către aceasta din urmă 
a anumitor acţiuni (donaţia sub condiţie). În acest caz, tot ceea ce depăşeşte 
valoarea acelor acţiuni pe care trebuie să le îndeplinească persoana ce primeşte 
darul va fi considerat donaţie.
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5.4.2. Cine nu este în drept sîn drept sî ă primească o donaţie

Pentru a proteja persoanele de diferite abuzuri şi a le asigura o protecţie 
maximă a drepturilor şi intereselor, legea nu permite tuturor persoanelor să fie 
părţi ale contractului de donaţie.

– Este interzisă donarea în numele persoanelor incapabile (care nu au 
maturitatea psihică necesară) sau care sunt declarate incapabile de 
instanţa de judecată, cu excepţia unei donaţii neînsemnate, realizate 
pentru unele obligaţii morale ale incapabilului. Însă persoanele inca-
pabile pot primi donaţii atât de sine stătător, cât şi prin reprezentantul 
lor legal. 

– O altă interdicţie este chemată să lupte cu abuzurile angajaţilor din 
sfera socială. Ea interzice proprietarilor, administratorilor şi lucrători-
lor din instituţiile medicale (clinici, laboratoare, spitale, profilactorii şi 
altele care oferă servicii medicale), educative (instituţii de învăţământ 
preşcolar, liceal, universitar, postuniversitar etc.), de asistenţă socială 
(case de copii, case de bătrâni etc.) şi din alte instituţii similare (sa-
natorii, case de odihnă, centre de reabilitare) să accepte donaţii din 
partea:

– persoanelor fizice care se află în instituţiile respective, care beneficiază de 
serviciile medicale, educative, sociale sau altele oferite de instituţiile men-
ţionate;

– soţului sau rudelor persoanelor beneficiare ale serviciilor oferite de insti-
tuţiile menţionate. Această regulă nu se va aplica donaţiilor neînsemnate, 
efectuate pentru realizarea obligaţiilor morale (de ex., donarea unui bu-
chet de flori); Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, nr. 158-XVI din 04.07.2008, Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 
23.12.2008, in terzice funcţionarilor publici să primească daruri pentru 
îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu, cu excepţia normelor de politeţe şi 
ospitalitate recunoscută;

– nu se admit donaţiile între persoanele juridice care au fost create pen-
tru a realiza beneficii (scop lucrativ). Această interdicţie are menirea 
să evite abuzurile şi să protejeze interesele persoanelor faţă de care în-
treprinderea trebuie să-şi execute obligaţiile.

5.4.3. Donaţia cu condiţia cu condiţia cu condi ie

Donaţia este considerată cu condiţie dacă persoana care donează dăruieşte 
în schimbul unui beneficiu.
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De exemplu, cel care dăruieşte o maşină, cu condiţia ca persoana care va 
primi darul să ajute donatorul să-şi strângă roada în acel an. Astfel, dacă cel 
care va primi automobilul va ajuta la strângerea roadei, acest lucru înseamnă 
că el îşi îndeplineşte sarcina; însă dacă el nu va ajuta la strângerea roadei, cel 
care dăruieşte este în drept să anuleze donaţia.

Sarcina impusă de donator nu poate fi imposibilă (să poată fi realizată de 
cel care primeşte darul), ilegală (acea acţiune să nu fie interzisă de lege) şi imo-
rală (să corespundă moralei existente în societate). În caz contrar, contractul 
de donaţie condiţionată va fi considerat nul. Sarcinile pot fi de mai multe feluri 
şi pot fi stipulate:

– în folosul persoanei care donează (achitarea unei datorii a donatorului 
etc);

– în folosul persoanei ce primeşte darul (să utilizeze donaţia pentru pro-
curarea unei locuinţe, să-şi achite studiile etc);

– în folosul unei a treia persoane (de exemplu, să primească pe cineva în 
gazdă). 

Dacă cel care primeşte darul nu execută sarcina impusă, atunci persoa na 
care dăruieşte poate anula donaţia. În cazul donaţiei condiţionate, legea re-
cunoaşte drept donaţie doar acea parte a bunurilor care a depăşit cheltuielile 
necesare pentru îndeplinirea condiţiei de către cel care primeşte donaţia.

Astfel, dacă cineva primeşte o donaţie în valoare de 10 000 lei, iar drept 
condiţie serveşte achitarea unei datorii în valoare de 5000 lei pe care o are 
persoana care donează faţă de un terţ, donaţia constituie doar 5000 de lei.

Dacă sarcina nu este îndeplinită, cel care donează este în drept să anuleze 
donaţia, dar pentru aceasta, este necesar ca cel care dăruieşte să anuleze dona-
ţia în scris faţă de cel care a primit darul, iar darul, la rândul său, să fie întors 
celui care l-a donat.

Dacă persoana care donează a decedat, moştenitorii acesteia pot cere per-
soanei care primeşte darul să execute sarcina.

5.4.4. Anularea donaţiei şi efectele acesteia

Legea prevede mai multe posibilităţi de desfacere a unei donaţii pentru cel 
care face donaţia, deoarece el este cel care transmite un bun către cineva fără 
să primească vreun profit. Iată de ce el este mai favorizat în această situaţie.

Donaţia poate fi anulată în mai multe cazuri.



C a p i t o l u l  V  329

5.4.4.1. Anularea donaţiei pentru cazuri de comportament neadecvat 
 cu donatorul şi rudele acestuia

Donaţia este un contract prin care se dăruieşte cu titlu gratuit, totuşi per-
soana care dăruieşte aşteaptă de la persoana care primeşte darul respect faţă 
de ea, recunoştinţă, un comportament adecvat. Pentru a menţine aceste relaţii, 
legea protejează persoana care donează, pentru ca, în cazul în care persoana 
care primeşte darul se comportă fără recunoştinţă, persoana care donează să 
poată anula donaţia şi să primească darul înapoi.

CC RM, în art. 835, stabileşte cazurile în care, din cauza comportamen-
tului persoanei care primeşte darul, persoana care dăruieşte poate anula con-
tractual de donaţie. Astfel:

– se va anula donaţia când persoana care primeşte darul atentează la viaţa 
persoanei care dăruieşte sau a rudelor acesteia (de exemplu, le loveşte, le 
ameninţă cu moartea). Faptul că persoana care a primit darul a comis un 
atentat la viaţa persoanelor sus-numite reprezintă o abatere gravă de la da-
toria de recunoştinţă pe care o are şi este firesc ca donatorul, în acest caz, 
să fie în drept să anuleze donaţia;

– un alt temei de anulare a donaţiei pentru nerecunoştinţă reprezintă co-
miterea de către persoana ce primeşte darul a altor fapte ilegale faţă de 
persoana care donează sau rudele apropiate ale acesteia care atestă o ne-
recunoştinţă gravă. Aici vorbim despre orice faptă ilegală, sub formă de 
atentat la sănătatea sau integritatea corporală, injurii, insulte, jigniri la 
adresa persoanei ce dăruieşte sau a rudelor menţionate, care demonstrează
o ingratitudine gravă;

– un alt motiv pentru anularea donaţiei este refuzul nemotivat al persoanei 
care primeşte darul de a oferi persoanei care dăruieşte întreţinerea da-
torată. Se consideră că ţine de obligaţia de recunoştinţă a persoanei care 
primeşte darul de a oferi persoanei care dăruieşte întreţinere (alimente, 
haine, îngrijire etc.) în limita valorii bunurilor donate, atunci când per-
soana care dăruieşte este lipsită de mijloace pentru propria întreţinere. Re-
fuzul de a oferi întreţinere se va considera drept o nerecunoştinţă, atunci 
când persoana care dăruieşte a avut nevoie de întreţinere şi a cerut-o de 
la persoana care a primit darul, dar ultima, deşi a avut posibilitatea, a re-
fuzat să o ofere făo ofere făo ofere f ră vreun motiv serios. Însă, dacă persoana care donează 
are rude sau persoane care trebuie să o întreţină, ea nu va putea anula 
donaţia pentru acest temei de nerecunoştinţă.

Termenul în care cel care donează poate anula donaţia este de un an din 
mo mentul când a cunoscut faptele de nerecunoştinţă pe care le-a efectuat per-
soana care primeşte darul. Doar cel care dăruieşte poate ierta faptele persoanei 
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care primeşte darul, însă dacă persoana care dăruieşte a înaintat acţiunea de 
anulare a donaţiei şi a decedat, moştenitorii acesteia pot cere mai departe anu-
larea donaţiei.

5.4.4.2. Anularea în caz de înrăutăţire a situaţiei financiare 
 a donatorului ca rezultat al efectuării donaţiei

În cazul în care persoana donează, iar după ce dăruieşte, nu se mai poa-
te întreţine corespunzător, sau nu mai poate întreţine persoanele pe care este 
obligată să le întreţină, donatorul poate cere de la persoana care a primit darul 
să-i înapoieze ceea ce i-a mai rămas din dar. Important în această situaţie este 
ca starea de nevoie în care a ajuns persoana care donează (după ce a executat 
contractul de donaţie) să nu fie cauzată de comportamentul său intenţionat. 
Dacă persoana care dăruieşte şi-a provocat intenţionat sau prin indiferenţă 
starea de nevoie, desfacerea contractului de donaţie, pe motiv că şi-a înrăutăţit 
starea financiară, nu va fi posibilă.

De asemenea, persoana care dăruieşte poate pretinde doar asupra bunuri-
lor care i-au mai rămas persoanei care primeşte darul din respectiva donaţie.

5.4.4.3. Anularea în caz că nu s-a îndeplinit condiţia pusă de donator

Dacă cel care primeşte darul nu execută sarcina impusă, atunci persoana 
care dăruieşte poate anula donaţia. Desfacerea donaţiei trebuie să fie făcută 
printr-o declaraţie scrisă din partea persoanei care donează către persoana 
care primeşte darul. În cazul în care părţile nu se pot înţelege, desfacerea do-
naţiei se va efectua în instanţa de judecată.

Pe lângă persoana care donează, dreptul de a anula donaţia pentru neexe-
cutarea sarcinii o au şi persoanele faţă de care donatorul trebuie să-şi execute 
careva obligaţii, şi moştenitorii săi legali care beneficiază de efectele anulării.

Model de contract de donaţie:

CONTRACT DE DONATIE
Încheiat astăzi ..............
la ..................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. D .........................................................................., domiciliat în ................

.................................., str. .................................. nr. .............., apartament 

......., localitatea ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ......

....................................... în (localitatea) .......................................................

.........., fiul lui ............................. și al ........................, posesorul buletinului 
de identitate seria ............ nr. ........................, eliberat de ....................., IDNP 
....................................., în calitate de donator, pe de o parte, și
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1.2. D ........................................................., domiciliat în ........................................
............................., str. ..................................... nr. .............., apartament ......, 
născut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... în (localitatea) 
............................. , fiul lui .......................................... și al .............................., 
posesorul buletinului de identitate seria .......... nr. ......................, eliberat de 
......................, IDNP ................................., în calitate de donatar,donatar,donatar  pe de altă 
parte, au convenit să încheie prezentul contract de donație, cu respectarea 
următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu, donatorul, donez donatarului apartamentul nr. ............. din blocul 

........., scara ........, etajul ..........., situat în localitatea ........................................, 
compus din ........................ camere

b) Odata cu apartamentul se transmite donatarului și dreptul de folosință
asupra terenului aferent locuinței în suprafața de ........ mp, pentru toata  
durata existenței construcției.

c) Acest apartament a intrat în proprietatea mea astfel: ......................................
................................................................... ............................................................
...................................................... ............................................................................

e) Apartamentul care se donează este liber de orice sarcini și urmări de 
orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate 
publică, fiind în mod legal și continuu în proprietatea și posesia mea, 
de la data dobândirii și pâna în prezent. 

f) Impozitele și taxele aferente apartamentului, care face obiectul pre-
zentului contract, sunt achitate la zi de către donator, așa cum rezultă 
din certificatul nr. ..................... din .................. eliberat de ................., 
urmând ca de astăzi, data autentificarii să treacă în sarcina donatarului, 
care suportă plata taxelor și onorariul notarului public, pentru autentifi-
carea prezentului contract.

g) Transmiterea proprietății asupra apartamentului se face astăzi, data au-
tentificarii contractului, fătentificarii contractului, fătentificarii contractului, f ră îndeplinirea altei formalități, donatarul ur-
mând a dobândi și posesia apartamentului la data decesului donatorului.

2.2. Evaluăm prezenta donație la ......................... lei, exclusiv cu scopul stabilirii 
taxei de stat.

2.3. a) Eu, donatarul, primesc cu recunostință, donația făia făia f cută de ....................... 
având ca ....................... obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea 
sa, si sunt intru totul de acord cu prezentul inscris.

b) Cunosc situația juridică și de fapt a apartamentului, ca fiind cea descrisă 
mai sus de către donator.
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III. CLAUZE FINALE
3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ....................................... 

exemplare, la Biroul Notarului Public ............................................... .
3.3. S-au eliberat partilor ................ exemplare, un exemplar pastrandu-se in 

arhiva biroului notarial.

DONATOR _________________
DONATAR ________________

5.5. Înstrăinarea unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă
Acest tip de relaţii este tot mai des întâlnit în viaţa de zi cu zi, deoarece bă-

trânii care au rămas singuri sunt tot mai mulţi, iar tinerii care nu au o locuinţă 
sunt şi ei mulţi, acesta fiind însă doar un specific al contractului de înstrăinare 
a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Specificăm acest lucru, deoarece 
nu numai o locuinţă poate fi obiect al acestui contract, ci orişicare alt imobil 
şi chiar şi un bun mobil deoarece legea nu stabileşte careva interdicţii în acest 
sens. Capitolul dat urmează să stabilească elementele de bază ale contractului 
de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă şi aspectele de care 
trebuie să ţinem cont în cazul când suntem parte a unui asemenea contract, 
care, la prima vedere, pare a fi unul simplu şi destul de profitabil, dar, totodată, 
poate impune o serie de surprize neplăcute pentru ambele părţi.

5.5.1. Ce reprezintăCe reprezintăCe reprezint  contractul de înstrînstrî ănstrănstr inare a unui bun cu condiţinare a unui bun cu condiţinare a unui bun cu condi ia 

întreîntreî ţinerii pe viaţă (forma contractului)

Prin înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă se înţelege 
faptul că o parte (beneficiarul întreţinerii) transmite un bun mobil sau imobil 
în proprietate celeilalte părţi (dobânditorul bunului) cu condiţia ca acesta (do-
bânditorul bunului) să-i ofere întreţinerea necesară pe viaţă.

Ce trebuie să înţelegem prin întreţinerea necesară pe viaţă: aceasta presu-
pune că dobânditorul bunului se obligă să asigure beneficiarului întreţinerea 
în natură, şi anume locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul cât 
va trăi, precum şi înmormântarea.

Clarificarea acestor condiţii este foarte importantă, deoarece anume în le-
gătură cu aceste condiţii apar cele mai multe probleme, întrucât dobânditorul 
bunului nu întotdeauna satisface aceste cerinţe în interesul beneficiarului de în-
treţinere, iar ultimul, la rândul său, în asemenea situaţii, este în drept să des facă 
contractul încheiat pe motiv că nu sunt satisfănu sunt satisfănu sunt satisf cute condiţiile negociate la început.
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Menţionăm deci că, în acest contract, sunt două părţi: prima, care trans-
mite bunul şi primeşte întreţinerea pe viaţă necesarănecesarănecesar , şi a doua parte, care 
primeşte bunul şi oferă îi oferă îi ofer ntreţinerea pe viaţă primei părţi.

Important este de menţionat că, în calitate de beneficiar al întreţinerii, 
poate fi doar o persoană fizică.

De asemenea, beneficiarul trebuie să dispună de capacitatea de a încheia 
un asemenea contract.

De cele mai multe ori, persoanele care necesită întreţinere sunt persoane 
în vârstă care nu-şi mai pot acoperi singure necesităţile.

În scopul protecţiei drepturilor persoanelor care necesită întreţinere, le-
gea prescrie încheierea contractului în formă scrisă (art. 840 CC RM).

Doar astfel este posibil să se dovedească relaţiile dintre persoana care ne-
cesită întreţinere şi persoana care primeşte bunul şi oferă întreţinerea necesa-
ră. Totuşi, în funcţie de bunul care se transmite, contractul va necesita sau nu 
autentificare notarială, în caz contrar, contractul nu va fi valabil.

Specific pentru acest contract este faptul că termenul acţiunii acestuia se 
extinde pe durata vieţii persoanei care necesită întreţinere.

Studiu de caz
Anatol P. a încheiat un contract de înstrăinare a unui bun cu condiţia între-

ţinerii pe viaţă cu Mihai E., care are vârsta de 65 de ani. Astfel, Anatol P. a stabi-
lit că el va avea grijă de Mihai E. pe o durată de 10 ani, iar Mihai E. va transmi-
te, la expirarea acestui termen, apartamentul său în proprietate lui Anatol P.

Prin urmare, constatăm că termenul de 10 ani al contractului a fost stabi-
lit incorect de către Anatol P., deoarece din însăşi denumirea contractului re-
zultă clar că durata acestuia este până la moartea beneficiarului de întreţinere.

5.5.2. Relaţiile dintre părţile contractului de înstrînstrî ănstrănstr inare a unui bun 

cu condiţcu condiţcu condi ia întreîntreî ţinerii pe viaţă

Relaţiile dintre părţile acestui contract trebuie să se bazeze pe înţelegere şi 
respect, deoarece acest contract va dura pe toată viaţa persoanei care necesită 
întreţinere, iar cel care acordă întreţinerea primeşte pentru aceste servicii un 
bun cu drept de proprietate.

Astfel, persoana care primeşte întreţinerea este obligată să transmită cu 
drept de proprietate bunul persoanei care va acorda întreţinerea pe viaţă. La 
rândul său, persoana care acordă întreţinerea pe viaţă, executându-şi această 
obligaţie, primeşte gratis un bun în proprietate.
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În practică, persoanele în vârstă transmit deseori apartamente, case celei-
lalte părţi, pentru a primi în schimb întreţinerea necesară pe viaţă.

Important este de menţionat că, la libera voinţă, părţile pot stipula în con-
tract în ce va consta întreţinerea, adică ei sunt în drept să menţioneze concret 
ce urmează să facă persoana care datorează întreţinerea, şi anume: îmbrăcă-
mintea pe care urmează să o procure, medicamentele şi alte necesităţi pe care le 
are persoana care primeşte întreţinerea, sau poate fi o anumită plată efectuată 
periodic de către persoana ce efectuează întreţinerea. Pentru a garanta respec-
tarea intereselor persoanei ce primeşte întreţinerea, legea interzice persoanei 
care dobândeşte bunul să înstrăineze (să vândă, să doneze, să schimbe) acest 
bun, pe toată durata contractului. De asemenea, pentru a proteja beneficiarul 
de întreţinere, legea îi dă posibilitatea să desfacă contractul în orice moment, 
cu condiţia ca el să poată dovedi că întreţinerea sa nu corespunde înţelegerii 
păr ţilor sau nu este caracteristică unui trai normal.

Încă un aspect important este faptul că, în caz că bunul ce urmează a fi 
transmis în urma întreţinerii este distrus, acest lucru nu eliberează persoana 
ce întreţine de obligaţia sa de întreţinere (art. 843 CC RM).

5.5.3. CâCâC nd poate înceta contractul de înceta contractul de î înstrînstrî ănstrănstr inare a unui bun 
cu condiţcu condiţcu condi ia întreîntreî ţinerii pe viaţă şi care sunt rezultatele încetîncetî ăncetăncet rii 

 acestui contract
De regulă, contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe 

viaţă încetează odată cu decesul persoanei care primeşte întreţinerea, aceasta 
fiind regula de bază.

În cazul în care sunt mai multe persoane care primesc întreţinere, con-
tractul încetează odată cu decesul ultimei persoane care primeşte întreţinerea. 
De asemenea, acest contract poate înceta prin acordul ambelor părţi.

Dacă persoana care oferă întreţinerea decedează, obligaţiile acesteia trec la 
moştenitorii ei care au acceptat moştenirea, respectiv şi obligaţia dată.

Dacă persoana care acordă întreţinerea nu-şi execută obligaţia corespun-
zător, adică nu oferă întreţinerea de care partea care transmite bunul are ne-
voie, atunci partea care transmite bunul poate desface contractul. În această 
situaţie, persoana care primeşte bunul va fi obligată să întoarcă bunul persoa-
nei care primea întreţinerea.

Se consideră că persoana care primeşte bunul nu-şi execută corespunză-
tor obligaţia dacă, de exemplu, întârzie să ofere întreţinerea, acordă întreţi-
nerea în volum mai mic, sau nu o acordă deloc, insultă persoana ce necesită 
între ţinere. Felul în care a fost acordată întreţinerea va fi apreciat de instanţa 
de judecată competentă.
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Chiar dacă, la anularea contractului, persoana care primeşte bunul este 
obligată să-l întoarcă, ea nu poate cere de la persoana care a primit întreţinerea 
returnarea acestei întreţineri sau a cheltuielilor care s-au făcut pentru oferirea 
acelei întreţineri. Această regulă vine să protejeze beneficiarii de întreţinere.

Un alt mod în care poate fi anulat acest contract este atunci când persoanei 
care a primit bunul i s-a înrăutăţit situaţia materială, astfel fiind în imposibi-
litate de a mai acorda întreţinerea la care s-a obligat. Aceasta este unica situaţie 
când cel ce este obligat să întreţină este în drept să desfacă contractul din ini-
ţiativa sa proprie.

5.6. Arenda, locaţiunea, leasingul
În capitolul respectiv urmează să descriem trei tipuri de contracte care pre-

zintă o serie de asemănări. Prin aceasta se şi explică faptul că aceste trei con-
tracte – arenda, locaţiunea şi leasingul, sunt tratate într-un capitol unic. De ase-
menea, ţinem să menţionăm şi faptul că aceste contracte sunt foarte des folosite 
de către locuitorii satelor, în special contractul de arendă, dar şi contractul de 
leasing care a apărut ca o posibilitate reală pentru cei ce se ocupă cu prelucrarea 
terenurilor agricole să poată procura tehnica agricolă şi alte utilaje, chiar dacă 
nu dispun de toată suma la momentul procurării, dar au nevoie de această teh-
nică. Nu în ultimul rând, şi contractul de locaţiune este foarte des întâlnit în 
oraşele mari, şi anume la închirierea spaţiului locativ (una din problemele cele 
mai importante la moment pentru o mulţime de oameni). Anume informaţia 
despre aceste trei contracte urmează să fie prezentată în capitolul dat.

5.6.1. Noţiuni generale. Diferenţa dintre locaţiune, arendă şi leasing 

Contractul de arendă se încheie între persoana care deţine în proprieta-
te, foloseşte sau deţine în alt mod legal terenuri şi bunuri agricole şi cealal-
tă persoană (arendaşul), care doreşte să folosească aceste terenuri sau bunuri 
agricole pe o perioadă de timp determinată şi la un preţ la care părţile s-au 
înţeles. Specific pentru acest tip de contract este faptul că el se poate încheia 
doar asupra bunurilor şi terenurilor agricole. Părţile acestui contract sunt 
arendatorul (cel care deţine terenurile şi bunurile agricole şi care ca rezultat 
al încheierii contractului de arendă urmează să le transmită în folosinţă pe 
o anumită perioadă de timp unei alte persoane) şi arendaşul (cel care ia pe o 
anumită perioadă de timp bunurile şi terenurile agricole în schimbul plăţii 
unei sume de bani către cel care i-a dat bunurile şi terenurile agricole). Astfel, 
o dată ce am stabilit, în baza legii, cine este arendaş şi arendator, trebuie să mai 
menţionăm că părţi ale contractului de arendă pot fi atât persoanele fizice, cât 
şi cele juridice.
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Dreptul de arendă a terenului se extinde şi asupra construcţiilor, insta-
laţiilor, amenajărilor, inclusiv asupra plantaţiilor multianuale de pe terenul 
respectiv, dacă contractul nu prevede altfel. Astfel că, în caz că o persoană 
ia în arendă un teren pe care se află o casă şi o mică livadă de caise, această 
persoană poate să se folosească în mod liber nu numai de teren, dar şi de casa 
dată; precum şi să culeagă roada din livada respectivă, cu condiţia că arenda-
torul nu i-a interzis acest lucru. Cu alte cuvinte, dacă la momentul încheierii 
contractului de arendă părţile nu au discutat decât despre terenul care s-a dat 
în arendă, atunci arendaşul poate să se folosească liber şi de construcţia care se 
află pe teren, şi de livada plantată pe acest teren.

Prin contractul de locaţiune, o persoană (locator) se obligă să dea celeilal-
te persoane (locatar) un bun pentru a-l folosi, a-l deţine (poseda) pe o perioadă 
de timp, pentru care primeşte o plată numită chirie.

Contractul de locaţiune se aseamănă foarte mult cu contractul de aren-
dă, această asemănare vine din trecut. La etapa actuală, avem practic aceleaşi 
consecinţe şi anume: cetăţenii nu fac deosebire dintre arendă şi locaţiune şi cel 
mai des vedem că, în cazul când este vorba despre un contract de locaţiune, 
oamenii de multe ori folosesc cuvântul arendă (chiar şi în oraşele mari vedem 
deseori diferite afişe în care se menţionează că se dau în arendă spaţii de locuit 
sau pentru oficii, ceea ce din punct de vedere legal nu este corect, deoarece este 
vorba de relaţii de locaţiune).

Una din diferenţele principale dintre aceste două contracte este că în 
contractul de locaţiune nu se transmit bunuri şi terenuri agricole, ci orice alte 
bunuri.

O altă diferenţă ar fi că în cazul contractului de arendă se arendează bu-
nuri şi terenuri agricole, iar în cazul contractului de locaţiune se închiriază 
alte bunuri (cu excepţia celor agricole).

Prin contract de leasing o parte (locator) va transmite un bun cumpărat 
sau produs de el în posesie şi folosinţă pentru un anumit timp unei alte per-
soane (locatar) contra unei plăţi care se va achita la anumite perioade de timp 
(rate de leasing). Cu alte cuvinte, o parte care cumpără sau produce un bun va 
putea transmite acel bun unei alte persoane pentru a-l poseda (deţine) şi folosi 
pentru un anumit timp, contra unei plăţi ce se va achita de către persoana care 
primeşte bunul la anumite intervale de timp.
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Important aici este de menţionat că la sfâla sfâla sf rşitul contractului, când persoa-
na a achitat periodic suma de bani stabilită pentru deţinerea şi folosirea bu-
nului respectiv, ea poate să dobândească dreptul de proprietate asupra acestui 
bun (cu condiţia că a respectat toate clauzele contractului şi a achitat toate 
plăţile stabilite).

Atât contractul de arendă, cât şi contractul de locaţiune şi contractul de 
leasing au în comun următoarea acţiune: transmiterea unui bun în folosinţă 
şi posesie pe o perioadă determinată de timp, în schimbul unei plăţi. Totuşi 
aceste contracte au anumite caracteristici proprii, şi anume:

– contractul de arendă are ca obiect terenuri şi bunuri agricole;
– contractul de locaţiune are ca obiect orice bun în afara terenurilor şi 

bunurilor agricole;
– contractul de leasing are ca obiect un bun cumpărat sau produs de 

locator, în afară de bunurile care se pot consuma, bunurile agricole, 
bunurile scoase din circuitul civil şi lucrările de creaţie.

De asemenea, dacă în contractul de arendă şi contractul de locaţiune la 
în cetarea contractului bunul se restituie, atunci în cazul contractului de lea-
sing persoana care se foloseşte de bun (locatarul) poate să dobândească dreptul 
de proprietate asupra bunului. Faţă de contractul de locaţiune şi contractul de 
arendă, unde se pot transmite în chirie şi bunuri imobile, în contractul de lea-
sing se pot transmite în chirie doar bunurile mobile care nu se consumă (spre 
exemplu, un automobil şi în nici un caz produse alimentare: pâine, carne etc.).

5.6.2. Contractul de locaţiune

Prin contractul de locaţiune, o persoană (locator) se obligă să dea celeilalte 
persoane (locatar) un bun concret pentru a-l folosi, poseda pe o perioadă de 
timp, pentru care primeşte o plată numită chirie.

Obiectul (bunul care se transmite în posesie şi folosinţă) acestui contract 
trebuie să fie determinat, adică stabilit concret; de exemplu, un apartament, o 
maşină.

Transmiterea bunului se realizează pe o perioadă concretă de timp. Dacă 
această perioadă de timp a expirat, iar părţile nu mai doresc să continue relaţii-
le, bunul trebuie returnat. De asemenea, persoana care posedă şi foloseşte acel 
bun este obligată să achite persoanei care transmite bunul (de cele mai multe 
ori această persoană este proprietar al acestui bun) o plată care se numeşte 
chirie.
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Contractul de locaţiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în for-
mă scrisă.

Contractul de locaţiune care are ca obiect un bun imobil ce se dă în chirie 
pe un termen mai mare de 3 ani trebuie să fie înregistrat în Registrul bunuri-
lor imobile.

Exemplu
Dacă se dă în chirie o casă de locuit, atunci părţile sunt obligate să întoc-

mească un contract în formă scrisă. În cazul în care casa se dă în chirie pe 
o durată, spre exemplu, de 4 ani, atunci părţile sunt obligate să întocmească 
contractul în scris şi apoi să înregistreze acest contract în registrul bunurilor 
imobile ţinut de către Oficiile Cadastrale Teritoriale (OCT).

În conformitate cu CC RM, art. 877, termenul unui contract de locaţiune 
nu poate depăşi 99 ani, cu alte cuvinte părţile contractului de locaţiune pot să se 
înţeleagă şi să indice în contract orice termen, dar să nu depăşească 99 de ani.

Care sunt relaţiile dintre părţi în cadrul unui contract de locaţiune? Per-
soana care transmite bunul are următoarele obligaţii de bază: să transmită bu-
nul în posesie şi folosinţă; să transmită bunul în starea care permite folosirea 
lui conform destinaţiei; să aibă grijă ca bunul să poată fi folosit pe tot terme-
nul contractului; să transmită toate actele necesare pentru folosirea bunului 
şi, după caz, cele care dovedesc dreptul de proprietate a bunului respectiv; să 
repare bunul când acesta s-a stricat sau să repare bunul periodic, pentru ca să 
poată fi folosit; să asigure locatarul că nimeni nu va cere de la el acest bun.

De asemenea, persoana care primeşte bunul trebuie să verifice starea 
în care se află bunul în momentul primirii, şi dacă găseşte unele defecte, să 
anunţe cealaltă parte. În cazul în care persoana care închiriază bunul a văzut 
anumite nereguli (defecte, stricăciuni), ea poate cere să-i fie micşorat preţul 
pentru chirie. Defectele trebuie să fie ascunse, ca ele să nu se vadă cu ochiul 
liber şi să poată fi depistate la prima vedere de oricine. Este important ca aces-
te defecte să nu apară din vina celui ce închiriază bunul. Dacă au fost găsite 
defecte, persoana care închiriază bunul poate cere, pe lângă reducerea pre-
ţului, şi repararea pagubei care s-a produs din cauza bunului. De asemenea, 
persoana care închiriază bunul poate să repare ea însăşi bunul, în acest caz ea 
poate să ceară banii cheltuiţi pentru reparaţie de la persoana care a dat bunul 
în chirire. Dacă persoana care închiriază bunul ştia, atunci când a încheiat 
contractul, despre faptul că bunul are defecte, ea nu va putea cere reducerea 
preţului şi nici repararea pagubei care s-a produs din cauza bunului.
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Pe tot parcursul contractului de locaţiune, nici persoana care dă în chirie, 
nici persoana care închiriază nu poate schimba forma sau destinaţia bunului 
şi să-l folosească altfel. La încetarea contractului de locaţiune, persoana care 
închiriază bunul trebuie să-l restituie în aceeaşi stare în care l-a luat.

Pe parcursul contractului de locaţiune, chiria la care au convenit părţile la 
încheierea contractului poate fi modificată în următoarele condiţii:
– dacă părţile hotărăsc schimbarea mărimii chiriei;
– persoana care dă bunul în chirie poate cere mărirea plăţii nu mai des 

decât o dată pe an şi numai în cazul în care condiţiile economice fac ca 
suma chiriei să fie neînsemnată pentru locator, astfel că el pierde intere-
sul să mai dea în locaţiune bunul său, deoarece poate să aibă mai multe 
cheltuieli pentru a întreţine acest bun decât venituri din urma faptului că 
bunul este dat în chirie;

– persoana care închiriază bunul poate cere reducerea chiriei, dacă starea 
bunului închiriat s-a înrăutăţit foarte mult.

Acelaşi bun poate fi dat în chirie mai multor persoane, de exemplu o vioa-
ră poate fi dată în chirie pentru diferite ore mai multor persoane. În acest caz, 
fiecare persoană care închiriază vioara are dreptul de a folosi vioara fără a fi 
deranjat de celelalte persoane care o închiriază. De faptul ca locatarul să poată 
folosi vioara fără ca cineva să-i încurce (adică folosinţa viorii să nu fie tulbura-
tă) trebuie să aibă grijă persoana care dă vioara în chirie.

Persoana care închiriază bunul poate da acest bun în chirie unei alte per-
soane (soane (sublocasoane (sublocasoane ( ţţiunea art. 894-896 CC al RM), însă pentru aceasta trebuie să 
aibă acordul (locatorului) persoanei care i-a dat bunul în chirie.

Acordul se stabileşte:
– prin contract (o clauză concretă care fie permite locatarului, fie inter-

zice să dea bunul în locaţiune);
– prin acord ulterior (care presupune încheierea unui act în scris prin 

care locatorul permite locatarului să dea bunul în locaţiune altei per-
soane (sublocatar).

Astfel în acestă situaţie locatarul solicită în formă scrisă de la locator per-
misiunea de a da bunul în sublocaţiune.

N.B. Dacă în termen de 15 zile persoana care dă bunul în chirie nu i-a 
dat un răspuns cu privire la darea în sublocaţiune, atunci se consideră că prin 
tăcerea sa locatorul şi-a dat acordul la sublocaţiune.
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N.B. Locatarul răspunde pentru toate acţiunile sublocatarului faţă de lo-
cator (în cazul sublocaţiunii locatarul devine locator pentru sublocatar).

N.B. Termenul sublocaţiunii nu poate depăşi termenul locaţiunii princi-
pale.

Persoana care închiriază bunul poate da acest bun în chirie unei alte per-
soane (sublocaţiunea), însă pentru aceasta trebuie să aibă acordul persoanei 
care i-a dat bunul în chirie (locatorului). Dacă în termen de 15 zile persoana 
care dă bunul în chirie nu i-a dat un răspuns cu privire la darea în subloca-
ţiune, atunci se consideră că prin tăcerea sa locatorul şi-a dat acordul la sub-
locaţiune.

Contractul de locaţiune încetează în următoarele cazuri: când a expirat 
termenul contractului;

– în cazul în care bunul dat în chirie s-a deteriorat şi nu mai poate fi 
folosit;

– în cazul decesului persoanei care închiriază bunul, dacă bunul a fost 
dat în chirie pentru măiestria pe care o posedă; spre exemplu, în pic-
tură (de exemplu, un atelier a fost dat în chirie unui pictor, iar pictorul 
a murit. Prin urmare, contractul se desface, deoarece nimeni în afară 
de pictor nu mai are vreun interes să folosească acest atelier, şi nici 
urmaşii acestuia, dacă nu sunt şi ei pictori).

Model de contract de locaţiune
CONTRACT DE LOCAŢIUNE nr. _________ /2007

Mun. Chişinău _________ 2007

 ______________________________________________________
________________, reprezentată prin Directorul ________________
__________________, în calitate de „Locator”, şi ________________
_________, în calitate de „Locatar”, în continuare fiind numite împreu-
nă Părţi, au convenit asupra fiecărui termen, cât şi asupra conţinutului în 
ansamblu al prezentului contract de locaţiune. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Locatorul se obligă să transmită Locatarului în folosinţă temporară bu-

nurile, indicate în pct. 1.2. al prezentului contract, iar Locatarul se obligă 
să achite în favoarea Locatorului chiria şi alte plăţi prevăzute de prezentul 
contract în condiţiile şi termenele stabilite de prezentul contract.

1.2. Locatorul transmite următoarele bunuri: oficiul nr. ___, amplasat la etajul 
___ al clădirii din __________, ___ (planul – schemă al oficiului nr. ___ 
se anexează la prezentul contract ca Anexa nr. 1) numite în continuare
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 – „Bunul închiriat”, utilate în conformitate cu actul de predare-primire al 
Bunului închiriat (Anexa nr. 2 la prezentul contract).

1.3. Locatarul va utiliza Bunul închiriat exclusiv pentru oficiu. Modificarea des-
tinaţiei Bunului închiriat poate avea loc doar prin acordul scris al Părţilor.

1.4. Prezentul contract intră în vigoare în ziua semnării lui. Locaţiunea începe 
la _____________ şi încetează la _______________. 

2. CHIRIA ŞI MODUL DE ACHITARE
2.1. Chiria pentru Bunul închiriat se plăteşte lunar. 
2.2. Chiria lunară pentru Bunul închiriat constituie echivalentul în lei MD a 

_____________ Euro, inclusiv TVA. 
2.3. Chiria lunară se plăteşte lunar prin virament până la data de 20 (douăze-

ci) a lunii premergătoare lunii pentru care se efectuează plata. 
2.4. Chiria lunară se plăteşte de către Locatar Locatorului la contul de decon-

tare indicat în prezentul contract sau la altul, comunicat în prealabil de 
către Locator.

2.5. Chiria lunară se plăteşte în lei MD conform cursului oficial al BNM la 
momentul efectuării plăţii. 

2.6. Chiria lunară poate fi modificată de către Locator în cazul schimbării 
preţurilor, tarifelor, plăţilor sau normelor de amortizare (uzură) regle-
mentate de stat, impozitelor şi taxelor generale de stat şi locale, precum şi 
în alte cazuri, prevăzute de legislaţie, iar Locatarul este obligat să accepte 
şi să plătească chiria lunară modificată. 

3. PLATA DE GARANŢIE
3.1. Locatarul plăteşte în favoarea Locatorului plata de garanţie în cuantum de 

___ Euro în termen de cinci zile din ziua semnării prezentului contract.
3.2. Plata de garanţie se plăteşte prin virament în lei MD conform cursului 

oficial al BNM la momentul efectuării plăţii 
3.3. La încetarea locaţiunii sau la rezilierea prezentului contract de către Loca-

tor, dacă Locatorul nu are careva reclamaţii (pretenţii) către Locatar, plata 
de garanţie se restituie în termen de cinci zile bancare din ziua încetării 
locaţiunii sau rezilierii prezentului contract. Plata de garanţie se restituie 
prin virament în lei MD conform cursului oficial al BNM la momentul 
efectuării plăţii.

3.4. În cazul în care Locatorul are careva reclamaţii (pretenţii) faţă de Locatar, 
prejudiciul cauzat de către Locatar Locatorului va fi reparat din contul 
plăţii de garanţie. În cazul în care plata de garanţie nu va acoperi pre-
judiciul cauzat, repararea totală a acestuia se efectuează de Locatar în 
termen de 5 zile din ziua înaintării reclamaţiei de către Locator.

3.5. Pentru repararea prejudiciului cauzat Locatorului din contul plăţii de  ga-
ranţie nu sunt necesare careva acorduri, aprobări etc. din partea Locatarului.
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3.6. În cazul în care plata de garanţie a fost utilizată în totalitate sau în parte 
pentru repararea prejudiciului cauzat, valoarea utilizată se va plăti de 
Locatar Locatorului în termen de cinci zile din ziua utilizării sumei res-
pective, dar nu mai târziu de ziua încetării locaţiunii sau rezilierii prezen-
tului contract. 

3.7. Părţile pot stabili printr-un acord suplimentar la prezentul contract utili-
zarea plăţii de garanţie achitate ca chirie pentru ultima lună a locaţiunii. 

4. CONDIŢII SPECIALE PRIVIND FOLOSIRE A BUNULUI ÎNCHIRIAT
4.1. Locatarul acceptă Bunul închiriat în starea lui actuală.
4.2. Locatarul va amenaja interiorul Bunului închiriat, doar după obţinerea 

unei autorizări scrise de la Locator. 
4.3. Locatorul este în drept să viziteze Bunul închiriat în limite rezonabile cu 

scopul de a lua cunoştinţă de starea acestuia şi utilizarea lui. 
4.4. Locatarul nu este în drept să intervină în reţelele inginereşti, care sânt 

amplasate în interiorul sau exteriorul Bunului închiriat, fără coordonarea 
în scris a Locatorului.

4.5. Locatarul va utiliza __ numere de telefon ale reţelei telefonice orăşeneşti 
(numerele de telefon se vor indica în actul de predare – primire al reţele-
lor telefonice (Anexa nr. 3 la prezentul contract)). Convorbirile telefonice, 
abonamentul etc., se plătesc de către Locatar prin virament la contul de 
decontare al Locatorului în termen de 5 (cinci) zile din ziua înaintări de 
către Locator a facturii, întocmite în temeiul contului de plată al organi-
zaţiei ce prestează serviciile respective. În cazul în care Locatarul nu plă-
teşte în termenul stabilit plăţile indicate în factura înaintată, numerele de 
telefon ale reţelei telefonice orăşeneşti se vor deconecta. 

4.6. Locatorul va asigura posibilitatea staţionării a _____ unităţi de transport 
auto şi acordarea serviciilor comunale (energia electrică, încălzirea şi 
răcirea aerului, apeductul şi canalizarea spaţiilor comune) în funcție de 
posibilităţile tehnice ale Locatorului şi în funcție de parametrii normati-
vi, condiţiile tehnice şi posibilităţile organizaţiilor ce furnizează serviciul 
respectiv.

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE LOCATORULUI
5.1. Locatorul transmite Locatarului Bunul închiriat în conformitate cu actul 

de predare-primire al Bunului închiriat (Anexa nr. 2 la prezentul con-
tract). 

5.2. Locatorul nu este obligat să efectueze reparaţia capitală a Bunului închiriat.
5.3. Locatorul este în drept să limiteze accesul Locatarului, precum şi persoa-

nelor cărora Locatarul le-a permis folosinţa Bunului închiriat sau accesul 
la el (angajaţilor, clienţilor, vizitatorilor etc.), să stopeze livrarea servicii-
lor expuse în pct. 4.5., 4.6. ale prezentului contract, precum şi să ia alte
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măsuri, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către 
Locatar a careva din obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5.4. Locatorul nu este în drept să intervină în activitatea economică a Locata-
rului.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIUNILE LOCATARULUI
6.1. Locatarul se obligă să folosească Bunul închiriat exclusiv conform desti-

naţiei stabilite în pct. 1.3. al prezentului contract, să-l întreţină în condiţii 
funcţionale bune şi să-l restituie Locatorului în aceleaşi condiţii în care 
l-a primit, luând în consideraţie uzura normală pe parcursul locaţiunii, 
conform actului de predare-primire, în ziua încetării locaţiunii sau rezi-
lierii prezentului contract. 

6.2. Locatarul se obligă să repare prejudiciul cauzat Bunului închiriat în ter-
men de cinci zile din ziua survenirii acestuia. 

6.3. Locatarul este obligat să repare prejudiciul cauzat bunurilor Locatorului, 
altor decât Bunul închiriat, de către persoanele cărora le-a permis folosin-
ţa Bunului închiriat sau accesul la el (angajaţii, clienţii, vizitatorii etc.) în 
termen de cinci zile din ziua survenirii acestuia. 

6.4. Locatarul este obligat să respecte şi să asigure respectarea de către persoa-
nele cărora le-a permis folosinţa Bunului închiriat sau accesul la el (anga-
jaţii, clienţii, vizitatorii etc.) a normelor tehnice, sanitare, antiincendiare, 
etc., regulamentelor interne stabilite de Locator pentru uz general.

6.5. Locatarul este obligat să plătească chiria lunară şi alte plăţi prevăzute de 
prezentul contract în termenele şi condiţiile stabilite de prezentul con-
tract.

6.6. Locatarul este obligat în cazurile de forţă majoră să ia măsuri urgente 
pentru lichidarea urmărilor acestora, cu informarea în termen cât mai 
restrâns a organelor de resort şi a Locatorului despre survenirea acestora. 

6.7. Locatarul nu este în drept să ceară compensarea valorii îmbunătăţirilor 
Bunului închiriat fănchiriat fănchiriat f cute de acesta sau restituirea a careva cheltuieli făcute de acesta sau restituirea a careva cheltuieli făcute de acesta sau restituirea a careva cheltuieli f cute 
în scopul reparaţiei curente sau întreţinerii Bunului închiriat. 

6.8. Locatarul nu este în drept să ceară restituirea a careva cheltuieli fărestituirea a careva cheltuieli fărestituirea a careva cheltuieli f cute în 
scopul reparaţiei capitale.

7. DECLARAŢII ŞI GARANŢII
7.1. Locatarul declară şi garantează că:
 • persoana care semnează prezentul contract este împuternicită să re-

prezinte Locatarul în relaţiile cu Locatorul;
• nu sunt necesare acorduri, aprobări sau acceptări din partea organe-
lor colegiale, unipersonale sau persoanelor terţe pentru validarea prezen-
tului contract;

 • clauzele prezentului contract nu vor fi în contradicţie cu actele sale 
de constituire, cu oricare convenţie, act normativ sau administrativ;

 • prezentul contract nu este afectat de vicii juridice. 



344  C O N T R A C T E

8. REZILIEREA CONTRACTULUI ȘI ÎNCETAREA LOCAŢIUNII
8.1. Prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor Părţi, în confor-

mitate cu legea sau prevederile stabilite în prezentul contract.
8.2. Locatorul este în drept să rezilieze prezentul contract, în cazul în care 

Locatarul nu plăteşte chiria lunară sau alte plăţi prevăzute de prezentul 
contract în cuantum de 100% pe parcursul a 10 zile calendaristice după 
expirarea termenului de plată. 

8.3. Locatorul este în drept să rezilieze prezentul contract, în cazul în care Lo-
catarul sau persoanele cărora Locatarul le-a permis folosinţa Bunului în-
chiriat sau accesul la el (angajaţii, clienţii, vizitatorii etc.) încalcă o singură 
dată careva din normele tehnice, sanitare, antiincendiare etc., sau careva 
din regulile stabilite în regulamentele interne de uz general ale Locatorului.

8.4. Locatorul este în drept să rezilieze prezentul contract în cazul în care 
Locatarul nu foloseşte Bunul închiriat la destinaţia stabilită în pct. 1.3. al 
prezentului contract. 

8.5. În cazurile expuse în pct. 8.2., 8.3., 8.4., 11.2. ale prezentului contract 
Locatorul va înştiinţa Locatarul cu cinci zile înainte privind rezilierea 
prezentului contract. În lipsa situaţiilor expuse în pct. 8.2., 8.3., 8.4., 11.2. 
ale prezentului contract, Locatorul este în drept să rezilieze prezentul 
contract, cu condiţia înştiinţării Locatarului cu 30 (treizeci) de zile îna-
inte privind rezilierea prezentului contract.

8.6. Prezentul contract va fi reziliat după expirarea termenului de înştiinţare.
8.7. Locaţiunea încetează:
- la expirarea termenului indicat în pct. 1.4. al prezentului contract;
- în cazul în care Locatorul încetează să presteze servicii de locaţiune; 
- în cazul în care Locatarul nu acceptă majorarea chiriei lunare, în cazul în 

care condiţiile economice fac ca neajustarea să fie inechitabilă;
- în alte cazuri prevăzute de lege. 

9. RESPONSABILITATEA PĂ9. RESPONSABILITATEA PĂ9. RESPONSABILITATEA P RŢILOR
9.1. Pentru încălcarea termenului de plată a chiriei lunare sau a altor plăţi pre-

văzute de prezentul contract, Locatarul este obligat să plătească în favoa-
rea Locatorului penalitate în mărime de 2 (două) % din suma neplătită 
pentru fiecare zi de întârziere. 

9.2. Pentru încălcarea termenului de restituire a Bunului închiriat stabilit în 
pct. 6.1. al prezentului contract, Locatarul este obligat să plătească în fa-
voarea Locatorului penalitate în mărime de 5 (cinci) % din chiria lunară 
pentru fiecare zi de întârziere. 

9.3. Pentru încălcarea termenului de reparare a prejudiciului cauzat stabilit în 
pct. 6.2., 6.3. ale prezentului contract, Locatarul este obligat să plătească 
în favoarea Locatorului penalitate în mărime de 5 (cinci) % din chiria lu-
nară pentru fiecare zi de întârziere.
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9.4. În cazul în care prezentul contract este reziliat de către Locator în temeiul 
pct. 8.2., 8.3., 8.4., 11.2. ale prezentului contract, Locatarul va plăti în fa-
voarea Locatorului penalitate în cuantum de trei chirii lunare. Penalitatea 
se va plăti cel târziu în ziua rezilierii prezentului contract. 

9.5. În cazul în care prezentul contract este reziliat de către Locatar, Locatarul 
va plăti în favoarea Locatorului penalitate în cuantum de trei chirii luna-
re. Penalitatea se va plăti cel târziu în ziua rezilierii prezentului contract. 

9.6. În cazul în care prezentul contract este reziliat de către Locatar sau în 
cazul în care prezentul contract este reziliat de către Locator în conformi-
tate cu pct. 8.2., 8.3., 8.4., 11.2. ale prezentului contract, plata de garanţie 
nu se restituie şi rămâne în proprietatea Locatorului. 

9.7. Locatarul poartă responsabilitate totală şi este obligat să repare Locatoru-
lui prejudiciul cauzat în cazul în care declaraţiile şi garanţiile nominaliza-
te în pct. 7.1. al prezentului contract sunt false. 

9.8. Penalităţile stabilite în prezentul contract pot fi încasate de către Locator 
din contul plăţii de garanţie, Locatorul fiind abilitat pentru aceasta făie, Locatorul fiind abilitat pentru aceasta făie, Locatorul fiind abilitat pentru aceasta f ră 
careva acorduri suplimentare din partea Locatarului. 

9.9. Pe lângă sancţiunile prevăzute de prezentul contract, Locatarul este obli-
gat să repare Locatorului prejudiciul cauzat în partea neacoperită de pe-
nalitate, inclusiv venitul ratat.

10. FORŢA MAJORĂ 
10.1.  Nici una dintre părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obliga-
ţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau exe-
cutarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră, şi anume: calamităţi naturale, incendiu, inundaţii, stare de răz-
boi, actele puterii publice, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 
de către persoanele terţe a obligaţiilor sale faţă de Locator, avarii, acciden-
te etc. a utilajului Locatorului oricare alt eveniment sau împrejurări care 
face imposibil executarea obligaţiilor conform prezentului contract. 

10.2.  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, 
în termen de trei zile bancare, producerea evenimentului şi să ia toate mă-
surile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

10.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu în-
cetează, părţile au dreptul să-şi notifice rezilierea prezentului contract 
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Prin derogare de la pct. 2.3. al prezentului contract, chiria lunară pentru 

___________ se plăteşte în termen de cinci zile bancare din ziua sem-
nării prezentului contract.
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11.2. În cazul în care plata de garanţie nu se plăteşte în termenul stabilit de 
pct. 3.1. al prezentului contract, sau nu se plăteşte chiria lunară pentru 
____________ în termenul stabilit de pct. 11.1. al prezentului contract, 
termenul de începere a locaţiunii se va stabili de părţi printr-un acord 
suplimentar. Totodată, în cazul numit Locatorul este în drept să rezilie-
ze prezentul contract. 

11.3. Chiria lunară şi alte plăţi prevăzute de prezentul contract se consideră 
achitate în momentul înregistrării sumei corespunzătoare în contul de 
decontare al Locatorului. 

11.4. Locatarul este în drept să dea Bunul închiriat în sublocaţiune sau să 
cesioneze locaţiunea numai cu consimţământul prealabil în scris al Lo-
catorului.

11.5. Prezentul contract poate fi modificat doar prin acordul scris semnat de 
reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor. 

11.6. Prezentul contract conţine toate condiţiile asupra cărora au convenit 
părţile.

11.7. În cazul în care vreo prevedere a prezentului contract este considerată 
invalidă sau ilegală, sau nu poate fi executată în conformitate cu orice 
reglementare legală sau de ordine publică, toate celelalte prevederi ale 
prezentului contract vor rămâne totuşi în deplină vigoare şi efect. În 
momentul stabilirii faptului că una din prevederi este invalidă, ilegală 
sau nu poate fi executată, părţile vor negocia, cu bună-credinţă, modi-
ficarea într-o cât mai mică măsură a prezentului contract, astfel încât 
respectiva prevedere să devină legală, valabilă şi executorie şi să reflecte 
cât mai fidel posibil intenţia iniţială a Părţilor, într-un mod reciproc ac-
ceptabil.

11.8. Toate anexele la prezentul contract constituie parte integrantă ale aces-
tuia. 

11.9. Litigiile aferente prezentului contract se soluţionează în instanţele jude-
cătoreşti ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare 
a Republicii Moldova. 

11.10.  Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 

Pentru Locator: Pentru Locator:

5.6.3. Contractul de închiriere a spaînchiriere a spaî ţiului locativ

În baza contractului de închiriere a spaţiului locativ, persoana care dă în 
chirie se obbligă să transmită în folosinţă chiriaşului şi membrilor familiei 
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acestuia încăperea de locuit amenajată, iar chiriaşul se obligă să folosească 
încăperea pentru locuit şi să achite persoanei care dă în chirie plata pentru 
chirie.

Pentru închirierea spaţiului locativ din fondul de locuinţe de stat şi obş-
tesc, până la încheierea contractului, persoana care doreşte să închirieze tre-
buie mai întâi să fie inclusă în listele persoanelor ce necesită îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai, lucru care se face la organele de administrare locală. Aceste 
persoane însă trebuie să aibă nevoie de spaţiu locativ, să aibă viza de domiciliu 
şi să do-micilieze permanent în acea localitate. CC RM şi Codul cu privire la 
locuinţe în vigoare (a se vedea subcapitolul 5.6.6.) prevăd care sunt persoanele 
ce necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, modul în care se examinează ce-
rerile, care sunt avantajele şi ce persoane beneficiază de acele avantaje pentru a 
înainta pe listele persoanelor ce necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

Dacă persoanei i s-a oferit spre închiriere spaţiu locativ, atunci i se elibe-
rează şi un bon de repartiţie în baza căruia se va încheia contractul de închi-
riere a spaţiului locativ. Contractul constă dintr-un formular pe care părţile 
îl îndeplinesc. În cadrul bonului de repartiţie se includ toţi membrii familiei 
care vor locui în acel spaţiun locativ.

Obiect al spaţiului locativ sunt doar încăperile care pot fi folosite pentru a 
locui în ele.

Aceste locuinţe nu trebuie să fie în case dărâmate, avariate.
De asemenea, nu se poate da în chirie doar o parte din cameră, sau o ca-

meră ce are o intrare comună cu altă cameră.

Cât priveşte plata pentru chirie în fondul de locuinţe de stat sau obştesc, 
aceasta se stabileşte de Guvern. În prezent aceste tarife sunt stabilite în Re-
gulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, 
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi 
condiţiile deconectării/reconectării acestora de la sistememele de încălzire şi 
alimentare cu apă (a se vedea subcapitolul 5.6.6.).

În cazul în care persoanele private doresc să dea în chirie anumite camere 
din spaţiul lor locativ, părţile urmează să-şi exprime acordul asupra acestui 
fapt.

5.6.4. Contractul de arendă a bunurilor şi terenurilor agricole

O dată ce au fost menţionate deja diferenţele dintre locaţiune, arendă 
şi leasing, urmează să descriem şi care sunt problemele principale legate de 
con tractul de arendă, şi anume: cum trebuie încheiat un contract de arendă, 
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la ce trebuie să atragem atenţia când încheiem un asemenea contract şi care 
sunt principalele relaţii ce apar în cadrul acestui contract. PâPâP nă a recurge la 
descrierea în particular a celor mai principale caracteristici ale contractului 
de arendă considerăconsiderăconsider m necesar de a accentua încă o dată conţinutul art. 911 
alin.(3) CC al RM „Contractului de arendă se aplică în modul corespunzător 
dispoziţiile cu privire la locaţiune în măsura în care prezentul capitol (Capi-
tolul IX CC al RM) nu prevede altfel”, astfel c”, astfel c” ă regulile care au fost descrise 
în conţinutul subcapitolului locaţiune se referă şiune se referă şiune se refer i la la contractul de arendă 
cu unele excepţii care sunt expuse clar în art. 911-921 CC al RM şi în Legea cu 
privire la arendă în agricultură n agricultură n agricultur din 15 mai 2003.

5.6.4.1. Ce putem transmite sau prelua în arendă

Contractul de arendă presupune transmiterea în posesie şi folosinţă tem-
porară porară porar doar a bunurilor şi terenurilor agricole. Terenurile agricole care pot fi 
obiectul arendei pot fi de orice categorie şi destinaţie, inclusiv dreptul asupra 
cotei de teren echivalent (astfel, poţi lua în arendă terenuri de la vecini, sau 
chiar terenuri de la primărie, cum ar fi păşuni, sau teren arabil etc.). O dată 
ce ai luat în arendă un teren, dreptul de arendă asupra acestui teren se extinde 
şi asupra construcţiilor, instalaţiilor, amenajărilor, inclusiv asupra plantaţiilor 
multianuale de pe terenul respectiv, dacă contractul nu prevede altfel. Dacă 
vorbim despre bunurile agricole, atunci acestea pot fi: maşini, utilaje şi insta-
laţii destinate lucrărilor agricole.

5.6.4.2. Relaţiile în cadrul contractului de arendă

Pe parcursul contractului de arendă, persoana care dă în arendă bunul sau 
terenul are dreptul să verifice modul în care persoana care arendează foloseşte 
bunul sau terenul arendat.

Pentru a-şi asigura primirea plăţii pentru bunul sau terenul transmis în 
arendă, persoana care transmite în arendă are dreptul de a reţine bunurile şi 
ceea ce s-a produs pe terenul arendat de la persoana care arendează bunul sau 
terenul agricol.

Exemplu
Cociu I. a dat în arendă 10 ha de teren arabil lui Vasilachi E. Plata pen-

tru arendă a fost stabilită în sumă de 3500 lei pe an şi urma să fie achitată la 
sfârşitul fiecărui an, dar nu mai târziu de 25 ianuarie. Pentru a se asigura că 
Vasilachi E. va achita suma de 3500 lei, Cociu I., în fiecare an după ce avea loc 
recoltarea roadei, depozita în hambarul său tot grâul recoltat de pe acest lot de 
pământ.
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În cazul când termenul stabilit pentru contractul de arendă s-a terminat, 
persoana care arendează bunul sau terenul agricol are dreptul să ceară ca ea să 
fie prima în cazul în care se încheie un nou contract de arendă asupra acelui 
bun sau teren agricol. Însă pentru a beneficia de acest drept, persoana care 
a arendat bunul trebuia să-şi fi executat obligaţiile din contractul de arendă 
anterior încheiat şi să accepte noile condiţii ce se propun la încheierea contrac-
tului de arendă nou.

În cazul în care fructele obţinute din contractul de arendă se pierd fără 
vinovăţia vreunei părţi, atunci persoana care arendează bunul poate cere redu-
cerea plăţii pentru arendă. De asemenea, persoana care arendează are dreptul 
să cumpere acel bun sau să-l dea în arendă unei alte personae, însă numai cu 
acordul persoanei care i-a dat bunul în arendă.

Contractului de arendă îi este specifică graţie naturii juridice a obiectului 
acestui contract (terenurile şi bunurile agrigole) relaţiile de subarendă, ceea 
ce des se întâlneşte între agricultori. Capitolul IX din CC al RM nu conţine 
nicio prevedere referitor la acest tip de relaţii, astfel venim cu o remarcă şi 
anume art. 911 alin.(3) CC al RM „Contractului de arendă se aplică în modul 
corespunzător dispoziţiile cu privire la locaţiune în măsura în care prezentul 
capitol (Capitolul IX CC al RM) nu prevede altfel”, prin urmare menţionăm că 
relaţiile de subarendă urmează a fi reglementate de prevederile referitoare la 
contractul de locaţiune sau mai precis de cele referitoare la sublocaţiune: art. 
894-896 CC al RM (vezi subcapitolul 5.6.2).

5.6.4.3. Forma contractului, consecinţele nerespectării formei

Contractul de arendă se încheie în scris.
Contractul de arendă a unui teren, încheiat pe un termen ce depăşeşte trei 

ani, trebuie să fie înscris în registrul bunurilor imobile.
Contractul de arendă a terenului pe un termen mai mic de trei ani se în-

registrează de către primăria satului (comunei), oraşului, municipiului, pe 
al cărei teritoriu este situat terenul şi care va ţine registrul unor asemenea 
contracte de arendă.

Nerespectarea formei scrise a contractului nu va putea proba existenţa 
contractului în caz de neînţelegeri.

5.6.4.4. Modificarea, încetarea arendei şi efectele acesteia

Părţile unui contract de arendă pot oricând modifica sau înceta un con tract 
de arendă, dacă au ajuns la aceasta de comun acord. Însă în cazul când o parte 
doreşte să modifice contractul, ea trebuie să înştiinţeze cealaltă parte şi să pri-
mească un răspuns în termen de 30 de zile referitor la modificarea contractului. 
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În caz că părţile sunt de acord să modifice contractul, ele trebuie să încheie un 
acord adiţional (un act în scris în care să menţioneze ce doresc să modifice în 
contract) şi să-l anexeze la contract. Contractul de arendă poate înceta:

– dacă a expirat termenul arendei;
– dacă acest contract a fost declarat nul;
– dacă bunurile care au fost arendate s-au distrus, deci nu mai pot fi 

folosite;
– dacă contractul a fost desfăcut de părţi;
– în alte cazuri despre care s-au înţeles părţile.

Efectele încetării contractului de arendă

În cazul în care contractul de arendă a încetat, persoana care a arendat 
bunul sau terenurile agricole trebuie să înapoieze obiectul arendei.

În cazul în care persoana care dă bunul sau terenul în arendă doreşte să 
desfacă contractul de arendă înainte de încetarea anului agricol, ea trebuie să 
achite persoanei care arendează pământurile sau bunurile agricole valoarea 
roadelor care, deşi nu sunt separate de teren sau bun, vor putea fi separate îna-
inte de sfârşitul anului agricol în condiţiile unei gospodăriri normale.

5.6.5. Contractul de leasing

Prin contract de leasing o parte (locator) va transmite un bun (cumpă rat 
sau produs de el) în posesie şi folosinţă pentru un anumit timp unei alte per-
soane (locatar) contra unei plăţi care se va achita la anumite perioade de timp 
(rate de leasing). Cu alte cuvinte, o parte care cumpără sau produce un bun va 
putea transmite acel bun unei alte persoane pentru a-l poseda şi folosi pentru 
un anumit timp, contra unei plăţi ce se va achita de către persoana care pri-
meşte bunul, la anumite intervale de timp (pe etape).

Contractul de leasing se încheie, de obicei, pe un termen anumit. Acest 
termen trebuie să includă deplina amortizare a bunului (răscumpărarea tota-
lă a bunului), care corespunde cu termenul efectiv de exploatare a obiectului 
contractului. După expirarea termenului contractului, dreptul de proprietate 
asupra bunului se transmite locatarului, făasupra bunului se transmite locatarului, făasupra bunului se transmite locatarului, f ră achitarea preţului rezidual al bu-
nului (preţul real-iniţial).

În cazurile în care contractul nu încetează prin deplina amortizare a bu-
nului, locatarul poate fi obligat prin contract să cumpere bunul la un preţ rezi-
dual, sau să continuie întreţinerea raporturilor contractuale pâna la achitarea 
definitivă a bunului.
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Cerinţa de bază, înaintată de lege, faţă de forma contractului de lea-
sing este respectarea formei scrise drept condiţie de a putea dovedi existenţa 
contrac tului de leasing.

Obiectul contractului de leasing este un bun mobil determinat, de exem-
plu, o maşină.

Persoana care dă în chirie (locatorul) rămâne proprietarul bunurilor 
transmise în leasing pentru întreaga perioadă de acţiune a contractului de 
leasing, şi doar după achitarea tuturor sumelor de bani (ratelor) stabilite în 
contract cel ce procură bunul în leasing devine proprietarul bunului. De ce în 
anumite situaţii este mai convenabil să procuri un bun în leasing? Specificul
acestui contract se lămureşte astfel: în caz că o persoană doreşte să procure un 
bun, dar nu are toată suma de bani la moment, ea poate să achite preţul pentru 
acest bun pe părţi, în decursul unei perioade de timp stabilite (în rate), însă 
procurând un bun în leasing, persoana achită un preţ mai mare decât dacă ar 
procura acest bun în baza unui simplu contract de vânzare-cumpărare, achi-
tând toată suma la momentul procurării bunului.

5.6.6. Acte normative de referinţă

1. Constituţia RM, din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 
1 din 12.08.1994

2.  CC RM, nr. 1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova 
nr. 82-86/661 din 22.06.2002

3. Legea cu privire la arenda în agricultură din 15 mai 2003, nr. 198-XV 
din 15.05.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 163-166/650 din 
01.08.2003

4. Lege Codul cu privire la locuinţe, al R.S.S. Moldoveneşti, nr. 2718-X 
din 03.06.83, Veştile nr. 6/40, 1983

5. HOTĂRÂREA SOVIETULUI MINIȘTRILOR AL RSS MOLDO-
VENEȘTI despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
acordare a încăperilor de locuit în R.S.S. Moldoveneacă nr. 405 din 
25.11.87, Veştile nr. 12/154, 1987

6. Hotărâre privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locu-
inţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Re-
publica Moldova, nr. 1224 din 21.12.98, Monitorul Oficial al R. Mol-
dova nr. 3-4/28 din 14.01.1999

7. Legea RM cu privire la leasing din 15.02.2005, nr. 59-XVI din 
28.04.2005, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 92-94/429 din 
08.07.2005
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8. Hotărâre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pen-
tru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconec-
tării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare 
cu apă, nr. 191 din 19.02.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 
29-31/263 din 28.02.2002

5.7. Împrumutul
Contractul de împrumut este unul necesar în viaţa contemporană. Însă de 

cele mai multe ori oamenii dau cu împrumut fămprumut fămprumut f ră a înţelege că în acel moment 
ei încheie un contract, fie chiar în formă verbală, deşi legea prevede anumite
cerinţe pentru astfel de înţelegeri, care vin cu scopul de a ajuta părţile contrac-
tului de împrumut să evite o serie de probleme ce pot apărea ulterior. O altă 
situaţie ce apare este că cel mai des oamenii, atunci când vorbesc de împrumut, 
se referă doar la anumite sume de bani, ceea ce nu este corect, deoarece poţi să 
dai şi, respectiv, să iei cu împrumut şi alte bunuri.

5.7.1. Forma contractului, tipurile de împrumut împrumut î (î(î( mprumut fîmprumut fî ămprumut fămprumut f rărăr  bani, 
împrumutul cu bani)împrumutul cu bani)î

Prin contractul de împrumut, partea care dă cu împrumut transmite în 
proprietate celeilalte părţi (care împrumută) bani sau alte bunuri fungibile 
(care în executarea obligaţiei de împrumut pot fi înlocuite cu altele), iar per-
soana care împrumută se obligă ca, la încetarea contractului, să restituie banii 
sau bunurile de acelaşi tip, calitate şi cantitate.

Părţi ale contractului de împrumut pot fi atât persoane fizice, cât şi persoa-
na juridică. Lombardurile şi asociaţiile de economii şi împrumut sunt persoa-
ne juridice cu o formă organizatorică şi activitate în corespundere cu legea.

Împrumutul acordat de lombard sau de asociaţiile de economii şi împru-
mut ale cetăţenilor este întotdeauna oneros (adică presupune un venit supli-
mentar pentru cei ce dau cu împrumut), adică pe lângă faptul că persoana 
care împrumută trebuie să restituie împrumutul, ea trebuie să mai achite şi un 
anumit procent la care s-a înţeles la încheierea contractului.

Pentru încheierea unui contract de împrumut, legea nu prevede o formă 
obligatorie, astfel dacă părţile s-au înţeles asupra condiţiilor pricipale din 
contract, contractul se consideră încheiat.

De asemenea, la dorinţa părţilor, contractul de împrumut poate fi înche-
iat cu titlu gratuit (făiat cu titlu gratuit (făiat cu titlu gratuit (f ră ră r un anumit procent la care s-au înţeles la încheierea 
contractului) sau cum mai putem să-l numim – împrumut fămprumut fămprumut f ră ră r bani. Cu alte 
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cuvinte, la expirarea termenului contractului persoana care a împrumutat în-
toarce ceea ce a împrumutat înapoi, cu asta finisându-se relaţiile de împrumut. 
Însă în cazurile când părţile încheie un contract de împrumut oneros – împru-
mutul cu bani, persoana care a împrumutat, pe lângă restituirea împrumutu-
lui, mai trebuie să achite şi o sumă de bani numită procent. Asupra mărimii 
procentului părţile se înţeleg la încheierea contractului.

5.7.2. Obligaţiile părţilor şi efectele nerespectăi efectele nerespectăi efectele nerespect rii acestora

Încheind contractul de împrumut, persoana care împrumută se obligă: să 
transmită suma de bani sau bunurile pe care le împrumută, aici existînd o 
excepţie:

În cazul în care situaţia materială a persoanei care se împrumută se în-
răutăţeşte astfel încât există riscul ca să nu poată întoarce împrumutul, per-
soana care acordă împrumutul poate refuza să transmită banii sau bunuri 
spre împrumut.

– în momentul în care persoanei care acordă împrumutul i s-a restituit 
împrumutul sau i s-a achitat şi dobânda, atunci cel care a acordat îm-
prumutul trebuie să elibereze chitanţa şi titlul original al contractului 
de împrumut persoanei care a solicitat împrumutul. Principalele obli-
gaţii ale persoanei care împrumută, de care aceasta tre buie să ţină cont 
în mod obligatoriu, sunt:

– dacă persoana care se împrumută nu a mai primit împrumutul, ea poa-
te cere de la persoana care trebuia să transmită împrumutul repararea 
pagubei care a fost creată ca urmare a neacordării împrumutului;

– persoana care a împrumutat trebuie să restituie ceea ce a împrumutat 
înapoi la expirarea termenului pentru care a fost acordat împrumutul, 
însă dacă ea întârzie să restituie, atunci va fi obligată să achite persoa-
nei care acordă împrumutul o dobândă de întârziere care nu poate 
depăşi cu mult rata de refinanţare a BNM (această rată de refinanţare 
este o plată de întârziere prevăzută de lege, pe care o stabileşte Banca 
Naţională a Republicii Moldova). Pentru a spori încrederea persoa-
nei care acordă împrumutul, ambele păr ţi pot conveni ca contractul 
de împrumut să fie garantat cu un bun. Astfel persoana care acordă 
împrumutul poate pretinde asupra bunului garantat (să dobândească 
dreptul de propeitate asupra bunului respectiv), în cazul în care per-
soana care a împrumutat întârzie să restituie împrumutul.
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5.8. Contracte bancare
Foarte des întâlnim în activitate şi o altă categorie de contracte şi anume 

contractele bancare. Capitolul dat este dedicat acestui tip de contracte şi anu-
me elementelor principale. De asemenea, ne vom axa cu prioritate şi asupra 
situaţiilor principale care trebuie să fie luate în consideraţie la momentul când 
încheiem asemenea contracte.

5.8.1. Creditul bancar

Prin contractul de credit bancar, o parte (banca) acordă un împrumut 
(credit) unei persoane (debitor), iar această persoană care ia credit se obligă 
să întoarcă suma creditului şi să plătească dobânda şi alte cheltuieli referitoare 
la contract. Reieşind din această definiţie, deducem clar că creditul bancar se 
asea mănă foarte mult cu contractul de împrumut, astfel că şi în CC RM la art. 
1236 alin. (3) se menţionează că faţă de contractul de credit bancar se aplică re-
gulile de la împrumut, cu unele excepţii. Totuşi există câteva diferenţe, şi anu-
me: în cazul creditului bancar, una din părţi în mod obligatoriu este o bancă, 
iar obi ect al împrumutului pot fi doar bani, pe când la împrumut, subiecţi ai 
contrac tului pot fi orice persoane atât fizice, cât şi juridice, iar obiect al împru-
mutului pot fi banii şi alte bunuri fungibile (a se vedea subcapitolul 5.6.7.).

Contractul de credit bancar se încheie în formă scrisă. Legea instituţiilor 
financiare nr. 550/1995, art. 3 prevede că în acordul încheiat de o instituţie 
financiară (bancă) cu o altă persoană se indică: suma şi destinaţia creditului, 
rata dobânzii, termenele de întoarcere şi alte condiţii.

După cum am menţionat anterior, părţile acestui contract sunt, pe de o 
parte, în mod obligatoriu, o bancă, şi pe de altă parte, atât persoana fizică, cât 
şi persoana juridică.

Obiectul acestui contract este suma de bani pe care banca o împrumută 
unei persoane. La acordarea împrumutului, banca transferă suma de bani în 
contul curent al persoanei care solicită împrumutul în banca dată sau într-un 
alt cont în oricare altă bancă, indicat de persoana care solicită împrumutul; 
prin deschiderea liniei de credit în cazul creditului în cont curent; prin elibe-
rarea sumei respective în numerar.

Creditul se acordă pentru un anumit termen, la expirarea căruia persoana 
care a solicitat creditul trebuie să-l întoarcă, plus dobânda şi alte cheltuieli în 
legătură cu contractul.

Dacă în contract nu este stabilit termenul întoarcerii creditului, atunci per-
soana care solicită creditul va fi obligată să-l restituie la prima cerere a băncii.
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Remuneraţia pentru creditul acordat se exprimă sub formă de dobândă şi 
alte plăţi aferente, care se compun din comisionul pentru serviciile prestate în 
legătură cu utilizarea creditului, comisionul de neutilizare, alte sume conveni-
te de părţi. În practică, dobânda se calculează pentru fiecare zi de utilizare a 
creditului, împărţindu-se suma dobânzii anuale la numărul de zile ale anului. 
Părţile pot conveni asupra modalităţii de plată a dobânzii. În cazul în care 
părţile omit să stabilească în contract prevederi referitor la dobândă (situaţie 
puţin probabilă în practică), banca poate pretinde plata dobânzii legale, adică 
a unei dobânzi egale cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale.

Contractul de credit bancar se va încheia în formă scrisă, de obicei prin 
semnarea unor formulare tipizate. Băncile tind să însereze în fomularele tipi-
zate propuse clienţilor o condiţie privind dreptul băncii de a modifica în mod 
unilateral rata dobânzii, adică la decizia băncii, făncii, făncii, f ră a cere părerea debitorului, 
să modifice mărimea dobânzii stabilite la momentul încheierii contractului. 
CC RM în art. 1237 alin. (2) stabileşte că în cazul în care contractul prevede 
acest drept al băncii, modificarea se va face în funcţie de anumiţi factori exte-
riori, independenţi de voinţa băncii: modificarea ratei de refinanţare a Băncii 
Naţionale sau a ratei inflaţiei, evoluţia pieţei.

În asemena situaţie este important de ştiut că, în cazul în care banca are 
dreptul să modifice unilateral mărimea dobânzii, ea este obligată să anunţe 
în scris persoana care solicită creditul despre aceasta, cu cel puţin 10 zile îna-
inte de modificare. Dacă persoana care a solicitat creditul nu este de acord cu 
noua mărime a dobânzii, ea poate cere încetarea contractului, anunţând des-
pre aceasta banca în termen de 7 zile.

De regulă, la încheierea contractului de credit bancar va fi necesară do-
cumentaţia ce confirmă situaţia financiară a persoanei care solicită credit; o 
descriere a modului în care se va garanta creditul (adică cum asigură debitorul 
banca că el va putea să întoarcă banii împrumutaţi) ş.a.

Există situaţii când banca este în drept să refuze unui client acordarea 
unui credit şi anume:

– în caz că, după încheierea contractului, persoana care solicită creditul 
nu a prezentat documentaţia cu privire la situaţia financiară, sau cu ce 
se va garanta întoarcerea creditului (spre exemplu, informaţia despre 
un bun care urmează a fi gajat pentru a obţine un credit), atunci banca 
poate refuza să acorde suma creditului persoanei care solicită credit;

– chiar şi după încheierea contractului de credit bancar, dacă situaţia 
materială a persoanei care solicită credit se înrăutăţeşte, atunci banca 
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are dreptul să refuze să-i acorde creditul solicitat. O latură importantă 
a contractului de credit bancar este gajul. Pentru a spori încrederea 
băncii că va putea întoarce creditul, persoana care solicită cre dit va 
garanta acest credit cu un bun (gajul). Astfel, în cazul în care persoana 
nu a restituit creditul, banca va putea să devină proprietar al acestui 
bun şi să-i hotărască soarta: să-l vândă sau să-l dea în chirie sau arendă 
pentru a putea să întoarcă banii pe care i-a dat în baza contractului 
de credit. În această situaţie, debitorul pierde dreptul de proprietate 
asupra bunului pe care l-a pus în gaj în schimbul creditului obţinut.

În funcţie de bunul depus ca garanţie, forma actului prin care se depune 
garanţia poate fi în scris şi autentificată notarial (un imobil: casă, apartament, 
lot de pământ etc.), sau numai în scris (automobil, utilaj).

De asemenea, ca garanţie a creditului poate servi şi promisiunea, angaja-
mentul altei persoane care ar garanta cu bunurile sale că creditul va fi întors 
băncii de persoana care a solicitat credit (altfel spus, garanţia personală). În 
cazul în care creditul nu a fost rambursat de persoana care a solicitat credit, 
atunci banca se va adresa persoanei care a garantat pentru întoarcerea creditu-
lui, deci atunci când o persoană se pune ca garant pentru cineva că acesta din 
urmă va întoarce creditul în întregime şi la timp, garantul trebuie să fie ferm 
convins că această persoană se va ţine de cuvânt, altfel pot apărea o serie de 
probleme. Pe parcursul executării contractului de credit, persoana care solicită 
creditul este obligată să menţină garanţiile şi să utilizeze suma creditului în 
conformitate cu condiţiile incluse în contractul de credit bancar.

Model de contract de împrumut:

Contract de împrumut

 _________________ 20 mun. Chişinău
__________________________________________, numită în 
continuare „Împrumutător”, în persoana _______________________
______________________________________________ activând 
în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi___________________
___________ __________________________________________, 
numită în continuare „împrumutatul”, în persoana _______________
________________ activând în baza (statutului, procurii ...), pe de altă 
parte, numite în continuare „Părţi” au încheiat prezentul acord despre 
următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Împrumutătorul transmite în condiţiile prezentului contract în proprieta-

te Împrumutatului mijloace băneşti în sumă de ___________________
______________________ lei (în cifre şi litere), pentru ___________
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 ______________________________________________________
________________________________________, iar Împrumutatul 
se obligă să restituie împrumutătorului aceeaşi sumă de bani (suma îm-
prumutată).

1.2. Suma împrumutului indicată în p.1.1. se oferă împrumutatului pe un ter-
men de _____________ .

2. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
2.1. Împrumutătorul se obligă să-i transmită împrumutatului mijloacele bă-

neşti indicate în p.1.1. al prezentului contract în termen de ___________
______ zile din momentul semnării prezentului contract, prin virament 
pe contul împrumutatului (sau în numerar).

2.2. În termen de ______________ zile din momentul parvenirii mijloacelor 
băneşti pe contul împrumutatului (sau din momentul recepţionării bani-
lor), Părţile întocmesc şi semnează actul de primire a mijloacelor băneşti.

2.2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor 
băneşti pe contul împrumutatului (data recepţionării banilor).

2.3. Împrumutătorul este în drept să verifice modul de folosire de către îm-
prumutat a mijloacelor băneşti primite în conformitate cu scopurile in-
dicate în p.1.1. al prezentului contract.

2.4. În scopul verificării folosirii conform destinaţiei a mijloacelor băneşti, 
Împrumutatul este obligat:

2.4.1. să-l înştiinţeze pe împrumutător despre fiecare act juridic efectuat în 
vederea ______________________________ ;

2.4.2. să prezinte documente (contracte, acte de primire-predare, facturi etc.) 
ce confirmă executarea actelor juridice în vederea ______________;

2.4.3. să prezinte împrumutătorului spre informare documentaţia financiară 
şi contabilă.

2.5. În cazul neîndepiinirii de către Împrumutat a condiţiilor prezentului 
contract în ve derea folosirii conform destinaţiei a sumei împrumutului, 
inclusiv cazurile de încălcare a obligaţiilor prevăzute în p.2.3. al prezen-
tului contract, împrumutătorul este în drept să ceară de la împrumutat 
restituirea anticipată a sumei împrumutului şi plata dobânzii cuvenite.

2.6. La expirarea termenului indicat în p.1.2., Împrumutatul se obligă să res-
tituie împrumutătorului suma primită conform prezentului contract în 
ordinea şi în condiţiile indicate în p.2.6. al prezentului contract, precum 
şi să achite împrumutătorului dobânda ce-i revine.

3. Restituirea sumei împrumutului
3.1. Nu mai târziu de ziua următoare după expirarea termenului de împru-

mut, ind icat în p.1.2. al prezentului contract, împrumutatul trebuie să 
transfere pe contul împrumutătorului 100% din suma împrumutului;
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3.2. Odată cu transferarea sumei împrumutului, împrumutatul transferă şi 
suma dobânzii din calculul ______% anuale din suma împrumutului 
pentru termenul integral de folosinţă a mijloacelor băneşti.

3.3. Data de executare de către împrumutat a obligaţiei de restituire a sumei 
împrumutului împrumutătorului se consideră data încasării mijloacelor 
băneşti pe contul împrumutătorului.

3.4. Împrumutatul este în drept cu acordul împrumutătorului să restituie 
suma împrumutului până la expirarea termenului de restituire (anticipat), 
stabilit în contract; în acest caz, odată cu suma împrumutului, împrumu-
tatul achită împrumutătorului şi dobânda la suma împrumutului, reie-
şind din termenul de folosinţă a mijloacelor băneşti.

4. Alte condiţii
4.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul fiecărei Părţi.
4.2. Contractul poate fi modificat şi completat cu acordul Părţilor. Toate mo-

dificările şi completările la contract urmează să fie întocmite în scris şi 
semnate de către Părţi.

4.3. Litigiile, care pot apărea cu privire la prezentul contract şi din prezentul 
cont ract, Părţile le vor soluţiona pe calea negocierilor. În cazul imposibi-
lităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate 
în judecătoria economică.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.
Recipisă
Despre recepţionarea sumei împrumutate
locul şi data emiterii recipisei, cu litere__________________________

__________________
Subsemnatul (a) (împrumutatul) _____________________________

____ conform contractului de împrumut nr. _____din „ _______________ 
200_, am primit de la (împrumutător)_____________________________
_____________________________ lei (cu cifre şi litere) (sau USD/EURO, 
echivalentul a ______________________________________ lei (cu cifre 
şi litere).

Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract.
Împrumutatul _____________________
data şi semnătura __________________

Recipisă
Despre recepţionarea sumei datorate de la împrumutat
locul şi data emiterii recipisei, cu litere _________________________

_________________________________________________________
Subsemnatul (a) (împrumutătorul) ____________________________

___________ conform contractului de împrumut nr. _____din „ ________
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___________________ 200_, am primit de la (împrumutat)___________
_______________________________________________ lei (cu cifre şi 
litere) (sau USD/EURO, echivalentul a _______________________ lei (cu 
cifre şi litere).

Pretenţii în legătură cu executarea contractului de împrumut nr. ____ 
din ________________________________ nu am.

Împrumutătorul _____________________
data şi semnătura ____________________

5.8.2. Depozitul bancar

Prin contractul de depozit bancar, banca sau o altă instituţie financiară 
înfiinţată conform legii va primi o sumă de bani de la persoana care va face de-
punerea (deponent, depuneri se pot face din numele unei persoane pentru altă 
persoană), obligându-se ca după un anumit termen sau la cerere să înapoieze 
suma de bani deponentului. Actul juridic prin care o persoană efectuează de-
puneri băneşti la bancă în favoarea altei persoane poate fi săvăvă ârşit, de exemplu, 
în baza unui contract de donaţie.

Cu alte cuvinte, persoana va transmite o sumă de bani băncii, pe care îi va 
primi înapoi în funcţie de înţelegerea avută: fie oricând va cere persoana care 
a depus banii, fie după un anumit termen concret stabilit în contract.

Obiectul depozitului sunt banii. De regulă, pentru suma de bani primită 
ca depozit, banca va achita o dobândă persoanei care a depozitat banii. Părţile 
sunt libere să stabilească prin acordul lor mărimea dobânzii. Dacă în contract 
nu va fi nici o înţelegere cu privire la dobândă, în acest caz mărimea dobânzii 
va reprezenta 5% peste rata de refinanţare a Băncii Naţionale în contractele cu 
participarea consumatorului şi de 9% peste rata de refinţare a Băncii Naţionale 
– în contractele la care nu participă consumatorul (prin consumator se înţele-
ge persoana fizică care nu practică activitatea de întreprinzător).

Există cazuri când banca nu va achita dobândă persoanei care a făpersoanei care a făpersoanei care a f cut de-
punerea, şi anume: atunci când în contract va fi inclusă condiţia prin care ban-
ca se eliberează de achitarea dobânzii. Dobânda pentru banii depuşi ca depozit 
se calculează începând cu următoarea zi din ziua efectuării depunerii şi până 
în ziua restituirii depozitului.

Persoana care a făcut depunerea bănească poate solicita oricând suma 
do bânzii sau, în cazul în care nu o cere, suma dobânzii va fi adunată la suma 
de bani depusă ca depozit.
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Părţile sânt libere să stabilească de comun acord modul şi termenele de 
plată a dobânzii. De exemplu, părţile pot conveni ca dobânda să se plătească 
lunar, trimestrial sau anual. Astfel, la restituirea sumei de bani, banca va achita 
şi suma dobânzii calculate până la acel moment.

Contractul de depozit bancar se încheie în formă scrisă, iar la depunerea 
banilor se eliberează un certificat de depozit, sau orice document care de-
monstrează că a avut loc depunerea banilor. La primirea banilor, banca va 
deschide persoanei care depune banii un cont de depozit.

În cadrul contractului de depozit bancar, depunerea banilor poate fi pe un 
anumit termen sau la cerere. În cadrul depunerii pe un anumit termen, banca 
va fi obligată să întoarcă banii la expirarea acelui termen despre care părţile 
s-au înţeles în contract. În cazul depozitului la vedere, banca va fi obligată să 
întoarcă banii la cererea persoanei care a făbanii la cererea persoanei care a făbanii la cererea persoanei care a f cut depunerea.

Un moment important ce ţine de contractele bancare este faptul că banca 
nu are voie să divulge informaţii care au devenit cunoscute băncii în cadrul 
relaţiilor de afaceri cu clientul său, referitor la client, la conturile deschise de 
el în bancă, la operaţiunile efectuate în aceste conturi. Această interdicţie nu 
operează în cazul când informaţia dată este necesară în vederea combaterii 
criminalităţii economice. Dacă informaţiile au fost divulgate, atunci persoana 
care face depunerea bănească poate cere băncii repararea pagubei care a fost 
pricinuită ca urmare a divulgării respectivei informaţii.

5.8.3. Acte normative de referinţă:

1. Constituţia RM, din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 
1 din 12.08.1994

2. CC RM, nr. 1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova 
nr. 82-86/661 din 22.06.2002

3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XIII din 21.07.95, 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 56-57/624 din 12.10.1995

4. Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei privind deschiderea, 
modificarea şi închiderea conturilor la Băncile autorizate din RM 
din 03.12.2004; [Denumirea modificată prin Hot.BNM nr. 145 din 
31.07.2008, în vigoare 16.09.2008], nr. 297 din 25.11.2004, Monitorul 
Oficial al R. Moldova nr. 218-223/474 din 03.12.2004

5. Regulamentul BNM cu privire la acordarea de către băncile comer-
ciale a creditelor în consorţiu; din 03.02.1995, Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr. 38-39/11 din 14.07.1995
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6. Legea instituţiilor financiare, nr. 550-XIII din 21.07.95, Republicat: 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 110-113/334 din 02.07.2010, Moni-
torul Oficial al R. Moldova nr. 1/2 din 01.01.1996

7. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţă-
rii terorismului, nr. 190-XVI din 26.07.2007, Monitorul Oficial al R. 
M. nr. 141-145/597 din 07.09.2007

5.9. Asigurările
 După cum se ştie, în viaţa cotidiană există o serie de situaţii pe care nu 

poţi să le prevezi din timp. Anume în aceste situaţii oamenilor le pot fi aduse o 
serie de daune, fie vieţii, sănătăţii personale, fie proprietăţii lor. Pentru a putea 
compensa măcar puţin pierderile suportate, a fost creată instituţia asigurării, 
care dă posibilitate persoanei să se asigure din timp, în caz că are unele teme ri 
că se poate întâmpla ceva, sau pur şi simplu să se asigure pentru o eventuală 
situaţie care poate să-i provoace daune ei sau familiei sale, sau bunurior sale. 
După cum vom vedea în capitolul dat, în unele cazuri, statul este cel care poa-
te să oblige persoana să se asigure (asigurarea obligatorie), ceea ce ţine deja 
de politica protecţionistă a tuturor cetăţenilor săi, iar în alte cazuri, persoana 
decide dacă doreşte sau nu să-şi asigure viaţa, sănătatea, rudele sau chiar bu-
nurile proprii. Totodată, nu vom lăsa fără abordare şi relaţiile principale, şi 
acele elemente de bază care necesită a fi luate în vedere în cazul implicării unei 
persoane în semnarea contractului de asigurare.

5.9.1. AsigurăAsigurăAsigur rile obligatorii

Acest tip de asigurare este anume acea situaţie de care vorbeam puţin mai 
sus, când statul este cel care dictează, în anumite sfere, regulile cu privire la asi-
gurări. Statul face acest lucru prin intermediul pârghiilor sale legislative (legi, 
hotărâri de guvern), iar nerespectarea acestor reguli impuse atrage după sine 
o serie de sancţiuni (ex. lipsa asigurării pentru automobil RCA – asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto – se pedepseşte cu plata unei amenzi).

5.9.1.1. Tipurile asigurărilor obligatorii (AORC, asigurarea medicală)

Prin contractul de asigurare, persoana care se asigură plăteşte prima de 
asigurare (o sumă de bani) persoanei care o va asigura (asigurătorul), pentru 
ca, în cazul în care va apărea riscul pentru care s-a asigurat, asigurătorul să-i 
achite suma asigurării sau despăgubirea asigurată.

Suma asigurăSuma asigurăSuma asigur rii sau despăgubirea poate fi achitatăgubirea poate fi achitată ă, în funcţie de situaţie, 
persoanei care a avut de suferit ca urmare a apariţiei riscului, adică victi-
mei.
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În conformitate cu În conformitate cu Î Legea cu privire la asigurăLegea cu privire la asigurăLegea cu privire la asigur ri (a se vedea subcapitolul 
5.9.3.), contractele de asigurare pot fi încheiate atât la libera voinţă a părţilor, 
cât şi impuse de lege.

În cazul asigurărilor obligatorii, părţile contractului, drepturile şi obliga-
ţiile acestora, mărimea plăţilor de asigurare, termenul de achitare a acestora 
sunt stabilite de lege şi nu la voinţa părţilor.

Asigurarea obligatorie poate fi de persoane, de bunuri şi de răspundere 
civilă.

O modalitate de asigurare obligatorie este asigurarea obligatorie de răs-
pundere civilă a transportatorilor faţă de călători. Acest tip de asigurare este 
obligatoriu în efectuarea transportului aerian, auto, feroviar şi fluvial. Con-
tractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de 
călători se încheie anual între transportator şi asigurător. Prima de asigurare 
pe care transportatorul o va achita asigurătorului va fi stabilită în mărime de 
până la un procent din suma volumului anual de transportare a călătorilor. 
Cât priveşte suma despăgubirilor, atunci aceasta, conform legii cu privire la 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători, 
nu trebuie să fie mai mare decât echivalentul a 10 mii de dolari SUA, în cazul 
în care victima decedează sau a suferit vătămări corporale, iar în cazul deterio-
rării bunurilor – echivalentul a 20 de dolari SUA pentru 1 kg de greutate, dar 
nu mai mult de 1000 de dolari SUA.

Un alt tip de asigurare obligatorie este asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală. Asistenţa medicală este un sistem creat de stat pentru a apăra inte-
resele populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii. Asigurătorul în contractul de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală este Compania Naţională de Asi-
gurări în Medicină, iar persoana care se asigură încheie acest contract prin 
instituţia/organizaţia la care s-a angajat în câmpul muncii. Asistenţa medica lă 
şi volumul acordării acesteia este prevăzut în Programul Unic al Asigurării 
Obligatorii de Asistenţă Medicală.

În cazul copiilor cu vârsta preşcolară, elevilor din învăţământul primar, 
gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală, elevilor din învăţământul se-
cundar profesional, studenţilor din învăţământul superior universitar cu frec-
venţa la zi, invalizilor, pensionarilor şi şomerilor înregistraţi oficial, calitatea 
de asigurator o deţine Guvernul RM (ceea ce presupune că statul, prin inter-
mediul Guvernului, urmează să asigure gratis sănătatea persoanelor enumera-
te mai sus, iar în cazul în care sănătatea lor este în pericol, toate serviciile me-
dicale urmează să fie acordate din contul bugetului de stat, ceea ce presupune 
acordarea unor servicii medicale gratis).
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Mărimea primei de asigurare în cadrul acestui tip de asigurare obligatorie 
se achită în formă de contribuţie procentuală la salariu, iar modul şi termenele 
de achitare se stabilesc anual prin lege. Astfel fiecare cunoaşte că un anumit 
procent care urmează să fie reţinut din salariul primit constituie aşa numita 
reţinere pentru asigurarea medicală. Prin această pârghie, statul controlează 
şi totodată asigură fiecare salariat, lucru care la prima vedere parcă ar fi un 
act nu prea convenabil, impus din partea statului, dar care în anumite situaţii 
– în caz că persoana are nevoie, spre exemplu, de primul ajutor, fiind asigurată 
medical prin faptul că achită un anumit procent din venitul său în fondul asi-
gurărilor medicale de stat, ca rezultat dispunând de o poliţă medicală – asigu-
ră ajutorul medical solicitat. Se ştie însă că la capitolul asigurare cu asistenţă 
me dicală gratuită în baza poliţei de asigurarea statul nostru rămâne cu mult 
în urmă faţă de ţările dezvoltate şi urmează să depună multe eforturi pentru ca 
acest sistem dat să fie la un nivel înalt.

Încă un tip de asigurare obligatorie foarte des întâlnit în viaţa noastră este 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicole şi 
a transportului urban electric (cu alte cuvinte RCA). Scopul acestei asigurări 
este protejarea persoanei păgubite în urma accidentelor de circulaţie, prin re-
pararea daunelor suferite de către aceasta.

Exemplu
Culai N. a asigurat automobilul său la compania de asigurări X. Ulterior 

din vina lui Culai N. s-a produs un accident rutier, în urma căruia a fost de-
teriorat grav un alt automobil care aparţinea lui Nicolae V. Nicolae V. a cerut 
de la Culai N. să-i repare automobilul, deoarece ea este vinovată de comiterea 
accidentului. La rândul său, Culai N. s-a adresat către compania de asigurări 
X la care s-a asigurat de răspunderea civilă auto (adică s-a asigurat că în caz 
că Culai N. va cauza cu automobilul său daune cuiva, compania respectivă se 
obligă să repare aceste daune din contul său). În rezultat, automobilul lui Ni-
colae V. a fost reparat de către compania X din surse proprii.

Calitatea de asiguraţi o au persoanele care deţin autovehicule supuse în-
matriculării de către organele poliţiei rutiere a RM şi persoanele străine care 
tranzitează teritoriul statului nostru cu autovehicule înregistrate în străinătate, 
având ca destinaţie un alt stat. Dacă acestea nu deţin asigurare internaţională 
acceptată pe teritoriul RM, atunci vor fi obligate se se asigure de răspundere 
civilă pe teritoriul RM. De regulă, aceste contracte se încheie pe o durată între 
15 zile şi 12 luni.

Contractul de asigurare atestă existenţa asigurării obligatorii de răspun-
dere civilă auto. Încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspun dere 
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civilă auto internă se dovedeşte cu poliţa de asigurare RCA, iar încheie rea con-
tractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă se dovedeş-
te cu poliţa de asigurare „Carte Verde”.

După achitarea primei de asigurare, compania care asigură va elibera per-
soanei care se asigură poliţa şi certificatul de asigurare. Primele de asigurare 
variază în funcţie de caracteristicile tehnice ale automobilului (de exemplu: 
capacitatea motorului la automobilele simple, nr. de persoane la automobile-
le destinate pentru transportarea pasagerilor, tonaj la automobilele destinate 
pentru transportarea mărfurilor). Riscul asigurat în cadrul acestui tip de asi-
gurare obligatorie este survenirea accidentului rutier.

5.9.1.2. Accidentele rutiere şi asigurarea

Astfel, la survenirea accidentului rutier, asigurătorul va fi obligat să achi-
te despăgubirea. Legea stabileşte cazuri când asigurătorul nu va achita despă-
gubirea, de cele mai multe ori atunci când accidental a fost produs din cauza 
că persoana care s-a asigurat a fost neatentă, neglijentă în acţiunile sale, deşi 
trebuia să fie mai responsabilă.

De ce trebuie să ţinem cont în caz că avem o asigurare RCA şi suntem im-
plicaţi într-un accident rutier:

Asiguratul:
– dacă accidental rutier s-a produs, atunci asiguratul, mai întâi de toate, 

trebuie să anunţe organele de poliţie;
– dacă accidentul rutier s-a produs, atunci în termen de 48 de ore din mo-

mentul producerii accidentului persoana implicată în accident (asi guratul) 
trebuie să anunţe asigurătorul care a emis poliţa de asigurare obligatorie 
de răspundere civilă auto; totodată, asiguratul este obligat să nu întreprin-
dă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor. În caz că această regulă 
nu este respectată, nu însemană că asigurătorul nu va trebui să achite des-
păgubirea cuvenită, ci poate influenţa la mă rimea acesteia;

– asiguratul trebuie să comunice persoanei cu care a fost făcomunice persoanei cu care a fost făcomunice persoanei cu care a fost f cut acciden-
tul la ce companie de asigurări este asigurat;

– asiguratul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a micşora cât 
mai mult paguba pricinuită;

– după ce au venit organele de poliţie, urmează ca în mod obligatoriu 
să se întocmească un proces-verbal de constatare a accidentului şi o 
schemă care va da o apreciere celor întâmplate;

– important este ca asiguratul şi persoana păgubită să asiste la momen-
tul când se întocmeşte procesul-verbal de constatare a pagubelor de 
către asigurător, deoarece aici persoana păgubită sau asiguratul pot fi 
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induşi în eroare de către asigurător, prin micşorarea sau mărirea su-
mei pen tru despăgubire. De aceea, în anumite situaţii când pare ceva 
straniu în paguba cauzată şi mărimea despăgubirii calculate de către 
asigurător, ar fi de dorit ca persoana păgubită să apeleze la serviciile 
experţi lor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru con-
statarea pagubelor, făpagubelor, făpagubelor, f ră a prezenta asigurătorului bunurile avariate;

– în caz că se întocmeşte procesul-verbal de constatare a pagubelor, iar 
persoana păgubită sau asiguratul nu este de acord cu cele indicate în el, 
ele au dreptul la obiecţii care urmează a fi indicate în acest docu ment;

– foarte important este de ştiut că, dacă în timpul demontării sau repa-
raţiei bunului avariat se descoperă şi alte pagube produse de accident, 
care nu au putut fi constatate iniţial, se încheie un proces-verbal supli-
mentar de constatare a pagubelor, cu participarea persoanelor antre-
nate la constatarea iniţială.

Asigurătorul:
– este obligat să se prezinte la locul unde s-a produs accidentul pentru a 

lua cunoştinţă cu actele întocmite, să examineze bunurile avariate şi 
să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei 
despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de 
constatare a pagubelor;

– să solicite informaţia necesară pentru cercetarea cazului de la poliţie, 
pompieri;

– este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigura-
re în cel mult 3 luni din data informării despre cazul asigurat şi după 
ce este închis dosarul de daune.

Cum are loc plata despăgubirilor?

Suma pentru despăgubiri poate fi stabilită fie prin înţelegerea părţilor, fie 
printr-o hotărâre a instanţei de judecată.

Despăgubirile se compun din următoarele cheltuieli:
– legate de acţiunile de limitare a pagubelor;
– de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozita re;
– legate de accident, suportate în proces civil de către asigurat sau păgu-

bit în rezultatul adresării în instanţa de judecată;
– de efectuarea expertizei în vederea stabilirii încă o dată care e valoarea 

prejudiciului cauzat;
– de valoarea pagubei propriu-zise.
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Valoarea pagubei reprezintă costul reparaţiei părţilor componente sau a 
pieselor stricate ori costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru 
materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi în-
locuirilor necesare, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate. 
La stabilirea valorii pagubei se ia în consideraţie o serie de condiţii, de exem-
plu: marca automobilului, vârsta (pentru a stabili procentul de uzură care 
ulterior se scoate din valoarea pagubei etc.).

Un factor destul de important care trebuie luat în considerare de asigurat 
la momentul producerii unui accident sunt situaţiile în care pagubele pricinui-
te nu se repară de asigurător. Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

– partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigu-
rare stabilite de lege, la data producerii accidentului, indiferent de nu-
mărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de 
producerea pagubei;

– pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile 
montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;

– pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de 
încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activi-
tăţii profesionale;

– pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase 
(radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinând 
sau agravând producerea de pagube, dacă riscul transportării unor 
astfel de produse este supus asigurării obligatorii;

– prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
– reducerea valorii bunurilor după reparaţie;
– pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întreceri-

lor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute; 
pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu 
începuse ori încetase;

– prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau per-
soanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto, dacă au fost pro-
vocate de un autovehicul aflat în posesia lor.

Astfel, în cazul când asigurătorul nu este obligat să repare prejudiciul cau-
zat, apare întrebarea: de la cine să ceară despăgubirile persoana păgubită?

În caz că asiguratorul nu este obligat să repare prejudiciul cauzat, persoa-
na păgubită este în drept să se adreseze în instanţa de judecată cu o acţiune 
civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului (care a 
cauzat prejudiciul), în vederea recuperării daunelor cauzate.
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Tot la capitolul dat menţionăm şi prevederile legate de limitele răspunderii 
asigurătorului şi anume:

– de 500 000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de 
numărul persoanelor păgubite într-un accident;

– de 350 000 lei – pentru fiecare persoană păgubită, în caz de vătămări 
corporale sau deces, dar nu mai mult de 700000 lei, indiferent de nu-
mărul persoanelor păgubite într-un accident.

Despăgubirile prevăzute de contractul de asigurare obligatorie de răspun-
dere civilă auto se plătesc indiferent de numărul cazurilor de accidente care 
au avut loc în termenul de asigurare.

Dacă întinderea pagubelor cauzate în unul şi acelaşi accident mai multor 
persoane, inclusiv cheltuielile suportate de ele în proces civil depăşeşte limita 
stabilită, despăgubirile se acordă în limita stabilită, pentru fiecare persoană pă-
gubită, proporţional raportului dintre limita maximă şi totalul prejudiciilor.

În cazul în care întinderea prejudiciului depăşeşte limitele răspunderii 
stabilite, păgubitul are dreptul, în conformitate cu legislaţia civilă în vigoare, 
să intenteze persoanei răspunzătoare de producerea accidentului o acţiune de 
recuperare a sumei care depăşeşte aceste limite.

Posesorul de autovehicul are dreptul să încheie contract de asigurare be-
nevolă de răspundere civilă pentru acoperirea pagubelor ce depăşesc limitele 
examinate mai sus, doar că în cazul dat prima de asigurare care urmează să fie 
achitată de către asigurat va fi mai mare.

5.9.2. Asigurarea la dorinţă (facultativă (facultativă (facultativ )ă)ă

În cadrul asigurării facultative, condiţiile şi modul încheierii contractului 
se realizează la libera voinţă a părţilor.

Asigurarea facultativă poate fi de persoane, de bunuri şi răspundere civilă.
În cazul asigurării de persoane, asigurarea se referă la viaţa, sănătatea, ca-

pacitatea de muncă, atingerea unei anumite vârste a persoanei care se asigură. 
În caz de deces al persoanei care se asigură, asigurătorul va achita despăgubi-
rea de asigurare persoanelor indicate de persoana ce se asigură în contract, sau 
moştenitorilor acesteia. Despăgubirea de asigurare, în acest caz, are mai mult 
forma unor acumulări de mijloace băneşti, deoarece viaţa unui om nu poate fi 
calculată în bani.

Asigurarea de persoane poate fi asigurare temporară pentru deces şi asi-
gurare viageră pentru deces.
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În cazul asigurării temporare pentru deces, asigurătorul va achita despă-
gubirea de asigurare numai în cazul în care persoana care se asigură a decedat 
înainte de expirarea termenului contractului.

În cazul asigurării viagere pentru deces, asigurătorul va achita despăgubi-
rea de asigurare la decesul persoanei care s-a asigurat, indiferent de termenul 
contractului.

De asemenea, există şi asigurarea persoanei în caz de accident, când asi-
gurătorul va achita despăgubirea de asigurare, dacă accidentul s-a produs, iar 
persoana asigurată a decedat sau a rămas invalidă. Suma de asigurare va de-
pinde de gradul de invaliditate a persoanei asigurate.

Totuşi nu toate riscurile pot fi asigurate prin contract de asigurare de per-
soane, şi anume: cazurile de îmbolnăvire, intoxicaăvire, intoxicaă ţii prin utilizarea substanţelor 
toxice, toate accidentele ce ţin de acţiunile militare, instituirea stării de război, 
dezordini la care participă mulţi oameni, acţiunea energiei nucleare. De aseme-
nea, asigurătorul nu va achita suma de asigurare, dacă persoana care s-a asigu-
rat s-a sinucis în termen de 2 ani de la încheierea contractului de asigurare.

În cazul contractului de asigurare de bunuri, asigurătorul va achita per-
soanei care se asigură despăgubirea de asigurare pentru daunele produse bu-
nurilor în urma calamităţilor naturale, accidente ş.a.

Prin acest contract se pot asigura atât bunuri prezente la data încheierii 
contractului, cât şi bunuri care vor apărea în viitor; bunuri care se consumă, 
cât şi bunuri care nu se consumă. Însă în cadrul acestui tip de asigurare, per-
soana care se asigură este obligată să păstreze în bune condiţii bunul pentru a 
evita apariţia riscului pentru care s-a asigurat. Iar asigurătorul, cu voia persoa-
nei care se asigură, poate verifica modul în care bunul asigurat se întreţine.

Dacă a avut loc riscul pentru care s-a asigurat (de exemplu, o ploaie torenţia-
lă), persoana care se asigură trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a mic-
şora mărimea pagubei şi să informeze asigurătorul conform clauzelor din con-
tractul de asigurare încheiat. Mărimea despăgubirii de asigurare se va stabili în 
funcţie de starea bunurilor asigurate în momentul producerii riscului asigurat.

Dacă bunului persoanei care s-a asigurat i-a fost pricinuită careva pagubă 
de către o altă persoană, atunci persoana care s-a asigurat poate cere repararea 
pagubei produse fie persoanei care a pricinuit-o, fie asigurătorului, însă nu 
de la ambii. Dacă persoana care se asigură se adresează asigurătorului, atunci 
asigu rătorul se poate adresa ulterior persoanei care a pricinuit paguba pentru 
recupe rarea cheltuielilor suportate ca urmare a achitării despăgubirii de asi-
gurare.
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5.9.3. Acte normative de referinţă

1. Constituţia RM
2. CC RM, nr. 1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova 

nr. 82-86/661 din 22.06.2002
3. Legea cu privire la asigurări, nr. 1508-XII din 15.06.1993, Monitorul 

Oficial al R. Moldova nr. 5/53 din 15.09.1994
4. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagube produse de autovehicule, nr. 414-XVI din 22.12.2006, Monito-
rul Oficial al R. Moldova nr. 32-35/112 din 09.03.2007

5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a trans-
portatorilor faţă de călători, nr. 1553-XIII din 25.02.98, Monitorul Ofi-
cial al R. Moldova nr. 38-39/270 din 30.04.1998

5.10. Comodatul
Deseori avem nevoie de anumite bunuri doar pentru moment, iar pro-

curarea lor doar pentru că avem nevoie pe un moment nu este cea mai bună 
soluţie. Astfel, prin contractul de comodat noi putem primi acest bun de la o 
altă persoană, pentru a-l folosi pentru necesităţile noastre, după care întoar-
cem acest bun. Deci important este să cunoaştem care sunt priorităţile acestui 
contract pentru a cunoaşte când şi unde putem să-l folosim. Iată de ce ne-am 
propus să dedicăm un capitol şi contractului de comodat, unde ne vom axa în 
special pe sensul, condiţiile acestui contract şi pe faptul când şi cum un aseme-
nea contract va putea fi modificat.

5.10.1. Ce este comodatul?

Prin contractul de comodat, o persoană (comodant) dă gratis un bun în 
folosinţă persoanei care are nevoie de acest bun (comodatar), iar persoana care 
a avut nevoie de bun se obligă să-l restituie la expirarea termenului la care s-au 
înţeles.

Părţile acestui contract sunt: persoana care dă bunul pentru a fi folosit 
gratis şi persoana care primeşte bunul şi se obligă să-l întoarcă la expirarea 
termenului pentru care i-a fost dat. Chiar dacă bunul se transmite spre folo-
sinţă gratis, totuşi persoana care îl transmite poate cere o plată în bani pentru 
faptul folosirii bunului. Asupra acestei plăţi părţile trebuie să se înţeleagă în 
momentul încheierii contractului.

5.10.2. Care sunt condiţiile contractului de comodat

De regulă, prin contract de comodat se pot transmite bunurile care nu se 
consumă (adică nu fructe, legume, cereale, ci căruţe, tractoare etc.), deoarece 
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persoana care primeşte bunul în folosinţă trebuie să-l întoarcă la expirarea 
termenului contractului. Însă părţile pot stabili ca obiect al contractului să fie 
şi bunurile care se consumă.

Dacă în contractul de comodat nu este indicat termenul de întoarcere a 
bunului, atunci persoana care primeşte bunul spre folosinţă este obligată să-l 
întoarcă în termen de 7 zile din momentul în care l-a cerut persoana care l-a 
transmis.

Contractul de comodat poate fi încheiat în orice formă, forma scrisă fiind 
obligatorie doar în cazurile când acesta se încheie între persoanele juridice şi 
persoanele fizice, şi dacă valoarea bunului depăşeşte suma de 1000 lei, pentru 
a se putea dovedi încheierea contractului în caz de neînţelegeri.

În cadrul contractului de comodat, persoana care primeşte bunul în folo-
sinţă este obligată:

– să îngrijească acest bun ca şi cum ar fi bunul său propriu, sau chiar mai 
bine decât bunurile sale, deoarece bunul a fost transmis în interesul 
său;

– să folosească bunul numai în scopul stabilit de la început (spre exem-
plu, cu căruţa primită persoana trebuie să ducă doar paie, dar nu şi 
alte obiecte grele cum ar fi pietrele sau lutul care pot deteriora căruţa); 
– persoana care a primit bunul în folosinţă nu poate transmite acest 
bun în folosinţă unei alte persoane făunei alte persoane făunei alte persoane f ră acordul celui care i-a transmis 
bunul. Astfel, dacă persoana care a primit bunul în folosinţă l-a trans-
mis unei alte persoane, ea va răspunde în faţa persoanei care i-a dat 
bunul în folosinţă pentru tot ceea ce se va întâmpla cu bunul (adică 
pentru toate acţiunile celeilalte persoane);

– să suporte toate cheltuielile legate de folosirea şi întreţinerea bunului;
– să întoarcă la terminarea contractului bunul primit în folosinţă gratui tă;
– să întoarcă bunul odată ce s-a atins scopul pentru care acesta a fost 

luat, în caz că contractul nu prevedea un termen concret.

Reieşind din obligaţiile comodatarului, trebuie să menţionăm o situaţie 
care apare deseori, ca rezultat al neînţelegerii părţilor, şi anume: dacă per-
soana care primeşte bunul nu va îngriji acel bun şi îl va folosi în alte scopuri, 
atunci persoana care a transmis bunul poate cere întoarcerea bunului şi o pla-
tă în bani pentru pagubele pricinuite în urma neîngrijirii bunului.

De asemenea, în cazul în care bunul transmis în folosinţă necesită careva 
reparaţii făii făii f ră de care bunul nu poate fi utilizat, şi cheltuielile sunt suportate de 
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persoana care primeşte bunul în folosinţă, atunci aceasta poate cere persoanei 
care i-a dat bunul restituirea cheltuielilor suportate. În cazul în care persoa-
na care a transmis bunul în folosinţă nu restituie cheltuielile, persoana care a 
primit bunul poate să ţină acest bun la el şi să se folosească de el în continuare 
până i se vor întoarce cheltuielile suportate.

5.10.3. Cine şi când poate desface un contract de comodat

Contractul de comodat poate înceta:
– în cazul în care, din cauza unor circumstanţe neprevăzute, persoana 

care a transmis bunul are nevoie de acel bun;
– persoana care primeşte bunul în folosinţă nu foloseşte acest bun după 

cum a fost înţelegerea;
– persoana care primeşte bunul în folosinţă transmite bunul unei alte 

persoane făpersoane făpersoane f ră acordul celui care i l-a dat;
– persoana care foloseşte bunul a decedat;
– când persoana care foloseşte bunul este o persoană juridică şi îşi în-

cetează activitatea.

De cele mai multe ori, încetarea contractului o cere persoana care trans-
mite bunul, însă părţile pot să înceteze contractual încheiat de comun acord.

5.11.  Contractul de societate civilă
Acest contract este mai puţin întâlnit în practică. Cauza o găsim în aceea 

că majoritatea oamenilor nu cunosc care sunt elementele pozitive ale acestui 
contract şi unde ar putea fi folosit acesta. La prima vedere nu este clar dacă este 
vorba de un contract sau de o persoană juridică, o societate comercială. Iată 
de ce ne-am propus să facem o mică descriere referitor la acest contract, care 
considerăm că ar putea fi preluat cu succes de o serie de cetăţeni, în vederea 
satisfacerii necesităţilor lor personale.

5.11.1. Ce reprezintăCe reprezintăCe reprezint  contractul de societate civilă

Prin contractul de societate civilă, două sau mai multe persoane îşi unesc 
eforturile pentru atingerea diferitor scopuri economice comune. Cu alte cu-
vinte, mai multe persoane se înţeleg să-şi pună bunurile sau industria lor în 
comun ca să profite de rezultatele ce vor apărea. În cadrul acestui contract 
fiecare persoană urmăreşte obţinerea unor beneficii, însă nu de pe seama ce-
lorlalţi membri ai societăţii civile, ci în urma activităţii pe care o desfăşoară 
societatea civilă şi, respectiv, toţi membrii în comun.

Persoana care a adus o contribuţie la formarea societăţii civile este în drept 
să primească partea ei de venit, rezultată din activitatea societăţii. Contrac-
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tul de societate civilă se bazează pe o mare încredere reciprocă a membrilor 
societăţii; astfel, un membru al societăţii nu poate da drepturile sale unei alte 
persoane fără acordul celorlalţi membri ai societăţii. Deoarece toţi asociaţii 
au acelaşi scop şi întreprind aceleaşi acţiuni comune, ei vor împărţi egal atât 
beneficiile, cât şi pierderile societăţii.

Contractul de societate civilă poate fi încheiat în scris sau oral, însă dacă 
contribuţia unui membru este transmiterea dreptului de folosinţă asupra unui 
imobil, atunci contractul de societate trebuie încheiat în scris şi înregistrat în 
registrul bunurilor imobile.

5.11.2.  Relaţiile principale în cadrul contractului de societate civilîn cadrul contractului de societate civilî ă

La încheierea contractului de societate civilă, membrii acesteia sunt obli-
gaţi să transmită un aport (cotă de participare), care poate consta în bani, bu-
nuri, prestaţii în muncă, alte drepturi. Nici un membru nu poate fi scutit de 
obligaţia de a transmite acest aport.

În funcţie de aportul transmis va fi şi mărimea profitului pe care fiecare 
membru al asociaţiei îl va primi.

În cazul în care ca aport se transmit bunuri, acestea urmează a fi evalua-
te, şi de soarta lor va răspunde proprietarul, care poate fi: fie societatea, fie 
persoana care a depus ca aport bunul. Dacă bunul este adus doar cu drept de 
folosinţă, atunci persoana care a adus bunul în calitate de aport doar pentru a 
fi folosit rămâne proprietar în continuare al acestui bun.

Membrul societăţii va datora dobânda şi repararea pagubei pricinuite, 
dacă nu a transmis la timp ca aport suma de bani promisă de el.

Deoarece societatea civilă se formează pentru atingerea unor scopuri co-
mune, atunci şi acţiunile membrilor societăţii trebuie să fie aceleaşi. Membrii 
societăţii pot delega drepturile lor unor anumiţi membrii ai societăţii care să 
conducă societatea. Dacă administrarea societăţii a fost încredinţată mai mul-
tor membri, fător membri, fător membri, f ră a se specifica care sunt acţiunile lor, atunci fiecare dintre ei 
poate acţiona de unul singur în numele societăţii. Însă la încheierea diferitor 
acte, fiecare membru al societăţii poate obiecta dacă ceva nu este pe placul lui.

Dacă cel care a încheiat actul juridic nu a ţinut cont de acest fapt, se consi-
deră că a încheiat actul juridic pentru sine şi nu pentru societate.
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Fiecare membru al societăţii civile răspunde pentru orice pagubă produsă 
societăţii prin acţiunile sale. Dacă membrul societăţii foloseşte bani din ca-
pitalul societăţii în interes propriu, atunci el este obligat să achite societăţii 
dobânzile corespunzătoare (ca în cazul unui credit bancar sau al unui contract 
de împrumut).

Important este de reţinut că:
Contractul de societate civilă nu dă naștere unei persoane juridice, astfel, 

faţă de alte persoane, membrii societăţii răspund împreună pentru obligaţiile 
societăţii.

5.11.3.  Desfacerea contractului de societate civilă, ă, ă

  efectele – dizolvarea societăţdizolvarea societăţdizolvarea societ ii civile

Desfacerea contractului de societate civilă se realizează în funcţie de fap tul 
dacă societatea a fost formată pentru un termen anumit sau nu. Astfel, dacă 
contractul de societate a fost încheiat pe un termen determinat, atunci membrul 
care doreşte să desfacă contractul trebuie să-i înştiinţeze pe ceilalţi membri des-
pre aceasta în timp de 3 luni. Însă în acest caz desfacerea trebuie să se producă 
ca urmare a unor motive întemeiate ca: faptul că ceilalţi membri nu-şi îndepli-
nesc obligaţiile; imposibilitatea continuării activităţii din motiv de boală.

Deci dacă este prevăzut în contract că retragerea unui membru nu duce la 
dizolvarea societăţii, membrul care cere desfacerea contractului va primi va-
loarea în bani a aportului (cotei de participare) depus la încheierea contrac-
tului, iar societatea îşi va continua activitatea.

În caz cÎn caz cÎ ă în momentul în care un membru doreşte să se retragăse retragăse retrag , iar so-
cietatea are datorii pe care nu le poate achita, atunci din plata bănească care 
se achită membrului care iese din societate se va lua o anumită sumă pentru 
acoperirea datoriei, deoarece această datorie a fost acumulată în perioada 
când el era încă membru al societăţii.

Indiferent de condiţiile stabilite în contractul de societate, societatea civi-
lă se va dizolva dacă:

– a expirat termenul pentru care a fost formată;
– aşa au decis membrii societăţii;
– scopul avut de membrii societăţii este imposibil de urmărit;
– patrimoniul societăţii a fost lichidat prin instanţa de judecată.

Ca rezultat al dizolvării, societatea urmează a fi lichidată. Astfel membrii 
societăţii trebuie să finalizeze activităţile care se mai desfăşoară în legătură cu 
societatea şi să întocmească inventarul societăţii, care este format din totali-
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tatea beneficiilor şi datoriilor societăţii. Dacă pentru acoperirea datoriilor nu 
sunt suficiente beneficiile societăţii, datoriile vor fi achitate de membrii socie-
tăţii (din surse proprii), proporţional cu cota-parte ce-i revenea din societate. 
Persoana faţă de care nu este achitată datoria poate cere oricărui membru al 
societăţii achitarea datoriei. 

La încetarea contractului de societate, în cazul în care ca aport s-a trans-
mis un bun imobil, acel bun se întoarce membrului care l-a transmis.
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6. CONSUMATORII – DREPTURI ȘI OBLIGAŢII

Informarea şi educarea cetăţenilor nu este deplină dacă nu cuprinde și mi-
nime informaţii cu privire la drepturile pe care le au în calitate de consumatori 
de bunuri și servicii. Consumăm alimente, folosim frigidere și televizoare, plă-
tim bilete de odihnă sau de transport și alte servicii. Tot ce se produce are ca 
scop consumul. Dar, adeseori, problemele noastre, în calitate de consumatori, 
apar abia dupa ce am cumpărat. Toate aceste probleme necesită a fi rezolvate. 
Trebuie să obţinem un produs sau un serviciu corespunzător pentru preţul 
plătit.

Mulţi dintre noi nu-și exprimă nemulţumirea, din variate motive nu știm 
dacă avem dreptul la despăgubire; nu credem că se poate rezolva ceva; nu știm 
cui să ne adresăm; credem că „la omul sărac nici boii nu trag”; poate nici nu 
merită atâta alergătură pentru câteva sute de lei…

Acest compartiment are drept scop să răspundă la cele mai frecvente între-
bări din domeniul protecţiei consumatorilor. Ce drepturi avem în calitate de 
consumatori? Care sunt particularităţile unor contracte cu participarea con-
sumatorului? Cum procedăm în caz că ni se încalcă drepturile de consumator? 
Care sunt organele împuternicite să apere drepturile consumatorilor? Cum are 
loc înaintarea reclamaţiilor (pretenţiilor) și soluţionarea disputelor apărute?

6.1. Noţiuni principale
În acest capitol vom prezenta termenii de bază folosiţi de legiuitor la tra-

tarea acestui subiect. Fiind un domeniu mai puţin cunoscut, dar foarte util 
fiecăruia, cunoașterea noţiunilor va facilita înţelegerea textului.

În cazul în care durata de funcţionare nu este prevăzută în documen-
tele tehnice de vânzare, aceasta se va calcula în decurs de 10 ani de la data 
vânzării. Dacă data vânzării nu poate fi determinată, durata de funcţionare se 
calculează de la data fabricării. 

6.2. Ce drepturi avem în calitate de consumatori? 
Capitolul are ca scop de bază promovarea intereselor economice și legale 

ale consumatorilor, creșterea gradului de protejare a consumatorului prin in-
formare și educare, ridicarea capacităţii consumatorului de a se autoproteja 
împotriva riscului de a achiziţiona produse sau servicii care ar putea să-i pre-
judicieze sănătatea, securitatea, viaţa, sau să-i afecteze drepturile și interesele 
legitime.

În sensul Legii privind protecţia consumatorilor, noţiunea de consu-
mator are următoarea semnificaţie: consumator – orice persoană fizică 
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ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură 
sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau profesională 

Elemente constitutive ale noţiunii de consumator:
• orice persoana fizică – persoana juridică nu poate beneficia de protec-

ţia specială a Legii privind protecţia consumatorilor;
• inclusiv persoana ce intenţionează să comande sau să procure – no-

ţiunea de „consumator” nu este identică celei de „cumpărător”, prima 
fiind mai largă, datorită elementului de „intenţie”; 

• pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau 
profesională – produsele trebuie să corespundă unor necesităţi indivi-
duale sau familiale, cele pentru interes profesional fiind exceptate de 
la protecţia dată.

Satisfacerea cerinţelor esenţiale de viaţă cuprinde dreptul la bunuri și ser-
vicii care garantează supravieţuirea:

– dreptul la siguranţă – dreptul de a fi protejat împotriva produselor, 
pro ceselor sau serviciilor care pun în pericol sănătatea sau viaţa oame-
nilor;

– dreptul de a fi informat – dreptul de a avea elemente necesare pentru 
a lua o decizie, pentru a face o alegere;

– dreptul de a fi protejat împotriva informaţiei, publicităţii, etichetării 
sau a altor practici frauduloase, înșelătoare sau false;

– dreptul de a alege – dreptul de a avea acces la o varietate de produse și 
servicii, la preţuri stabilite pe baza concurenţei;

– dreptul de a fi ascultat – se rezumă la posibilitatea consumatorilor de 
a-și exprima nemulţumirile legitime referitoare la bunuri și servicii și 
la condiţiile de cumpărare ale acestora;

– dreptul la despăgubire – cuprinde dreptul rezolvării echitabile a re-
vendicărilor (cerinţelor) justificate;

– dreptul la educare – dreptul de a obţine cunoștinţele și abilităţile pri-
me care formează un consumator informat;

– dreptul la un mediu ambiant sănătos – dreptul la un mediu natural 
care să îmbunătăţească ceea ce se definește drept „calitatea vieţii”.

Pentru a concretiza încălcările frecvente ale drepturilor consumatorilor, 
vom exempleifica:

• pentru comercializarea de produse, care prezintă abateri de la caracte-
risticile calitative sau care pot pune în pericol viaţa:
Exemplu:
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a) o cană din sticlă – mânerul este spart;
b) conserva de pește – cu termenul de garanţie expirat.

• sănătatea sau securitatea consumatorilor:
Exemplu:
a) jucării din tablă care pot duce la rănirea consumatorilor (copii-

lor);
b) vin – ambalarea necorespunzătoare (în sticle necorespunzătoare).

• comercializarea de produse falsificate sau contrafăcomercializarea de produse falsificate sau contrafăcomercializarea de produse falsificate sau contraf cute:
Exemplu:
a) votcă, rom;
b) ceasurile ROLEX (cele chinezești și cele originale).

• păstrarea și depozitarea produselor destinate comercializării în condi-
ţii care nu asigură menţinerea caracteristicilor de calitate ale acestora:
Exemplu:
a) carnea de mici – nu este depozitată în vitrina frigorifică la tempe-

ratura corespunzătoare;
b) bicicleta depozitată într-un loc cu umiditate ridicată.

• comercializarea produselor cu elementele de identificare incomplete:
Exemplu:
a) mirodenii – făfăf ră ingredientele trecute pe ambalaj;
b) cuptor cu microunde făb) cuptor cu microunde făb) cuptor cu microunde f ră instrucţiuni de folosire.

• prezentarea prin publicitate a altor valori ale caracteristicilor produse-
lor și serviciilor decât cele reale:
Exemplu:
a) șampon contra căderii părului;
b) uleiul alimentar „ULEI DE LA BUNICA”ULEI DE LA BUNICA”ULEI DE LA BUNICA , mass-media spune că nu 

are colesterol, dar procentajul de colesterol este mult peste li mită.

6.2.1. Înlocuirea bunurilor cu alte bunuri de calitate corespunzătoare

Potrivit art. 13 din Legea privind protecia consumatorilor, drepturile con-
sumatorului în cazul produselor necorespunzătoare sunt:

1. Remedierea gratuită sau repararea;
2. Înlocuirea produsului;
3. Restituirea contravalorii totale;
4. Reducerea preţului;
5. Rezilierea contractului.
În următoarele condiţii:
– deficienţele nu sunt din vina consumatorului;
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– reclamaţia este depusă în termenul de garanţie/termenul de valabilitate;
– existenţa legăturii de contractare între vânzător/prestator şi consuma-

tor: bonul de plată, talonul de garanţie, cartea tehnică, ambalajul, chi-
tanţa, tichet, factură, bilet, recipisă etc.

Procedura:
– se face necondiţionat de către vânzător, prestator într-un termen de cel 

mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei;
– în caz de refuz, agentul economic urmează să petreacă o expertiză 

neutră din contul său pentru a demonstra calitatea produsului.

! Fiecare din aceste drepturi este la alegerea consumatorului, dar nicidecum 
la indicaţia agentului economic.

Potrivit art. 14 din Legea privind protecia consumatorilor, drepturile con-
sumatorului în cazul produselor corespunzătoare sunt:

1. înlocuirea produsului;
2. restituirea contravalorii totale.

În următoarele condiţii:
– Dacă un produs nu-i convine ca formă, gabarite, model, mărime, cu-

loare sau dacă nu-l poate utiliza conform destinaţiei din alte cauze;
– Consumatorul se adresează într-un termen de până la 14 zile din mo-

mentul cumpărării;
– Produsul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile de consum;
– Existenţa probelor că produsul a fost cumpărat de la vânzător pentru 

înlocuire, iar în cazul restituirii contravalorii – prezentarea obligato-
rie a bonului de casa.

Procedura: 
– se face necondiţionat de către vânzător la cererea consumatorului cu 

respectarea condiţiilor de mai sus.

! Fiecare din aceste drepturi nu este la alegerea consumatorului, şi se execu-
tă succesiv şi anume doar dacă produsul necesar pentru înlocuire lipseşte; 
consumatorul are dreptul să rezilieze contractul, iar vânzătorul este obligat 
să-i restituie contravaloarea produsului. 

6.2.1.1. Produsele alimentare

La produsele cu un grad ridicat de perisabilitate (alterare) din punct de 
vedere microbiologic, termenul de valabilitate se înscrie astfel: „expiră la ...” cu 
menţionarea zilei, lunii, anului și orei (după caz).
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Produsele trebuie să fie păstrate conform indicaţiilor înscrise de producă-
tor pe ambalajul produsului (temperatura de păstrare, umiditatea etc.), deoa-
rece numai în aceste condiţii producătorul garantează calitatea produsului și 
păstrarea caracteristicilor lui. Nu procuraţi produse alimentare ușor alterabile 
(carne, pește, unt, lapte etc.) de la oricine și oriunde, expuse în vânzare în lo-
curi neautorizate și în condiţii neadecvate. Produsele alimentare pot conţine 
aditivi alimentari, prezenţa cărora trebuie să fie indicată pe ambalaj sau pe 
etichetă.

Consumatorul, înainte de a procura un produs, trebuie să se informeze 
personal asupra calităţii și autenticităţii produselor respective, criteriilor de 
identificare și recunoaștere a falsurilor.

Este important să stabiliţi denumirea produsului, numele și adresa pro-
ducătorului, compoziţia, modul de întrebuinţare, condiţiile de păstrare, ter-
menul de valabilitate, aditivii alimentari utilizaţi și alte informaţii prezenta-
te care vă vor ajuta să faceţi alegerea potrivită în conformitate cu necesităţile 
dumneavoastră.

Verificaţi integritatea ambalajelor produselor alimentare: aceasta repre-
zintă una din garanţiile păstrării adecvate a produselor.

Verificaţi senzorial (organoleptic) calitatea produselor alimentare pe care 
intenţionaţi să le cumpăraţi (culoare, miros, aspect, gust etc.).

Exemplu
Produse alimentare expirate şi lipsa marcării în limba de stat
La un magazin alimentar din localitate, o bătrânică a procurat mai multe 

produse alimentare destinate pentru consum individual. Unele produse erau 
autohtone, pe care se indica data limită de consum, însă un produs, şi anu-
me, o conservă de peşte (producător Ucraina) nu conţinea o informaţie clară 
pentru bătrânică, deoarece toată marcarea era în limba ucraineană şi cu litere 
minuscule. Cu toate acestea, bătrânica a consumat peştele, după care a suferit 
o intoxicaţie. 

Calificaţi statutul victimei şi încălcările admise de administraţia magazi-
nului alimentar. 

Răspuns: statutul victimei – consumator, persoană fizică în etate (art.1 
al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor); încălcările 
– lipsa informaţiei în limba de stat, lipsa informaţiei privind termenul limită 
de consum (art. 20 alin. (5), (6) al legii menţionate).
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6.2.1.2. Produsele nealimentare

Citiţi atent informaţiile cu privire la produsele care sunt oferite de către 
agen ţii economici (denumirea produsului, cantitatea, preţul, termenul de ga-
ranţie sau de valabilitate, riscuri previzibile, contraindicaţii, modul de utiliza-
re etc.).

Nu vă lăsaţi impresionaţi de anunţul „marfa vândută nu se schimbă!” în-
trucât aveţi dreptul legal la schimbarea produsului necorespunzător sau resti-
tuirea contravalorii acestuia (și după caz, la despăgubire), cu excepţia produ-
selor care nu se supun înlocuirii:

– articole de bijuterie;
– articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat;
– articole de igienă personală;
– articole de parfumerie și cosmetică;
– mărfuri textile;
– cabluri;
– materiale de construcţie, alte mărfuri comercializate la metraj;
– produse și materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele 

alimentare: veselă, ambalaje, butelii, butoaie;
– produse chimice de uz casnic, pesticide și preparate agrochimice;
– mobilă: garnituri și seturi;
– autoturisme și alte mijlioace de transport;
– mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sunt stabilite ter-

mene de garanţie;
– articole pentru profilaxia și tratamentul unor boli în condiţii de domi-

ciliu;
– jucării.
Cereţi de la vânzător documentul care să confirme faptul efectuării cum-

părăturii cu indicarea datei cumprării, denumirii agentului economic, denu-
mirii produsului și costul lui (bonul de casă sau alt document care confirmă 
faptul efectuării cumpărăturii).

Pentru produsele de folosinţă îndelungată cereţi de la vânzător instruc-
ţiuni de utilizare și certificat de garanţie (în limba de stat, chiar dacă sunt de 
import) și solicitaţi vânzătorului să vă demonstreze modul de funcţionare și 
utilizare a produsului respectiv.

Exemplu
În apartament au fost instalate ferestre termopan. În bază de contract 

ter menul de garanţie este de 12 ani. Un geam a crăpat. D. s-a adresat de mai 
multe ori la oficiul firmei respective. Prima adresare a avut loc la telefon acum 
o lună, dar deficienţa nu a fost înlăturată. Ce pași urmează să întreprindă D.?
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Conform Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare și a termene-
lor de garanţie, p. 19, consumatorii depun reclamaţiile referitor la produsele 
ne corespunzătoare, iniţial, vânzătorului spre remediere, înlocuire gratuită sau 
obţinerea contravalorii lor în perioada termenului de garanţie sau a termenu-
lui de valabilitate.
1. Vă adresaţi în formă scrisă, către directorul firmei, de unde aţi co mandat 

producerea și instalarea ferestrelor din termopan, pentru în locuire, redu-
cere a preţului și/sau restituirea contravalorii ferestrelor, la care, conform 
legislaţiei în vigoare, în termen de 14 zile, firma dată este obligată și tre-
buie să vă satisfacă cerinţele (sau să demonstreze vina Dvs. în cele întâm-
plate, prin efectuarea unei expertize).

2. În caz contrar aveţi dreptul la penalităţi stabilite în mărime de 5% din 
suma totală, pentru fiecare zi de nesoluţionare a cererii (conform art. 27 
din Legea Nr.105-XV).

3. Puteţi înainta acţiune de chemare în judecată, în care veţi cere repara rea 
prejudiciului material adus de către administraţia firmei date, în urma 
nerespectării legislaţiei.

6.2.2. Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului 

 (executare a lucrării)

Ce e de făcut dacă servicul a fost prestat necalitativ sau nu la timpul indi cat 
în contract?

Dacă prestatorul (executantul) nu a început la timp prestarea serviciului 
(executarea lucrării) sau dacă în timpul prestării serviciului (executarea lucrării) 
a devenit clar că serviciul (lucrarea) nu va fi îndeplinită în termenul stabi lit, 
sau dacă termenul de prestare a serviciului (executare a lucrării) a expirat, con-
sumatorul este în drept, opţional:

– să fixeze prestatorului (executantului) un nou termen, în cadrul căru-
ia el trebuie să înceapă și să finalizeze prestarea serviciului (executarea 
lucră rii) și să ceară reducerea preţului pentru serviciu (lucrare); 

– să anuleze contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) și 
să ceară repararea daunei cauzate prin încălcarea termenelor de în-
cepere sau finalizare a prestării serviciului (executării lucrării).

Termenile noi de prestare a serviciului (executare a lucrării) stabilite de con-
sumator se scriu în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării).

Prestatorul (executantul) achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, 
dacă termenul a fost stabilit în ore) depășită o penalitate în mărime de 10 % 
din preţul serviciului (lucrării).
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De asemenea, art. 633 al Codului civil al RM prevede că:
– dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a dat ar-

vuna, aceasta rămâne celeilalte părţi;
– dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit 

arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei.

Exemplu
Prestări servicii – confecţionarea unei sere pentru cultivarea castraveţi-

lor cu încălcarea termenilor prescrişi în contract
Cetăţeanul P. la data de 01.03.2011 a comandat de la SRL „A” A” A un set de 

echipament pentru confecţionarea unei sere în mărime de 12 m2 în valoare 
de 15.000 lei. În contract a fost stabilit de părţi termenul de executare 30 de 
zile. La data de 01.04.2011 comanda nu a fost executată, cu toate că sezonul 
oportun de cultivare începuse deja. Respectiv, consumatorul s-a adresat către 
agentul economic cu o reclamaţie scrisă, fiind înmânată la data de 03.04.2011. 
Timp de 14 zile, consumatorul nu a primit nici un răspuns din partea compa-
niei, respectiv nefiind executată comanda.

Estimaţi responsabilitatea prestatorului pentru încălcarea termenelor de 
executare şi apreciaţi mărimea prejudiciului material?

Răspuns: Prestatorul va răspunde cu amendă în baza Codului Contraven-
ţional pentru lipsa unui răspuns în scris către consumator. Prejudiciul material 
se va aprecia de art. 27 al legii menţionate, şi anume pentru încălcarea terme-
nilor de răspuns va răspunde cu o penalitate de 5% din preţul serviciului, iar 
pentru încălcarea termenelor de executare a serviciului va achita consumato-
rului pentru fiecare zi o penalitate în mărime de 10% din preţul lucrării.

6.2.3. Depistarea unor deficienţe la marfa procurată 

În cazul în care au fost găsite deficienţe ale produselor, despre care consu-
matorul nu a fost informat și care nu s-au produs din vina lui, consumatorul, 
în cadrul termenului de garanţie, termenului de valabilitate sau pe durata de 
funcţionare, prin depunerea reclamaţiei către vânzător poate cere:

– înlăturarea gratuită a deficienţelor produsului, în termen de 14 zile, pe
costul vânzătorului; 

– înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător cu un produs simi-
lar de aceeași calitate; 

– înlocuirea cu un produs similar de alt model, cu recalcularea preţului
de cumpărare; 

– reducerea preţului produsului, care se face cu acordul vânzătorului și
cumpărătorului;

– restituirea preţului produsului;
– recuperarea prejudiciului, inclusiv moral, în instanţa de judecată. 
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În cazul în care este necesară expertiza produsului, vânzătorul o va efec-
tua din contul său.

Consumatorul poate participa la expertiză personal sau prin reprezen tant.

Exemplu
F. a procurat un aspirator cu termen de garanţie un an. După 8 luni de 

funcţionare au apărut deficienţe. S-a adresat vânzătorului și a fost redirecţio-
nată în scris către firma de service-centru pentru repararea aparatului pe baza 
garanţiei. Peste o lună a primit concluzia firmei, precum că prin expertiză s-a 
constatat că ea a încălcat normele de folosire a aspiratorului, deficienţele au 
apărut din vina ei și aspiratorul este scos din garanţie.

Ce pași urmează să întreprindă?
1. Vânzătorul prezintă consumatorului refuzul de a satisface pretenţiile

acestuia în formă scrisă, anexând copia rezultatelor expertizei.
 Expertiza se efectuează la solicitarea vânzătorului de către: Camera de

Comerţ și Industrie și subdiviziunile ei teritoriale; laboratoarele din ca-
drul Sistemului Naţional de Certificare, în conformitate cu lista aprobată 
prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie. Pro dusele recla-
mate nu pot fi expertizate de laboratorul care a efectuat încercările pro-
dusului sau serviciului respectiv, în scopul evaluării conformităţii. Deci, 
în urma celor relatate de către F., reiese că dacă expertiza a fost efectuată 
de service-centrul menţionat, atunci ea nu produce efecte juridice. 

2. Cumpărătorul solicită efectuarea unei noi expertize, iar dacă aceasta a 
fost efectuată la un laborator licenţiat cum prevede legislaţia, dar în ab-
senţa lui F., atunci se poate cere efectuarea unei noi expertize. Indiferent 
de situaţia creată, nimeni nu este în drept să scoată bunul de pe garanţie, 
respectiv, garanţia curge în continuare.

6.3.  Particularităţile unor contracte cu participarea 
 consumatorului

Consumatorii încheie un șir de contracte caracteristice. Orice contract în-
cheiat între un antreprenor (vantreprenor (vantreprenor înzător sau prestator de servicii) şi consumator
(persoana fizică), ce are ca obiect un produs pentru consum individual sau consum individual sau consum individual
prestare de serviciu (executare de lucrări) constituie contract de consum.

Conform art. 666 din Codul civil al RM contractele pot fi negociate sau 
de adeziune. 

Conform practicii aplicării contractelor de consum, contractele negociate 
cu consumatorii sunt mai puţin răspândite în domeniul de consum şi sunt mai 
frecvent întâlnite în domeniul executorilor lucrărilor individuale. Prin lucrare
înţelegem ansamblu de acţiuni prin care se obţine un produs sau se modifică 
caracteristicile acestuia, de exemplu: producerea şi confecţionarea ferestrelor 
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din PVC, mobilei, uşilor din diferite materiale, executarea lucrărilor foto şi 
video la comanda individuală etc.

Contractul de adeziune poate fi definit ca o totalitate de condiţii genera-
le sau clauze tipice contractuale încheiate de către o persoană cu un grup de 
persoane. Astfel, aceste clauze se întâlnesc atunci când o persoană (antrepre-
norul), destul de puternică în activitatea sa, impune clauze identice tuturor 
contractanţilor (consumatorilor) în domeniul de prestări servicii. Prin ser-
viciu înţelegem activitate, alta decît cea din care rezultă produse, desfăşproduse, desfăşproduse, desf urată 
în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor; de exemplu: rapor-
turile între client şi bancă, între client, bancă şi compania de leasing (în cazul 
contractului de leasing).

Cerinţele faţă de forma contractului de consum:
– Părţile contractului – datele juridice de identificare a agentului eco-

nomic (denumirea, adresa juridică, codul fiscal, rechizitele bancare);
– Obiectul contractului – ceea ce ni se propune pentru utilizare sau 

consum individual (apă, gaz, lumină sau prestări servicii de construc-
ţie, turism şi odihnă, de creditare sau depozit);

– Termenul de executare – cu indicarea exactă a datei, lunei și a anului;
– Răspunderea în caz de neexecutare – penalitatea pentru întâziere (10%

minim).
În acest capitol vom tratata următoarele: contractul de antrepriză, antre-

priza în construcţii, contractul de deservire curentă a cetăţenilor, contractul 
de transport de călă tori și bagaje, contractul de prestări servicii și contractul 
de servicii turistice.

Conform art. 11 din Legea privind protecţia consumatorilor, consumato-
rul, la încheierea contractelor, are dreptul:

a) de a lua liber decizii la achiziţionarea produsului, serviciului, făionarea produsului, serviciului, făionarea produsului, serviciului, f ră a i se 
impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor 
practici comerciale abuzive, de natură a influenţa opţiunea acestuia;

b) de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contrac-
tuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de 
garanţie, indicarea exactă a preţului sau tarifului, precum şi stabilirea 
cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor;

c) de a fi exonerat de plata pentru produsele, serviciile care nu au fost 
solicitate;

d) de a fi despăgubit pentru daunele cauzate;
e) de a i se asigura deservirea tehnică necesară şi piese de schimb pe toată 

durata de funcţionare a produsului;



C a p i t o l u l  V I  385

f) de a plăti pentru produsele, serviciile de care beneficiază sume stabi-
lite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului iniţial este posibilă 
numai cu acordul consumatorului.

Posibile cazuri de clauze abuzive (prevederi în defavoarea consumatoru-
lui) în contractele de consum pot fi atunci când:

– agentul economic își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral 
anumite clauze contractuale, fără a avea scrisă în contract o motivaţie 
clar exprimată și acceptată de consumator, prin semnătură;

– consumatorul este impus să se supună unor condiţii de care nu a avut 
posibilitatea reală să ia cunoștinţă la data semnării contractului;

– consumatorul este impus să îndeplinească obligaţiile contractuale chiar 
în situaţiile în care agentul economic nu și le îndeplinește pe ale sale;

– se limitează sau se anulează dreptul consumatorului de a pretinde des-
păgubiri în caz de prejudiciu.

6.3.1. Contractul de antrepriză

Contractul de antrepriză face parte din grupul de contracte civile de exe-
cutare a lucrărilor și prestare a serviciilor. În principiu, contractul se încheie 
personal.

6.3.1.1. Antrepriza în construcţii

În calitate de antreprenor poate apărea orice persoană fizică sau juridică 
care efectuează lucrări de construcţii. Pentru a activa, antreprenorul are ne-
voie de licenţă și de un set de documente care permit efectuarea lucrărilor de 
construcţii. Urmează trei etape: întocmirea documentelor de proiectare și de-
vizul de cheltieli, antecontractul (înţelegerea prealabilă) sau proiectul contrac-
tului și semnarea contractului. În contract se va include termenul de executare 
(orarul de executare), tipul construcţiei, calitatea construcţiei, volumul, costul 
obiectului, termenele de garanţie etc.

6.3.1.2. Contractul de deservire curentă a cetăţenilor

Cetăţenii încheie contractul pe baza ofertelor prezentate, prin afișarea de 
către prestator a principalelor tipuri de lucrări și prestări servicii și a tarifelor 
(costurilor).

În calitate de client apare numai persoana fizică. În calitate de prestator 
activează agenţii economici. Este nevoie de un document-contract, chitanţă, 
recipisă, dar sunt admise și alte semne ce confirmă încheierea contractului. 
Plata se efectuează în baza acordului părţilor, după prestarea serviciilor sau 
în avans. Este importantă perioada de executare: în contractul de deservire 
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curentă termenul poate fi general, in termediar și de finisare; comanda poate fi 
executată și în regim de urgenţă, în prezenţa clientului. De exemplu, repararea 
fermoarului la încălţăminte.

6.3.2. Contractul de transport de călători și bagaje 

De fiecare dată când se procură un bilet de călătorie, se încheie, în formă 
verbală, un contract de transport de călători și bagaje, prin achitarea plăţii 
taxei de transport. Preluarea bagajelor pentru transport este confirmată prin 
chitanţă sau tichet de bagaj. Bagajele sunt bunurile și obiectele pe care le ia o 
persoană cu sine în călătorie și pot fi înregi strate sau neînregistrate. Biletul 
poate fi individual sau de grup.

Obligaţiile transportatorului depind de tipul de transport, a se vedea Co-
dul transportului feroviar (Legea nr. 309-XV/2003) pentru transportul pe cale 
ferată. Pentru transportul auto, Regulamentul transportului auto de călători și 
bagaje (HG 854/2006). Pentru transportul maritim, Codul navigaţiei mariti-
me comerciale (Legea nr. 599-XIV/1999). Pentru transportul aerian, Legea nr. 
1237-XIII/19971237-XIII/19971237- a aviaţiei civile.

Călătorul este obligat să respecte regulile de transportare a călătorilor și 
bagajelor, ordinea publică, să păstreze biletul până la punctul de destinaţie, să-l
prezinte organelor de control.

6.3.2.1. Condiţiile de prezentare a pretenţiilor

Dacă locul călătorului conform biletului este ocupat, transportatorul este 
obligat să acorde alt loc, chiar și unul de clasă superioară. În cazul neefectuării 
rutei, întârzierii, poate interveni repararea prejudiciului atât material, cât și 
moral (recompensa).

Transportatorul poartă răspundere patrimonială pentru:
– pierderea sau lipsa bagajelor – în mărimea valorii totale sau parţiale a 

bagajelor; 
– deteriorarea (alterarea) bagajelor – în mărimea valorii totale sau par-

ţiale a bagajelor; 
– pierderea bagajelor predate pentru transport – în mărimea valorii de-

clarate.

6.3.3. Contractul de prestări servicii

Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze 
celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească 
preţul convenit. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie servi-
ciile de orice natură.
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Obligaţia prestatorului este de a întreprinde acţiunile sau activitatea la 
care s-a obligat cu bună-credinţă, în locul și în momentul stabilit. Obligaţia 
beneficiarului constă în achitarea serviciilor prestate.

Termenul în contractul de prestări servicii reprezintă perioada în decursul 
căreia prestatorul este dator să întreprindă acţiunile sau să desfădesfădesf șoare activita-
tea la care s-a obligat. Durata se stabilește de comun acord de către părţi.

Plata pentru servicii se efectuează după prestarea serviciilor. Dacă plata 
pentru servicii se calculează pe anumite perioade, sumele vor fi acordate după 
încheierea fiecărei perioade în parte.

Asigurarea condiţiilor de prestare a serviciilor:
– beneficiarul, în cazul în care este răspunzător, trebuie să amenajeze 

și să întreţină astfel spaţiile, echipamentele sau aparatele pe care tre-
buie să le procure pentru prestarea serviciilor și să reglementeze astfel
prestarea serviciilor care trebuie efectuate sub conducerea și în con-
formitate cu dispoziţiile sale, încât prestatorul să fie protejat contra 
riscurilor pentru viaţă și sănătate în măsura în care natura serviciului 
prestat o permite.

Încetarea raporturilor din contractul de prestări servicii:
– raporturile din contractul de prestări servicii încetează la expirarea 

perioadei pentru care au fost stabilite;
– în cazul în care nu s-a convenit asupra duratei raporturilor contractu-

ale sau din natura ori scopul serviciilor nu rezultă un termen, fiecare 
parte poate să rezilieze contractul.

Raporturile din contractul de prestări servicii pot fi anulate:
– zilnic, începând cu sfând cu sfând cu sf rșitul zilei următoare, dacă plata se face pe zi;
– cel mai târziu în prima zi lucrătoare din cursul unei săptămâni, înce-

pând cu sfând cu sfând cu sf rșitul următoarei zile de sâmbătă, dacă plata se calculează 
pe săptămână;

– cel mai târziu pe data de 15 a lunii, începând cu sfând cu sfând cu sf rșitul lunii calenda-
ristice, dacă plata se calculează pe lună;

– cu respectarea termenului de preaviz de 6 săptămâni, începând cu 
sfâsfâsf rșitul unui trimestru calendaristic, dacă plata se calculează pe tri-
mestre sau pe perioade mai mari;

– oricând, dacă plata nu se face în funcție de intervale de timp. În cazul 
în care relaţiile privind prestarea de servicii ocupă tot timpul de lucru al 
prestatorului, termenul pentru preaviz trebuie să fie de 2 săptămâni;

– în cazul în care contractul de prestări servicii este încheiat pentru pe-
rioade mai lungi de 5 ani, prestatorul poate rezilia contractul după 5 
ani. Termenul pentru preaviz este de 6 luni.
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Anularea contractului de prestări servicii din motive întemeiate:
– în cazul în care, după începerea relaţiilor contractuale, contractul de 

prestări servicii se anulează din motive întemeiate conform art. 748 
din Codul civil al RM, prestatorul este îndreptăţit să ceară o parte din 
plată pentru serviciile prestate până în momentul anulării;

– dacă prestatorul anulează contractul de prestări servicii din motive 
care nu ţin de nerespectarea condiţiilor contractului de către benefi-
ciar sau dacă beneficiarul anulează contractul din cauza că prestato-
rul nu res pectă prevederile contractului, prestatorul nu are dreptul la 
onorariu în măsura în care serviciile sale de până atunci nu prezin-
tă interes pentru cealaltă parte. Dacă s-a efectuat plata serviciilor în 
avans, prestatorul este obligat să restituie sumele conform art. 738 din 
Codul Civil al RM;

– dacă anularea are loc din cauza încălcării condiţiilor contractului de 
către beneficiar, acesta este obligat să suporte costurile pentru paguba 
cauzată prin anularea contractului.

Exemplu
Doamna B. a transmis la o curăţătorie SRL „S” pentru vopsire o geacă. 

Termeul executării lucrării a fost stabilit 7 zile din momentul întocmirii fac-
turii de recepţie. Între timp în incinta sălii chimice a curăţătoriei a avut loc 
un incendiu, astfel fiind deteriorată parţial geaca transmisă de dna B. Apre-
ciaţi răspunderea SRL „S” faţă de consumator pentru încălcarea termenilor 
de prestare a serviciilor, inclusiv obligaţiile prestatorului faţă de consumator 
pentru deteriorarea parţială a bunului transmis de consumator.

Răspuns, în baza art.16 din Legea privind protecţia consumatorului: 
1. Prestatorul va acorda consumatorului prejudiciu material în mărime de 

10% din costul serviciului pentru fiecare zi întârziere.
2. Pentru deteriorarea parţială a bunului transmis de consumator, prestato-

rul este obligat cu acordul consumatorului să-l înlocuiască, în termen de 
10 zile, cu un material (obiect) similar de aceeaşi calitate, iar dacă acesta 
lipseşte – să restituie consumatorului costul dublu al materialului (obiec-
tului), precum şi cheltuielile suportate.

6.3.4. Contractul de servicii turistice 

Fiind unul din contractele la care participă consumatorul, contractul de 
servicii turistice are clauze care sunt redactate de agentul turistic și, de regulă, 
nu pot fi negociate, iar condiţiile incluse în anunţul publicitar, în ofertă sau în 
altă informaţie prezentată clientului sunt obligatorii pentru agentul turistic.
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Turist poate fi doar o persoană fizică ce consumă produsul turistic în sco-
puri personale. Contractul va conţine: itinerarul, locul de destinaţie și terme-
nele de aflare cu indicarea datelor; data plecării și data sosirii, vehiculele cu 
care se va efectua deplasarea, caracteristicile și clasele lor; clauzele cu privi-
re la locul cazării, nivelul de confort și condiţiile alimentare; serviciile supli-
mentare incluse în costul călătoriei; denumirea și adresa organizatorului și a 
asiguratorului; preţul călătoriei, costul serviciilor suplimentare neincluse în 
preţ; posibilitatea de modificare a preţului; modul și termenele de achitare a 
preţului și a celorlalte costuri.

Părţile pot negocia și asupra altor prevederi ale contractului de servicii 
turistice.

Agenţii economici care desfășoară activitate de turism sunt obligaţi: 
– să repare prejudiciile cauzate turiștilor în cazuri de încălcare a preve-

derilor contractului turistic; 
– să organizeze astfel călătoria încât aceasta să aibă calităţile promise și 

să nu fie afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau utilitatea 
dedusă din contract sau din practica obișnuită; 

– să pună la dispoziţia turiștilor informaţii complete despre programul 
turistic propus, drepturile și obligaţiile lor, regulile de conduită, con-
diţiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor, condiţiile de 
renunţare la servicii, precum și regulile de trecere la frontieră; 

– să informeze turiștii, corect și adecvat, asupra serviciilor turistice pe 
care le prestează; 

– până la momentul încheierii contractului, organizatorul este obligat 
să pună la dispoziţia clientului, în scris sau în orice altă formă, o infor-
maţie despre regimul de vize și pașapoarte, precum și despre cerinţele 
de asigurare a sănătăţii pe durata călătoriei. 

De asemenea, până la începerea călătoriei, organizatorul este obligat să 
prezinte clientului, în scris sau în orice altă formă, o informaţie despre:

– timpul și locul staţionărilor intermediare și al schimbării mijloacelor 
de transport, precum și detaliile amplasării clientului în interiorul ve-
hiculului (cabină pe navă, compartiment în tren etc.);

– numele, adresa și numărul de telefon al reprezentanţilor locali ai orga-
nizatorului sau, în absenţa acestora, datele de identificare ale agenţiei 
locale căreia i se va adresa clientul la necesitate. În cazul absenţei unor 
astfel de reprezentanţi sau agenţii, clientul urmează să fie informat 
despre datele de contact cu organizatorul;
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– în cazul călătoriei unor minori, datele de contact direct cu minorul 
sau cu persoana responsabilă de el la locul de destinaţie;

– posibilitatea procurării poliţei de asigurare care să acopere, în caz de 
accident sau boală, responsabilitatea clientului pentru faptul că a re-
nunţat la călătorie, precum și alte cheltuieli. 

Exemplu
Un cuplu cazat la hotel este victima unui furt din cameră, suferind preju-

dicii materiale. Prejudiciul material suportat are ca izvor „acţiunea” serviciu-
lui hotelier necorespunzător, prestat de același agent hotelier, și anume hote-
lierul are obligaţia de supraveghere în privinţa bunurilor depozitate de clienţii 
săi în camere. Dacă agentul economic la momentul în cheierii contractului de 
prestări servicii (de cazare) a exclus obligaţia sa de a purta răspundere pentru 
lucrurile depozitate de clienţii săi în hotel și a pus această obligaţie în seama 
consumatorilor, respectiva prevedere se va conside ra ca fiind abuzivă, sub 
consecinţa nulităţii contractului.

6.4.  Cum procedăm în caz că ni se încalcă drepturile 
 de consumator

Ce facem atunci când ne sunt încălcate drepturile? Pentru a răspunde la 
această întrebare, trebuie să știm cui să ne adresăm și cum să ne apărăm drep-
turile:

– de sinestătător, prin depunerea de reclamaţii către vânzător sau pres-
tatorul de servicii;

– prin intermediul organizaţiilor obștești pentru protecţia consumato-
rilor, care sunt în drept să înainteze în instanţele judecătorești acţiuni 
pentru protecţia drepturilor consumatorilor, să organizeze efectuarea 
expertizei produselor și serviciilor;

– apelând la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pie-
ţei, Metrologie și Protecţie a Consumatorilor, care, la rândul lui, oferă 
consultaţii, efectuează controlul asupra corespunderii produselor și 
serviciilor, aplică sancţiuni;

– în instanţa de judecată, posibil și cu ajutorul birourilor de consultanţă 
juridică, unde va fi stabilită mărimea prejudiciului cauzat.

6.4.1. Termenul în care ne putem adresa, ce urmează să cerem

 ca rezultat al acestei adresări

Consumatorul este în drept, în termen de 14 zile de la data procurării 
produsului, să solicite vânzătorului înlocuirea cu altul similar. Dacă produsul 
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necesar pentru înlocuire lipsește, consumatorul are dreptul să solicite de la 
vânzător contravaloarea produsului.

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatul examinării 
reclamaţiei de către vânzător sau i s-a refuzat satisfacerea ei, sau nu a primit 
nici un răspuns în scris în decurs de 14 zile, el este în drept să se adreseze or-
ganelor împuternicite să apere drepturile consumatorilor.

Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor pentru produsele pentru 
care nu este stabilit un termen de garanţie este de 30 de zile de la data vânzării 
acestora.

Termenul de prezentare a reclamaţiilor în baza contractului de transport 
de pasageri și bagaje este de la 7 la 21 de zile, în funcţie de temei.

Pretenţiile împotriva căii ferate pot fi înaintate în termen de 6 luni, iar 
reclamaţiile la amenzi și penalităţi în termen de 45 de zile.

6.4.2. Repararea prejudidciului (daunei) cauzat

Consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de 
produsele, serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau 
nu în relaţii contractuale cu vânzătorul, prestatorul (legătura directă şi legătu-
ra indirectă cu produsul, serviciul necorespunzător).

Consumatorul poate suporta mai multe tipuri de prejudicii, și anume:
– produsul achiziţionat este defect, fiind însuși prejudiciat; de exemplu, 

mașina de spălat rufe nu spală conform indicaţiei de la pro gramarea 
manuală; 

– produsul defect cauzează prejudicii proprietăţii consumatorului; de 
exemplu, mașina de spălat rufe cauzează un scurt circuit la instalaţia 
electrică din locuinţa consumatorului, drept rezultat producându-se 
un incendiu; 

– este prejudiciată sănătatea, integritatea corporală sau chiar viaţa con-
sumatorului; de exemplu, în rezultatul incendiului cauzat de mașina 
de spălat rufe, consumatorul suferă arsuri de gradul II și III.

Prejudiciul se repară de către vânzător, prestator şi în cazul în care livrarea
produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus.

Prejudiciul material, inclusiv cel moral, se repară de vânzător, prestator, 
dacă a fost cauzat pe parcursul:

– termenului de valabilitate – la produsele pentru care se stabileşte acest 
termen;

– duratei de funcţionare – la produsele de folosinţă îndelungată;
– a 2 ani – la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea termenu-

lui de valabilitate sau duratei de funcţionare.
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Pentru încălcarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (1), vânzătorul, 
prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost 
stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, 
serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului.

În cazul încălcării termenelor stabilite, conform art. 16, de începere şi fi-
nalizare a prestării serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi fixate de 
consumator, prestatorul (executantul) achită consumatorului pentru fiecare 
zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 
10% din preţul serviciului (lucrării).

Prin contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) se poate 
stabili o penalitate mai mare. Plata penalităţilor şi repararea prejudiciului nu 
exonerează vânzătorul, prestatorul (executantul) de îndeplinirea obligaţiilor ce 
îi revin faţă de consumator. Pretenţiile consumatorului privind repararea prej-
udiciului şi achitarea penalităţilor, prevăzute de prezenta lege sau de contract, 
se soluţionează de vânzător, prestator pe cale amiabilă sau pe cale judiciară, 
conform legislaţiei.

În cazul pierderii (deteriorării) totale sau parţiale a materialului (obiectu-
lui) preluat de la consumator, prestatorul (executantul) este obligat, cu acordul 
consumatorului, să-l înlocuiască, în termen de 10 zile, cu un material (obiect) 
similar de aceeași calitate, iar dacă acesta lipsește – să restituie consumatorului 
costul dublu al materialului (obiectului), precum și cheltuielile suportate.

Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către producător, vânzător, 
prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi de 
alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. 

Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea prejudiciului material 
cauzat consumatorului. Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatoru-
lui, acesta trebuie să facă dovada prejudiciului.

6.5. Organele împuternicite să apere drepturile consumatorilor
Ministerul Economiei ca organ public central specializat are rolul de a 

coordona și realiza strategia și politica Guvernului în domeniul protecţiei con-
sumatorilor, acţionând pentru prevenirea și combaterea practicilor care dău-
nează vieţii, sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor 
și evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor și 
ser viciilor destinate acestora. Ministerul are în subordinea sa Inspectoratul 
Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie și Protecţie a Con-
sumatorilor.

În cadrul Inspectoratului este înfiinţată Secţia relaţii cu consumatorii și 
mass-media, prin intermediul căreia se oferă consultaţii telefonice și, totodată, 
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posibilitatea de a depune, la sediu, reclamaţii sau sesizări referitor la produse și 
servicii necorespunzătoare.

Articolul 23 din Legea privind protecţia consumatorilor prevede că organe 
ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, de 
asemenea, sunt: 

• în domeniul protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor – Ministerul 
Sănătăţii; 

• în domeniul transportului interurban şi internaţional – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

• în domeniul construcţiilor – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor;

• în domeniul turismului – Agenţia Turismului; 
• în domeniul energeticii – Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Energetică;
• în domeniul telecomunicaţiilor – Agenţia Naţională în Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; 
• în domeniul asigurărilor – Comisia Naţională în Asigurări; 
• în domeniul serviciilor bancare – Banca Naţională.

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale:
•  să informeze consumatorii şi să le acorde consultaţii, să examineze, în 

limita competenţei lor, reclamaţiile acestora referitor la:
– transportul local;
– serviciile comunale;
– activităţile pentru care, conform legislaţiei, se acordă autorizaţii şi 

licenţe;
• să readreseze reclamaţiile către organul abilitat cu funcţii de protecţie 

a consumatorilor în domeniul respectiv; 
• să informeze neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de 

constatare a produselor, serviciilor falsificate (contrafăcute) sau peri-
culoase;

• să retragă, în mod obligatoriu, la sesizarea organelor indicate la art. 22 şi 
23, autorizaţia sau licenţa, eliberată de către autorităţile administraţiei 
publice locale agentului economic;

• să contribuie prin mijloace posibile la înfiinţarea şi funcţionarea 
asociaţiilor obşteşti de consumatori.

În partea ce ţine de calitatea serviciilor comunale și cele de transport, la 
nivelul autorităţii publice locale competenţa le revine primăriilor locale. 



394  C O N S U M A T O R I I  –  D R E P T U R I  Ș I  O B L I G A Ț I I

Exemplu
Prestări servicii de alimentare şi aprovizionare cu apă potabilă şi menajeră.
De 2 ani în satul Pelivan (r-nul Orhei) a fost trasă conducta de apă. Toţi 

doritorii de a avea apă potabilă şi menajeră au încheiat contracte cu furnizorul 
de apă SA „Apă-Canal Orhei”. Respectiv, conform contractului toţi locuitorii 
achită lunar pentru serviciile SA „Apă-Canal Orhei” în baza indicilor con-
torului de apă. Însă, de exemplu, pe lângă 10 m3 de apă ce le consumă lunar 
o familie, de două luni consecutiv i se transmit spre plată sub indicele „cota-
parte” plăţi suplimentare variabile (pentru iulie 57 lei, pentru august 23 lei). 

Ţinând cont că HG nr. 191 din 19.02.2010 prevede clar că consumatorii 
achită pentru apa potabilă doar în baza indicelor de pe contor, decideţi în 
adresa cărui organ public urmează să depună plângere consumatorul lezat?

Răspuns: Plângerea urmează a fi depusă în adresa organului public local, 
adică în adresa Primăriei.

6.6. Înaintarea reclamaţiilor (pretenţiilor) și soluţionarea 
disputelor apărute

Soluţionarea cerinţelor consumatorului se face de către cel ce produce 
sau de către cel ce vinde sau prestează?

Responsabilitatea agentului economic faţă de consumator pentru vînzarea 
produsului necorespunzător este evaluat conform prejudiciului solicitat:

1. În cazul recuperării prejudiciului material (costul produsului sau 
serviciului) – consumatorul se va adresa nemijlocit vânzătorului sau 
prestatorului, datorită legăturii directe (conform bonului de casă sau 
contractului încheiat);

2. În cazul încasării prejudiciului moral (suferinţele psihice şi fizice: ma-
ladii, lipsa îndelungată de la serviciu, incomodităţi de trai prin absenţa 
energiei electrice sau termice, a apei, gazului) – consumatorul se poate 
adresa atât către producător, datorită legăturii indirecte, cât şi către 
vânzător, prestator (furnizor), datorită legăturii directe.

Exemplu
Cu ocazia sărbătorilor de iarna, un agent economic a comandat pentru 

salariaţii săi un banchet la un restaurant. Drept rezultat o mare parte din per-
soane ce au consumat produsele oferite pentru consum au suferit intoxicaţii, 
fiind internaţi în spital. Apreciaţi dacă victimele au dreptul să beneficieze de 
prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, cu statut special de consu-
mator.
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Răspuns: Având în vedere că banchetul organizat de prestatorul de ser-
vicii (restaurant) a fost comandat de angajator ca persoană juridică, victimele 
nu se bucură de calitatea de consumator, deoarece nu au achitat nemijlocit 
consumaţia, având de fapt o legătură indirectă cu restaurantul. Litigiul ur-
mează a fi soluţionat în ordine civilă.

Când este vorba de viaţa, sănătatea, integritatea corporală a consumato-
rului sau de proprietatea acestuia, alta decât produsul defect în sine, daunele 
cresc în importanţă și soluţionarea litigiilor individuale pe cale amiabilă sau 
prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pie-
ţei, Metrologie și Protecţie a Consumatorilor este greu de realizat. Astfel, ca-
lea de urmat este acţiunea în justiţie.

6.6.1. Cum depunem/expediem reclamaţiile

La depistarea deficienţelor la produsele procurate sau serviciile coman-
date, consumatorul, pentru a beneficia de drepturile sale, trebuie să acţioneze 
corect și anume: iniţial, reclamaţiile referitor la produsele sau serviciile neco-
respunzătoare se depun vânzătorului sau prestatorului (în formă scrisă) pen-
tru remedierea, înlocuirea gratuită sau obţinerea contravalorii lor în perioada 
lor de garanţie sau a termenului de valabilitate.

Odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă copia bonului de 
casă sau oricare alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii cu indi-
carea cerinţei respective (repararea sau înlocuirea gratuită, restituirea contra-
valorii sau reducerea preţului, anularea contractului de vânzare-cumpărare 
sau de prestare a serviciilor).

Unităţile de comerţ și prestări servicii trebuie să înregistreze reclamaţiile 
consumatorilor în Registrul de reclamaţii (numerotat, cusut și sigilat), iar au-
torităţile publice locale să exercite controlul asupra respectării corectitudinii 
ţinerii acestuia în unităţile din teritoriu.

În unităţile de comerţ și de prestări servicii, Registrul de reclamaţii ur-
mează a fi ţinut la fiecare etaj și în locurile unde se achită plata pentru cum-
părături. De asemenea, în pavilioane și gherete acest Registru urmează să fie 
ţinut la loc vizibil și accesibil.

Administratorul unităţii este obligat ca, în termen de două zile, să exami-
neze reclamaţiile și să întreprindă măsurile necesare pentru lichidarea lor. De 
asemenea, va scrie pe versoul reclamaţiei o notă despre măsurile luate și, în 
termen de cinci zile, va informa reclamantul despre acest lucru. În cazul depu-
nerii de către consumator a reclamaţiei cu privire la neconformităţile produ-
selor, termenul de soluţionare este de 14 zile calendaristice de la data depunerii 
reclamaţiei.
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În cazul în care pentru întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsuri-
lor sunt necesare mai mult de 5 zile, conducătorul unităţii va stabili termenul 
necesar, dar nu mai mare de 14 zile și va face în Registru nota respectivă.

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatul examinării 
reclamaţiei de către vânzător sau i s-a refuzat satisfacerea ei, sau nu a primit 
niciun răspuns în scris în decurs de 14 zile calendaristice, el este în drept să se 
adreseze Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Me-
trologie și Pro tecţie a Consumatorilor pentru iniţierea unui control de stat sau, 
conform proce durii civile, în instanţa de judecată, anexând copia răspunsului 
vânzătorului.

Consumatorul trebuie să depună, odată cu reclamaţia către Inspectorat, 
mijloacele de probă pe care se bazează, ca: facturi, bonuri, tichete, contracte și 
chiar produsul defectuos sau lucrarea necalitativă (dacă este posibil), din care 
să rezulte data, locul și obiectul achiziţiei.

Pentru transportul feroviar, reclamaţiile se examinează în termen de 30 de 
zile, pentru transportul maritim – de la 3 la 6 luni.

6.6.2. Soluţionarea amiabilă

Prima modalitate pentru soluţionarea disputelor este pe cale amiabilă. 
Astfel, la cererea individuală a consumatorului, litigiile pot fi soluţionate pe 
cale amiabilă, agentul economic fiind interesat să-și păstreze clientela și o ima-
gine nepătată pe piaţa produselor pe care le comercializează.

Dacă, totuși, agentul economic refuză să dea satisfacţie consumatorului, 
acesta se va adresa organului administraţiei publice, care primește și soluţio-
nează sau, după caz, transmite spre soluţionare celor competenţi sesizările aso-
ciaţiilor pentru protecţia consumatorilor sau ale consumatorilor individuali.

A se vedea compartimentul 14.2.4. compartimentul 14.2.4. compartimentul Când și de cine pot fi utilizate MASC? pen-
tru metodele alternative de soluţionare a conlflictelor.

6.6.3. Soluţionarea litigiului în instanţa de judecată (proces judiciar)

Dacă reclamaţia nu a fost soluţionată în termenul stabilit, a fost soluţionată 
parţial ori respinsă, reclamantul (consumatorul) este în drept să se adreseze în 
instanţa de judecată.

Desigur, adresarea în judecată se poate face și direct, făi direct, făi direct, f ră a face demersuri 
la instituţiile abilitate și a aștepta decizia lor – dacă, desigur, un atare demers 
are temei juridic.

Respingerea acţiunii din motiv că reclamanţii nu au respectat calea preala-
bilă de soluţionare a litigiului nu poate fi luată în consideraţie deoarece Legea 
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nr. 105-XV/2003 privind protecţia consumatorilor nu prevede procedura prea-ia consumatorilor nu prevede procedura prea-ia consumatorilor
labilă extrajudiciară obligatorie de soluţionare a cerinţelor consumatorilor.

Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la 
in stanţa judecătorească de către consumatorii înșiși sau reprezentanţii lor le-
gali, de către autorităţile administraţiei publice abilitate sau de către asociaţii-
le obștești de consumatori. Organele abilitate cu funcţii de protecţie a consu-
matorilor pot reprezenta interesele consumatorilor în instanţa de judecată în 
scopul protecţiei drepturilor consumatorilor.

A se vedea compartimentul 15.3 compartimentul 15.3 compartimentul Ce trebuie să se cunoască cu privire la cererea
de chemare în judecată și alte acte procesuale întocmite în legn legn le ăgăg tură cu desfășurarea 
unui proces civil?

Exemplu
Produs de folosinţă îndelungată – pompa de apă electrică
Cetăţeanul G. a procurat o pompă de apă electrică de la magazinul SRL 

„M” pentru irigarea unui teren agricol. Peste 18 luni se atestă că pompa nu 
mai funcţionează din cauza unor defecţiuni a motorului. Consumatorul in-
tenţionează să reclame produsul necorespunzător, însă la momentul depu-
nerii reclamaţiei către vânzător se stabileşte că nu deţine talonul de garanţie, 
deoarece de fapt nu i s-a eliberat iniţial acesta. Având doar bonul de casă, 
reprezentantul SRL „M” refuză să primească reclamaţia.

Cum urmează a fi soluţionat litigiul dat de consum în favoarea consuma-
torului?

Răspuns: Reclamaţia poate fi depusă şi în baza talonului de garanţie, iar 
litigiul urmează a fi soluţionat amiabil prin formularea unei plângeri în Regi-
stru de reclamaţii, iar în caz de refuz să se adrese cu o reclamaţie Inspectora-
tului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a 
Consumatorilor.

6.7. Lista actelor normative recomandate
În Republica Moldova raporturile în domeniul protecţiei consumatorilor 

se reglementează prin:
Codul Civil al RM (art. 712-720), Monitorul Oficial al RM nr. 82-86/661 

din 22.06.2002;
Legea nr. 105-XV/2003 privind protecţia consumatorilor, Monitorul Ofi-

cial al RM nr. 126-131/507 din 27.06.2003;
Legea nr. 136-XIV/1998 cu privire la gaze, Monitorul Oficial al RM nr. 

111-113/679 din 17.12.1998;
Lege nr. 78-XV/2004 privind produsele alimentare, Monitorul Oficial al 

RM nr. 83-87/431 din 28.05.2004;
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Legea nr. 520-XIII/1995 telecomunicaţiilor, Monitorul Oficial al RM nr. 
56 din 23.04.2002;

Legea nr. 284-XV/2004 privind comerţul electronic, Monitorul Oficial al 
RM nr. 138-146/741 din 13.08.2004;

Legea nr. 422-XVI/ 2006 privind securitatea generală a produselor, Moni-
torul Oficial nr. 36-38/145 din 16.03.2007;

Legea nr. 257-XVI/2006 privind organizarea și funcţionarea pieţelor pro-
duselor agricole și agroalimentare, Monitorul Oficial nr. 142-145 din 
08.09.2006;

Legea nr. 137-XIV/1998 cu privire la energia electrică, Monitorul Oficial al 
RM nr. 111-113/681 din 17.12.1998;

Legea nr. 190-XIII/1994 cu privire la petiţionare, Monitorul Oficial al 
RM nr. 4/47 din 08.09.1994;

Legea nr. 1525-XIII/1998 cu privire la energetică, Monitorul Oficial al RM 
nr. 50-51/366 din 04.06.1998;

Legea nr. 272-XIV/1999 cu privire la apa potabilă, Monitorul Oficial al RM 
nr. 39-41/167 din 22.04.1999;

Legea nr. 134-XIII/1994 cu privire la vânzarea de mărfuri, Monitorul Ofi-
cial al RM nr. 17/177 din 08.12.1994.

6.8. Informaţii utile
În scopul informării consumatorilor despre drepturile lor legitime și ac-

ţiunile pe care urmează să le întreprindă în cazul în care se confruntă cu unele
situaţii dificile, în cadrul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghe-
rea Pieţei, Metrologie și Protecţie a Consumatorilor a fost creat Oficiul Relaţii 
cu Consumatorii, care oferă posibilitate consumatorilor de a beneficia de con-
sultaţii, inclusiv juridice, şi anume:

mun. Chişinău la tel. 74-14-64,
sau să adresaţi interpelarea sau plângerea în formă scrisă la adresa:
mun. Chişinău, str. Coca 28;
e-mail: consumator@standard.m@standard.md
fax: 218-522
site: www.consumator.gov.md
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Anexe

Anexa nr. 1.
RECLAMAŢIE
privind calitatea produsului (serviciului)
nr.___________ din „_______„________________2011
1. Numele și prenumele consumatorului 
Adresa
Telefon ________________________
2. Denumirea și adresa agentului economic ce a comercializat produsul 

(a prestat serviciul)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Produsul (serviciul) reclamat (producător, data fabricării, termen de 
va labilitate, ambalaj, masa)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Data achiziţionării produsului (prestării serviciului)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bonul de plată (de garanţie), chitanţa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Detalii privind deficienţele produsului (serviciului) reclamat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Revendicările consumatorului
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Anexe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Semnătura consumatorului Semnătura reprezentantului
    Secţiei relaţii cu consumatorii
     și mass-media
___________________________ __________________________
Data”_____„ ________________2011
9. Decizia cu privire la examinarea reclamaţiei

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Concluzia cercetării și măsuri aplicate
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. Nr. și data documentului ce concluzionează examinarea (act de con-

trol, informaţie)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. Date referitoare la informarea consumatorului, soluţionarea recla-
maţiei
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Șef Secţia relaţii cu consumatorii și mass-media
___________________________

(Semnătura) data „_____ „ _________________ 200___
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7. MOȘTENIREA

7.1. Ce este moștenirea și cine poate fi moștenitor?
Moștenirea constituie una din modalităţile de dobândire a dreptului de 

proprietate, care include transmiterea patrimoniului (drepturile patrimoniale 
(activul succesoral) și obligaţiile succesorale (pasivul succesoral)) unei persoa-
ne fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, sau 
stat.

Transmiterea moștenirii constituie o transmitere de drepturi pentru cauză 
de moarte. Moștenirea, după izvorul ei, poate fi de două feluri: testamentară 
(succesiune testamentară) și legală (succesiune legală). Persoanele care au vo-
caţie succesorală (pot fi moștenitori) se numesc succesori.

Prin moștenirea testamentară se recunoaște dreptul oricărei persoane de a 
dispune liber pentru cauză de moarte, prin manifestarea ultimei voinţe, de to-
talitatea bunurilor sale sau o parte din ele. Moștenirea testamentară are priori-
tate faţă de moștenirea legală, normele celei din urmă fiind aplicabile în cazul 
în care persoana nu a dispus prin testament cu privire la bunurile sale.

7.1.1. Noţiuni generale

Moștenirea se deschide în urma decesului persoanei fizice sau declară-
rii morţii ei de către instanţa de judecată. Deschiderea moștenirii coincide cu 
momentul morţii celui care lasă moștenirea, iar momentul morţii se stabilește 
după ziua calendaristică și chiar ora sau minutul survenirii ei.

Dovada decesului se face, după caz, prin certificatul de deces sau prin ho-
tărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă, care cuprinde și 
data stabilită de judecată ca fiind cea a morţii. Stabilirea momentului des chiderii 
moștenirii are o importanţă deosebită, deoarece în funcție de momentul deschi-
derii moștenirii se stabilește cercul de moștenitori, se determină patrimoniul 
succesoral și începe să curgă termenul de acceptare sau renunţare la moștenire.

În ce privește locul deschiderii succesiunii, conform art. 1443 al Codului 
civil al RM, acesta este ultimul domiciliu al celui care a lăsat moștenirea. În 
cazul în care domiciliul defunctului nu este cunoscut, se aplică competenţa 
notarului din locul aflării bunului, iar în cazul bunurilor moștenite aflate în 
diferite locuri se va aplica competenţa notarului din locul unde se află partea 
principală ca valoare a bunurilor (mobile sau imobile).

Potrivit art. 35 alin. (3) din Legea nr. 1453-XV/2002 cu privire la nota-
riat, procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care își 
desfădesfădesf șoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. 
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În cazul moștenirilor în lanţ, moștenitorii pot alege pe oricare din notarii care 
desfădesfădesf șoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu.

Potrivit art. 1556 al Codului civil al RM persoanele recunoscute ca 
moștenitori pot cere notarului de la locul deschiderii succesiunii eliberarea 
certificatului de moștenitor.

Competenţa notarială în procedura succesorală este strict delimitată prin 
Legea nr. 1453-XV/2002 cu privire la notariat:

– Secretarul consiliului local autenti-
fică testamente;

– Secretarul consiliului local poate 
îndeplini acţiuni notariale pentru 
paza averii succesorale.

– Notarul deschide și administrează 
procedura succesorală;

– Notarul primește cereri de accep-
tare și de renunţare la moștenire;

– Notarul eliberează certificatul de 
moștenitor.

! În scopul păstrării averii celui ce a lăsat moştenirea, secretarul con-
siliului local inventariază averea şi o transmite în grijă moştenitorului sau 
unui custode numit de el.

În cazul în care averea trebuie administrată sau creditorii moştenitorului 
înaintează o acţiune, notarul numeşte un custode al averii succesorale. Nu se 
numeşte custode, dacă cel puţin unul dintre moştenitori a intrat în posesiunea 
averii sau este numit executor testamentar.

7.1.2. Moștenitorii testamentari

Potrivit art. 1433 al Codului civil al RM, pot fi moștenitori: în cazul suc-
cesiunii testamentare, persoanele care se aflau în viaţă la mo mentul decesului 
celui ce a lăsat moștenirea, precum și cele care au fost conce pute în timpul 
vieţii celui ce a lăsat moștenirea și s-au născut vii după decesul acestuia, in-
diferent de faptul dacă sunt copiii lui, precum și persoanele juridice care au 
capacitate juridică la momentul decesului celui ce a lăsat moștenirea.

Persoanele care au capacitate succesorală:
1. Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii. Dovada exis-

tenţei fizice a persoanei se face cu actele de stare civilă, iar în caz de de-
ces al moștenitorului care a fost în viaţă la data deschiderii moștenirii
cu certificatul (actul) de deces sau hotărârea judecătorească definitivă 
decla rativă de moarte, din care rezultă moartea moștenitorului, după 
deschiderea succesiunii.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 100-XV/2001 privind actele de stare civilă, de-
cesul se înregistrează în temeiul:
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– certificatului medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sa-
nitară; 

– actului, eliberat de către organele competente, prin care se constată 
decesul persoanei supuse represiunilor și ulterior reabilitate conform 
legislaţiei respective; 

– hotărârii instanţei judecătorești privind constatarea decesului sau pri-
vind declararea persoanei ca fiind decedată.

2. Persoanele dispărute au, de asemenea, capacitate succesorală dacă nu 
a intervenit o hotărârire declarativă de moarte rămasă definitivă.

Potrivit art. 1523 alin. (1) al Codului civil al RM, dacă moștenitorul a de-
cedat după deschiderea succesiunii și până la acceptarea moștenirii, dreptul 
de a primi cotă succesorală trece la moștenitorii săi. Succesorii moștenitorului 
decedat trebuie să accepte moștenirea în partea rămasă din termenul stabilit 
pentru acceptare. Dacă acest termen este mai mic de 3 luni, el se prelungește 
până la 3 luni.

În situaţia în care o persoană declarată absentă făfăf ră de veste întrunește 
termenul prevăzut în art. 1523 alin. (1) al Codului civil al RM, pentru decla-
rarea acesteia ca fiind moartă, moștenitorii fiind în raportul de întârziere și 
imposibilitatea de a înainta în instanţa de judecată o cerere de declarare a mor-
ţii, au posibilitate de a fi recunoscuţi de instanţa de judecată că au acceptat 
succesiunea dacă instanţa va considera cauzele omiterii termenului ca fiind 
întemeiate (art.1523 alin. (2) din Codul civil al RM).

Însă dacă data celor două cazuri este anterioară datei morţii celui care lasă 
moștenirea, tot ce s-a primit în moștenire în numele dispărutului va trebui 
restituit moștenitorilor care au fost înlăturaţi de la moștenire sau ale căror 
cote-părţi din moștenire au fost astfel micșorate.

3. Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii. 
Cu toate că existenţa persoanei fizice începe din ziua nașterii, Codul civil al 
RM recunoaște existenţa copilului din ziua conceperii cu singura condiţie de a 
se naște viu (art.18, alin. (3) din Codul civil al RM).

În acest sens, pentru ca să fie recunoscută capacitatea succesorală a unui 
copil nenăscut la momentul deschiderii succesiunii, este important de stabilit 
cu precizie data conceperii. Termenul general este de 300 de zile prin care se
poate stabili prezumtiv conceperea copilului, cu toate că termenul în cauză 
servește pentru stabilirea provenienţei copilului. De asemenea, el prezintă in-
teres în vederea stabilirii paternităţii tatălui decedat până la nașterea copilului, 
este vorba despre nașterea copilului cel mult la 300 de zile după decesul soţului 
mamei. Potrivit art. 57, alin. (1) din Codul familiei al RM, copilul este proprie-
tar al bunurilor moștenite.
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4. Persoanele juridice de a dobândi corespunzător testamentului întoc-
mit de defunct ce coincide cu:
– momentul înregistrării de stat – este vorba despre persoanele juri-

dice de drept privat;
– momentul intrării în vigoare a actului normativ prin care se apro-

bă regulamentul ori statutul ei sau în momentul indicat în act.
Persoanele care nu au capacitate succesorală:
Persoanele fizice decedate înaintea defunctului și persoanele juridice care 

au încetat să aibă fiinţă.
Comorienţii – persoanele cu vocaţie succesorală reciprocă sau unilaterală 

care au murit făcare au murit făcare au murit f ră a se putea stabili dacă una a supravieţuit alteoia (art. 1441 al 
Codu lui civil al RM).

Dacă două sau mai multe persoane cu vocaţie succesorală reciprocă sau 
unilaterală au decedat în circumstanţe datorită cărora nu se poate stabili dacă 
una a supravieţuit alteia, se prezumă că ele au decedat concomitent. Astfel, 
moștenirea va fi culeasă de proprii moștenitori ai fiecăreia.

Exemplu
În accident rutier au decedat mama și fiica ei, nefiind posibil de a stabili 

cine a supravieţuit pe cealaltă. Mama mai avea doi feciori, iar fiica avea doar 
soţ. În acest caz, moștenirea mamei va fi culeasă de feciori, iar moștenirea fii-
cei va fi culeasă de soţul supravieţuitor.

În ce privește moștenirea lăsată de comorienţi, ea va fi culeasă de propriii 
moștenitori.

Vorbind despre vocaţia reciprocă ca o condiţie a conceptului de comorienţi 
existentă între soţi și având moștenitori legali – decedează în aceleași împreju-
rări fări fări f ră a se stabili care dintre ei a supravieţuit celuilalt, în lumina prezumţiei 
morţii concomitente nici unul nu va putea moșteni în urma celuilalt, fiindcă 
nu se poate dovedi „existenţa”, deci capacitatea succesorală a unuia dintre ei în 
momentul morţii celuilalt.

Codecedaţii – moartea survine în aceeași zi și oră, dar nu survine „în 
aceleași împrejurări”, ci din cauza bolilor de care sufereau persoanele în cauză, 
iar minutul morţii nu poate fi stabilit.

Dacă se constată decesul numai al unuia dintre soţi, atunci el va moșteni, 
în concurs cu părinţii soţiei, jumătate din moștenirea ei, bunuri care s-ar 
transmite, în cadrul moștenirii lăsate de el, părinţilor lui.

Potrivit art. 1441, alin. (2) al Codului civil al RM, din cauza imposibilităţii 
de a dovedi supravieţuirea comorienţilor sau codecedaţilor, drepturile succeso-
rale nu pot fi recunoscute și, corespunzător, lipsește capacitatea succesorală.
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7.1.2.1. Tipurile de testament

Conform art. 1449 al Codului civil RM, testamentul este un act juridic 
solemn, unilateral, irevocabil și personal prin care testatorul dispune cu titlu 
gratuit, pentru momentul încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de 
o parte din ele. Testamentul este un act pentru cauză de moarte, act unilateral 
și își produce efectele juridice din momentul decesului testatorului.

Deci, la momentul întocmirii testamentului, testatorul este în viaţă și are 
dreptul de a hotărî asupra bunurilor de care dispune prin testament. Însă mo-
mentul decesului pune capăt acestui drept și produce efecte juridice în favoa-
rea celui care moștenește.

Libertatea testamentară este principiul conform căruia orice persoană fi-
zică capabilă poate dispune de patrimonial său pentru cauză de moarte. Astfel, 
testatorul este liber de a dispune prin testament de întreg patrimonial său sau 
de o parte din acesta, de a testa bunurile sale unei sau mai multor persoane, de 
a stabili cota parte a fiecărui moştenitor sau de a determina bunul care va trece 
în proprietatea moştenitorului. Reieşind din faptul că uneori dispoziţiile testa-
mentare nu sunt destul de clare şi precise, posibil a fi înterpretate fănterpretate fănterpretate f ră a stabili 
adevărata intenţie a testatorului Codul civil a reglementat anumite reguli de Codul civil a reglementat anumite reguli de Codul civil
interpretare a unor clause testamentare (art. 1450 Codul civil al RM).Codul civil al RM).Codul civil

Libertatea testamentară poate fi limitată:
1. În cazul când testatorul a desemnat câţiva moştenitori, fătenitori, fătenitori, f ră a indi-

ca cota-parte a fiecăruia, se consideră că toţi moştenitorii desemnaţi 
dispun de cote-părţi egale. Uneori cotele părţi şi sumele acestora de-
semnate de testator pot depăşi valoarea patrimoniului succesoral, în 
aceste cazuri cotele-părţi se diminuiază proporţional cotelor care le 
revin moştenitorilor. Dacă cotele-părţi sunt mai mici decât patrimoni-
ul succesoral, reieşind din intenţia testatorului de a testa întreg patri-
moniu, cotele-părţi ale moştenitorilor desemnaţi pot fi proporţional 
majorate.

2. Dacă din câţiva moştenitori numai unuia îi este determinată cota, cei-
lalţi moştenitori vor primi partea testată rămasă în cote-părţi egale. În 
cazul când toată moştenirea a fost împărţită în cote-părţi, însă unui 
moştenitor nu i-a fost determinată cota, aceste cote-părţi trebuie di-
minuate, astfel încât moştenitorul desemnat fătenitorul desemnat fătenitorul desemnat f ră atribuirea cotei-părţi 
să primească atât cât a primit moştenitorul căruia i-a fost atribuită cea 
mai mică cotă-parte.

Potrivit art. 1458 al Codului civil al RM, testamentul poate fi întocmit doar 
în una din următoarele forme:

– olograf – scris în întregime personal, datat și semnat de testator. Limba olograf – scris în întregime personal, datat și semnat de testator. Limba olograf
utilizată va fi una din limbile pe care le posedă testatorul, indiferent de 
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felul caracterelor folosite: de mână sau de tipar, indiferent de alfabet: 
latin, chirilic sau alfabetul pentru orbi etc. Suportul material poate fi: 
hârtie, pânză, lemn, piatră, sticlă etc. și cu orice instrument utilizat: 
creion, cerneală, mină, vopsea, cărbune, cretă etc. Testamentul poate 
fi scris pe mai multe foi separate, cu condiţia că filele ce urmează să 
al cătuiască un singur testament, să nu suscite careva îndoieli în pri-
vinţa integrităţii acestuia. Nu este admisă dactilografierea testamentu-
lui. Datarea testamentului olograf cuprinde: anul, luna și ziua întoc-
mirii lui. Din punct de vedere al calităţii semnăturii, aceasta poate fi 
executată în diferite modalităţi, important fiind ca aceasta să permită 
identificarea autorului. Testamentul olograf poate fi păstrat de către 
testator sau transmis spre păstrare notarului; 

– autentic – autentificat notarial, precum și asimilat cu cel autentificat 
notarial. Testamentul autentic este tradiţional în Republica Moldova. 
Secretarul consiliului local este în drept să autentifice acest tip de tes-
tament;

– mistic – scris în întregime, datat și semnat de testator, strâns și si-
gilat și apoi prezentat notarului, care aplică girul de autentificare pe 
plic și îl semnează împreună cu testatorul. Testatorul poate întocmi 
testamentul mistic (secret), fără a permite altor persoane, inclusiv no-
tarului, de a face cunoștinţă cu conţinutul acestuia. Strângerea și sigi-
larea testamentului are drept scop asigurarea secretului testamentar 
și face imposibilă deschiderea plicului și substituirea testamentu lui cu 
alte testamente sau hârtii. Prin sigilare se înţelege lipirea plicului, ast-
fel încât să nu poată fi deschis decât prin distrugerea lui.

! Avantajele testamentului – moștenitorii vor obţine certificate de
moștenitor direct pentru terenuri integre și proprietăţi, astfel pot fi evitate 
mai ușor conflictele dintre moștenitori și cheltuielile suplimentare.

7.1.2.2. Întocmirea unui testament

Pentru a avea calitatea de testator, persoana trebuie să dispună de capa-
citate de exerciţiu deplină. Minorul care a atins vârsta de 16 ani poate avea 
calitatea de testator doar dacă a dobândit capacitate deplină de exercițiu prin 
căsătorie. Persoana declarată incapabilă prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă nu poate dispune prin testament. La fel, persoana fizică limitată sau 
restrânsă în capacitate de exerciţiu nu poate dispune prin testament personal 
și nici prin reprezentantul său legal, tutore sau curator. Persoana care nu poate 
aprecia efectele juridice ale manifestării sale de voinţă din cauza dereglări lor 
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psihice, alienaţiei sau debilităţii mintale, stării vremelnice de inconștienţă, 
hipnozei, beţiei alcoolice, folosirii de stupefiante etc, deși nu este recunoscută 
incapabilă, nu poate dispune prin testament.

! Nu se permite semnarea și autentificarea testamentului pentru altă per-
soană în baza unei procuri (art. 242, alin. (5) și art. 1449, alin. (3) din Codul 
civil al RM).

! Nu se permite întocmirea testamentului în numele a două sau mai mul-
te persoane (testatori). Testamentul este un act personal – art. 1449 din Co-
dul civil al RM.

! Nu se permite întocmirea testamentului în numele persoanei făn numele persoanei făn numele persoanei f ră 
capaci tate de exerciţiu – art. 1449, alin. (2) din Codul civil al RM.

Pot fi indicate ca moștenitori una sau mai multe persoane care sunt în 
viaţă și copiii care au fost concepuţi, însă nu s-au născut. Trebuie să fie indicat 
corect numele de familie și prenumele moștenitorului, domiciliul persoanei.

Potrivit art. 1459 și art. 1462 al Codului civil al RM, dacă testatorul, din 
cauza unor defecte fizice, a unei boli sau din alte motive, nu poate semna cu
propria mână testamentul, atunci la rugămintea lui îl poate semna, în prezenţa 
notarului sau a unei persoane cu funcţii de răspundere, care are dreptul de a 
autentifica testamentul, și a cel puţin doi martori, un alt cetăţean cu capacitate 
de exerciţiu, nefiind moștenitor testamentar, cu indicarea cauzelor, în virtutea 
cărora testatorul nu a putut să semneze.

Moștenitorul indicat în testament nu este în drept să semneze în locul tes-
tatorului (art. 44, alin. (3) al Legii nr. 1453-XV/2002 cu privire la notariat). Legii nr. 1453-XV/2002 cu privire la notariat). Legii nr. 1453-XV/2002 cu privire la notariat În 
acest caz, testamentul se autentifică în prezenţa a cel puţin doi martori, care 
vor semna, de asemenea, testamentul (art. 1460 din Codul civil al RM).

Dacă testatorul este analfabet, testamentul se întocmește în prezenţa a doi 
martori, care vor semna, de asemenea, testamentul (art. 1461 din Codul civil 
al RM).

Nu pot fi martori testamentari (art. 1462 din Codul civil al RM):
– persoanele minore;
– persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu;
– moștenitorii testamentari (persoanele indicate în testament);
– rudele moștenitorilor testamentari, inclusiv soţul (soţia);
– legatarul (persoana în favoarea căreia este prevăzut un drept în testa-

ment).
Legatul este o dispoziţie testamentară prin care testatorul desemnează una 

sau mai multe persoane care, la decesul său, urmează să dobândească, cu titlu 
gratuit, întregul său patrimoniu sau o fracţiune din acesta ori anumite bunuri 
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determinate. Desemnarea legatarului trebuie să fie facută prin testament, în 
sensul că elementele necesare pentru identificarea legatarului să se regăsească 
în cuprinsul testamentului.

Notarul este obligat să respecte condiţiile necesare pentru autentificarea 
actelor notariale, să verifice identitatea și capacitatea de exerciţiu a persoanei și 
să aplice pe plic inscripţia de autentificare, care va conţine numele, prenumele, 
domiciliul, declaraţia, data și semnăturile testatorului și a notarului respec-
tiv. Prezenţa martorilor la aplicarea girului de autentificare nu este necesară. 
După aplicarea girului de autentificare, testamentul se restituie testatoru lui, 
iar ultimul poate să transmită testamentul spre păstrare notarului.

! Autentificarea testamentelor prin reprezentant este interzisă.
La autentificarea testamentelor nu se cere testatorului să prezinte dovezi 

pentru confirmarea dreptului lui de proprietate asupra bunurilor testate.
Pe teritoriul Republicii Moldova testamentele pot fi autentificate de către 

notari și de către secretarii consiliilor locale ale satelor, comunelor, orașelor și 
municipiilor. Testamentele cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate 
pot fi autentificate de către consulii misiunilor diplomatice.

7.1.2.3. Cum anulăm sau modificăm un testament deja întocmitîntocmitî

Testamentele întocmite în una din formele legale au valoare juridică egală. 
Prin urmare, anularea sau modificarea unui testament poate fi făPrin urmare, anularea sau modificarea unui testament poate fi făPrin urmare, anularea sau modificarea unui testament poate fi f cută prin 
orice formă testamentară. Testamentul poate fi anulat sau modificat prin de-
punere de cerere de către testator sau prin întocmirea unui testament nou.

Semnătura de pe cererea de anulare sau modificare a testamentului va fi 
au tentificată notarial.

Modificările ulterioare, de asemenea, trebuie să fie scrise, semnate si da-
tate de către testator. Menţiunile sau modificările operate în conţinutul testa-
mentului de către terţe persoane sunt lovite de nulitate.

Testatorul poate întocmi câteva testamente, toate fiind valabile (art. 1467 
din Codul civil al RM). Testamentul vechi își păstrează puterea legală, în mă-
sura în care nu a fost modificat prin testamentul mai nou.

Anularea testamentului autentificat poate fi efectuată prin depunerea unei 
cereri la secretarul consiliului local. Semnătura de pe cerere trebuie legalizată 
de secretar. Cererea, împreună cu testamentul anulat, se anexează la arhiva 
notarială. Menţiunile despre anularea (modificarea) testamentului se fac:

– în registrul centralizat, creat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 38 
din 03.02.2006;

– în Registrul actelor notariale;
– în Opisul alfabetic al testamentelor;
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– pe exemplarul testamentului din arhiva notarială;
– pe exemplarul testamentului care se păstrează la testator, dacă acesta îl 

prezintă.

7.1.3. Moștenitorii legali

Potrivit art. 1433 al Codului civil al RM, pot fi moștenitori: În cazul suc-
cesiunii legale – persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui 
ce a lăsat moștenirea, precum și copiii celui ce a lăsat moștenirea, concepuţi în 
timpul vieţii lui și născuţi vii după decesul acestuia.

Potrivit legislaţiei civile, au dreptul la vocaţie succesorală persoanele care 
se află într-un anumit raport cu defunctul, și anume în raport de familie sau 
rudele lui – din căsătorie, din afara căsătoriei, din adopţie și, corespunzător, 
soţul supravieţuitor.

7.1.3.1. Clasele

Pot avea vocaţie succesorală legală rudele în limitele claselor legale. 
Moștenitorii legali sunt chemaţi la moștenire în ordinea stabilită de art. 1500 
din Codul Civil.

Moștenitorii legali se împart în trei clase. Astfel, din clasa întâi fac parte: 
descendenţii (fiii și fiicele celui ce a lăsat moștenirea, la fel și cei născuţi vii 
după decesul lui, precum și cei adoptaţi), soţul supravieţuitor și ascendenţii 
pri vilegiaţi (părinţii, adoptatorii) celui ce a lăsat moștenirea. 

Moștenitori de clasa a doua sunt colateralii privilegiați (fraţii și surorile) 
și ascendenţii ordinari (bunicii, atât din partea tatălui, cât și din partea ma-
mei) ai celui ce a lăsat moștenirea. Ei sunt chemaţi la moștenire dacă nu sunt 
moștenitori de clasa întâi sau dacă aceștea nu au acceptat moștenirea, sau au 
fost decăzuţi din dreptul de a moșteni prin dispoziţie testamentară, ori prin 
hotărâre judecătorească au fost recunoscuţi succesori nedemni.

Ascendenţii ordinari culeg moștenirea în ordinea proximităţii (apropierii 
gradului de rudenie cu cel ce a lăsat moștenirea), respectiv bunicii îi înlătură 
pe străbunici etc.

Din clasa a treia de moștenitori fac parte colateralii ordinari, adică unchii 
și mătușile celui ce a lăsat moștenirea.

Moștenirea legală a terenurilor agricole are unele dezavantaje atunci când 
mai mulți moștenitori primesc cote ideale în câteva parcele de teren.

Spre exemplu, decedatul a avut în proprietate 5 parcele de teren agricol pe 
care le moștenesc 5 moștenitori legali. În acest caz, fiecare moștenitor va primi 
câte 1/5 din fiecare sector.
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7.1.4. Reprezentarea succesorală

Potrivit art. 1504 al Codului civil al RM, în cadrul reprezentării succesora-
le, partea din moștenire care s-ar fi cuvenit persoanei predecedate, cu condiţia 
că ar fi fost în viaţă la data deschiderii moștenirii, va putea fi culeasă – în ca-
drul moștenirii legale – de descendenţii săi.

Instituţia reprezentării în materie succesorală are ca scop înlăturarea unor 
consecinţe injuste ale principiului proximităţii gradului de rudenie şi ale prin-
cipiului egalităţii între rudele de acelaşi grad.

Spre exemplu, dacă defunctul avea doi copii, dintre care unul a decedat 
înainte de deschiderea succesiunii, lăsând şi el moştenitori, conform celor 
două principii mai sus menţionate, ar trebui să moştenească numai copilul 
rămas în viaţă, deoarece copilul decedat este considerat a nu exista. Rezultatul 
negativ al aplicării principiilor este că moştenitorii copilului decedat sunt în-
lăturaţi de la moştenire, fără să existe un temei pentru aceasta.

În acest sens, reprezentarea succesorală este ca un beneficiu acordat unui 
moştenitor legal, în virtutea căruia acesta urcă în locul, gradul şi drepturile 
care i s-ar fi cuvenit autorului său dacă ar fi fost în viaţă.

Într-un alt caz, dacă autorul ar avea doi descendenţi predecedaţi, iar aceş-
tia ar lăsa un copil, respectiv doi copii, dacă s-ar aplica regulile proximităţii, 
fiecare nepot ar trebui să moştenească în cotă egală. Fiind însă admisă repre-
zentarea, nepoţii, primul, respectiv cei doi împreună, vor moşteni ceea ce s-ar 
fi cuvenit fiecăruia dintre autorii lor. Unicul copil va moşteni jumătate, iar cei 
doi copii vor moşteni cealaltă jumătate din masa succesorală.

Legea admite reprezentarea succesorală numai pentru două categorii de 
moştenitori: descendenţii copiilor defunctului şi descendenţii din fraţi şi suro-
ri (adică nepoţii din copii şi nepoţii de frate/soră). Din cauza naturii speciale a 
reprezentării, prevederea cu privire la clasele pentru care se admite reprezen-
tarea este de strictă interpretare, nici o altă categorie de moştenitori neavând 
acest drept.

7.1.5. Moștenirea vacantă

Statul dispune de capacitate succesorală testamentară, precum și de capa-
citate succesorală asupra unui patrimoniu succesoral viu (art. 1433 din Codul 
civil al RM).

Succesiunea (moștenirea) este vacantă, adică trece la stat, dacă: nu există 
nici moștenitori testamentari, nici moștenitori legali sau nici unul din suc-
cesori nu a acceptat succesiunea, sau toţi succesorii sunt privaţi de dreptul la 
succesiune. Terenurile proprietate privată care au trecut în posesia statului în 
baza dreptului succesoral sunt predate de către Inspectoratul fiscal de stat cu 
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titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se 
află aceste terenuri.

! Neacceptarea succesiunii, în modul prevăzut de lege, poate con stitui 
temei pentru ca bunurile să treacă la stat.

7.1.6. Moștenitorii nedemni

Pentru a dispune de posibilitatea de a veni la moștenire, persoana, pe lân-
gă condiţia dispunerii de vocaţie succesorală generală, trebuie să întruneas că 
încă o condiţie, și anume, să nu fie nedemnă de a moșteni. Nedemnitatea, ca și 
condiţie, este specifică moștenirii legale ce constă în decăderea moștenitorului 
cu vocaţie succesorală din dreptul de a moșteni un patrimoniu succesoral de-
terminat, la fel și la rezerva la care ar avea dreptul din acest patri moniu, pur-
tând vina de a fi făcut o faptă gravă faţă de cel care lasă moștenirea: a comis 
intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ulti mei voinţe, expri-
mate în testament, a celui ce a lăsat moștenirea, dacă aceste circumstanţe sunt 
constatate de instanţa de judecată; a pus intenţionat piedici în calea realizării 
ultimei voinţe a celui ce a lăsat moștenirea și a contribuit, astfel, la chemarea 
sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea cotei succesorale 
ale tuturor acestora.

Nu pot fi succesori ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părintești 
care, la data deschiderii succesiunii, nu sunt restabiliţi în aceste drepturi și 
nici părinţii (adoptatori) și copiii maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au es-
chivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a celui ce a 
lăsat moștenirea, dacă această circumstanţă este constatată de instanţa de ju-
decată.

Potrivit prevederilor art. 1434 din Codul civil al RM, atât moștenitorii 
legali, cât și cei testamentari pot fi recunoscuţi nedemni și înlăturaţi de la 
moștenire pentru fapte săvăvă ârșite împotriva celui ce lasă moștenirea, confirma-
te prin hotărâre judecătorească. Totuși, succesorul nedemn poate fi chemat la 
moștenire, în cazul în care, după săvăvă ârșirea faptelor prevăzute de lege, a fost 
iertat de către cel ce lasă moștenirea. Iertarea trebuie fătenirea. Iertarea trebuie fătenirea. Iertarea trebuie f cută expres de către 
cel ce lasă moștenirea, adică prin dispoziţie testamentară (art. 1436 al Codului 
Civil al RM).

7.2. Transmiterea moștenirii
Instituţia transmiterii moștenirii reprezintă o formă de trecere a activu-

lui sau pasivului succesiunii la moștenitor sub statut de transmitere a pose-
siunii moștenirii și a dreptului de proprietate, și a altor drepturi cuprinse în 
moștenire sau legat.
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În conformitate cu legislaţia noastră civilă, dobândirea posesiunii 
moștenirii se face diferit, în funcție cum sunt succesorii, legali sau testamenta-
ri. În ceea ce privește succesorii legali, aceștia dobândesc posesiunea de drept a 
moștenirii prin trimiterea în posesiune. Legatarii dobândesc posesiunea prin 
predarea le gatului, respectiv a obiectului legatului (art. 1487 al Codului civil al 
RM).

Succesorii legali, făSuccesorii legali, făSuccesorii legali, f ră a-i deosebi, dobândesc dreptul de proprietate și de-
vin titulari ai celorlalte drepturi cuprinse în moștenire, de drept, de la data
deschiderii succesiunii. În același fel, legatarii dreptului cuprins în legat. Dar 
dacă transmisiunea activului se face în temeiul legii, la data deschiderii succe-
siunii, ea nu este definitivă, nici obligatorie. Succcesorii și legatarii au un drept 
de opţiune, în temeiul căruia pot să accepte pur și simplu sau să accepte sub 
beneficiu și să renunţe la succesiune sau legat.

Deci, atât în cazul moștenirii legale, cât și în cazul moștenirii testamenta-
re, transmiterea bunurilor succesorale operează de drept din momentul des-
chiderii succesiunii. Cu toate că transmiterea succesiunii se produce de drept 
din momentul deschiderii, succesorul are dreptul de a alege între a accepta 
(art. 1516 din Codul civil al RM) sau a renunţa la aceasta, în condiţiile prevă-
zute de art. 1526 al Codului civil al RM.

Acceptarea moștenirii este condiţia principală pentru obţinerea dreptu-
rilor asupra bunurilor moștenite. Pentru a accepta succesiunea, moștenitorul 
poate intra de fapt în posesia terenurilor și a altor bunuri moștenite și/sau poate 
depune la notar o declaraţie scrisă de acceptare. Acceptarea moștenirii prin in-
trarea în posesiune poate include acţiunile prin care moștenitorul prelucrează 
terenul sau administrează contractul de arendă a terenului, achită impozitele 
și plăţile cuvenite pentru terenuri și alte bunuri imobile moștenite etc.

7.2.1. Acceptarea sau renunţarea la moștenire

Cele două modalităţi de acceptare a succesiunii sunt, în mod egal, recunos-
cute de lege. Totuși, depunerea la notar în termenul stabilit a cererii de accep-
tare a succesiunii permite evitarea unor eventuale complicaţii la etapa când se 
solicită eliberarea certificatului de moștenitor.

În acest termen moștenitorii pot depune la notar renunţarea în scris la 
moștenire.

Primăria poate elibera certificate privind acţiunile moștenitorilor de ac-
ceptare a moștenirii. Mai mulţi moștenitori interesaţi pot întocmi la notar 
procură pentru a împuternici o singură persoană să efectueze toate acţiunile 
necesare pentru legalizarea drepturilor de moștenitori, inclusiv înregistrarea 
la oficiul cadastral teritorial și, după caz, obţinerea extraselor din registru.
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! Acceptarea succesiunii trebuie să aibă loc timp de 6 luni după decesul 
proprietarului.

Art.1523 al Codului civil al RM, referindu-se la transmiterea dreptului de 
acceptare a succesiunii, stabilește că dacă moștenitorul chemat la succesiunea 
legală sau testamentară a decedat după deschiderea ei, fără a reuși s-o accepte 
în cursul termenului stabilit de art. 1517 al aceluiași cod, dreptul de a accepta 
partea ce i se cuvine de succesiune se transmite moștenitorului lui. Dacă ter-
menul prevăzut a fost depășit, i se acordă recunoașterea în calitate de succesor 
al moștenitorului decedat, prin instanţa de judecată.

7.2.2. Opţiunea succesorală (dreptul moștenitorilor de a alege 

 acceptarea sau renunţarea la moștenire)

Potrivit legislaţiei în vigoare, atât moștenirea legală, cât și cea testamenta ră 
poate fi acceptată în aceeași ordine.

Succesiunea se consideră acceptată când moștenitorul depune la notarul de 
la locul deschiderii succesiunii o declaraţie (cerere) de acceptare a succesiunii 
sau intră în posesiea patrimoniului succesoral. Se consideră că moștenitorul 
a intrat în posesiea moștenirii atunci când prin acţiunile sale a luat măsuri 
de a păstra și gestiona bunurile succesorale cu scopul de a le dobândi prin 
moștenire.

Acceptarea moștenirii prin intrare în posesie poate fi dovedită prin probe 
scrise sau prin orice alt mijloc de probă, inclusiv prin proba cu martori. Drept 
dovadă a acceptării moștenirii prin intrare în posesiea patrimoniului succe-
soral pot fi prezentate: certificate de la autorităţile publice locale ce confirmă 
că moștenitorul după decesul celui ce a lăsat moștenirea s-a instalat în imobil 
sau a gestionat bunurile, sau a luat măsuri de pază a bunurilor succesorale; cer-
tificatul de la organele financiare despre plata impozitelor, contracte de dare în 
chirie a spaţiilor etc.

În cazul în care moștenitorul nu poate prezenta probe scrise sau notarul 
i-a refuzat eliberarea certificatului de moștenitor din insuficienţă de probe, el 
poate înainta în judecată, în ordinea procedurii speciale, o cerere cu privire la 
stabilirea faptului acceptării moștenirii.

Aceste acţiuni trebuie să fie săvăvă ârșite în decurs de 6 luni de la data deschi-
derii moștenirii. În cazul în care cei din primele clase nu acceptă moștenirea, 
moștenitorii din clasele posterioare trebuie să accepte moștenirea în partea 
rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte este mai 
mică de 3 luni, ea se prelungește cu 3 luni.

Moștenitorul care a omis termenul de acceptare a moștenirii nu poate fi 
repus în termen, însă acest termen poate fi prelungit cu cel mult 6 luni de 
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către instanţa de judecată, cu acordul celorlalţi moștenitori care au acceptat 
moștenirea în termen.

Moștenitorul legal sau testamentar poate renunţa la moștenire în ter-
men de 6 luni de la data deschiderii moștenirii. Dacă moștenitorul a accep-
tat moștenirea prin depunerea unei cereri la notarul de la locul deschiderii 
moștenirii, ulterior, chiar și în interiorul termenului de 6 luni, el nu va mai 
pu tea renunţa la moștenire, dar în cazul în care moștenirea a fost acceptată 
prin intrare în posesiea patrimoniului succesoral, poate renunţa la moștenire 
până la expirarea termenului de 6 luni de la data deschiderii moștenirii. 
Moștenitorul poate renunţa la moștenire în folosul altor moștenitori legali sau 
testamentari. Renunţarea la moștenire fătenire fătenire f ră a indica în folosul cui se renunţă 
echivalează cu neacceptarea moștenirii.

Nu se admite renunţarea parţială la moștenire, sub condiţie sau pe un anu-
mit termen, iar în cazul în care persoana are vocaţie succesorală în baza ambe-
lor temeiuri (testamentară și legală), el poate renunţa la moștenire în baza unui 
temei și accepta moștenirea în baza altui temei. De asemenea, nu se admite re-
nunţarea la moștenire în beneficiul persoanei private de dreptul la moștenire, 
declarate moștenitor nedemn sau private de dreptul la moștenire expres printr-
o dispoziţie testamentară. Moștenitorul care a renunţat la moștenire prin de-
punerea unei asemenea cereri la notarul de la locul deschiderii moștenirii nu 
poate, ulterior, să accepte moștenirea. Acceptarea sau renunţarea la moștenire 
poate fi contestată în instanţa de judecată.

7.2.3. Locul unde putem accepta sau renunţa la moștenire

Locul deschiderii succesiunii, de regulă, este ultimul domiciliul al celui 
care a lăsat moștenirea. Persoana al cărei domiciliul nu va putea fi stabilit cu 
certitudine se va considera domiciliată la locul reședinţei sale, care cuprinde 
locul unde își are locuinţa temporară sau secundară.

Domiciliul persoanei minore sau a persoanei lipsite de capacitatea de exer-
ciţiu se va determina în conformitate cu art. 31 din Codul civil al RM.

Stabilirea locului deschiderii moștenirii are importanţă, deoarece cererea 
de acceptare sau renunţare la moștenire se depune la notarul de la locul des-
chiderii moștenirii, care este obligat să elibereze și certificatul de moștenitor. 
Notarul de la locul deschiderii moștenirii, de asemenea, este obligat să asigure 
paza patrimoniului succesoral.

7.2.4. Obţinerea certificatului de moștenitor

Certificatul de moștenitor se eliberează, de regulă, după 6 luni din ziua 
deschiderii moștenirii. Însă, în cazul în care notarul dispune de dovezi sufi-
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ciente că alţi moștenitori nu există, el poate elibera certificatul de moștenitor 
până la expirarea acestui termen.

Certificatul de moștenitor se eliberează moștenitorilor care au accep tat 
succesiunea pe numele tuturor moștenitorilor sau, la dorinţa lor, fiecărui 
în parte. Moștenitorii care au omis termenul de acceptare a succesiunii pot 
fi incluși în certificatul de moștenitor cu consimţământul tuturor celorlalţi 
moștenitori care au acceptat succesiunea în termen.

7.2.4.1. Acte necesare pentru obţinerea certificatului de moștenitor

Dreptul la moștenire se confirmă prin certificatul de moștenitor eliberat 
moștenitorilor sau statului, în baza cererii scrise, de către notarul de la locul 
deschiderii moștenirii.

Conform legii cu privire la notariat, moştenitorii sunt obligaţi să prezinte 
toate documentele justificative, care sunt:

• certificatul de deces eliberat de către Oficiul Stării Civile;
• actele care confirmă dreptul de proprietate asupra terenului şi asupra 

construcţiei (certificatul de moştenitor, autorizaţia de construcţie sau 
actul de predare-primire etc.);

• extrasul din Registrul Bunurilor Imobile deţinut de către Oficiul Teri-
torial în a cărui rază se află bunul imobil;

• actul eliberat de către OT prin care este evaluată valoarea bunurilor 
imobile;

• certificatul de la Inspectoratul Fiscal prin care se confirmă lipsa res-
tanţelor la bugetul de stat;

• actele de identitate şi certificatul de naştere care confirmă relaţiile de 
rudenie;

• certificatul de căsătorie şi buletinul de identitate a soţiei;
• dovada de la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi comunicaţii-

lor cu privire la ultimul domiciliu a defunctului;
• alte documente, după caz.

Dacă notarul refuză eliberarea certificatului, moștenitorii pot obţine refu-
zul în scris și pot să se adreseze în judecată.

În baza certificatului de moștenitor, moștenitorii își înregistrează dreptu-
rile la oficiul cadastral teritorial.

Certificatul de moștenitor confirmă dreptul moștenitorului asupra tere-
nurilor. Indiferent de data decesului, succesorii pot solicita eliberarea certifi-
catului, deoarece legea nu stabilește un termen limită pentru eliberarea acestui 
act. Certificatul de moștenitor trebuie să fie prezentat pentru înregistrare la 
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oficiul cadastral teritorial (art. 28, alin. 1, lit. (c) din Legea nr.1543-XII/1998 a 
cadastrului bunurilor imobile).

Notarii eliberează certificatele de moștenitor atunci când nu există îndoie-
li referitoare la cercul de moștenitori și la faptul acceptării moștenirii. Sunt 
foar te dese cazurile de moștenire în lanţ (intervin în cazul în care două sau mai 
mlute succesiuni sunt consecutive), când primul moștenitor nu obţine certifi-
catul de moștenitor. În astfel de cazuri, notarul poate să-i ceară moștenitorului 
să confirme faptul acceptării moștenirii, iar moștenitorii, deseori, se adresează 
la primărie pentru a solicita un certificat care ar confirma faptul acceptării 
moștenirii. Legea nu prevede, dar nici nu interzice eliberarea unui astfel de 
certificat.

7.2.4.2. Taxe și plăţi pentru obţinerea certificatului de moștenitor

Conform legislaţiei în vigoare, la eliberarea certificatului de moștenitor, 
plata pentru moștenitorii de clasa I se stabilește în proporţie de 0,7 din valoa-
rea moștenirii. Pentru ceilalţi moștenitori – în proporţie de 1,5 din valoarea 
moștenirii.

Potrivit Legii nr. 1216-XII/1992 taxei de stat, persoanele fizice nu plătesc 
taxă de stat pentru eliberarea certificatului ce confirmă dreptul de moștenire 
a terenului agricol inclus în proiectul de consolidare.

7.3. Cum se împarte moștenirea și obligaţiile moștenitorilor
Potrivit legislaţiei civile (art. 1516, 1526 și 1540 ale Codului civil al RM), 

opţiunea succesorală constă în posibilitatea celui care primește moștenirea de 
a alege trei posibilităţi:

– acceptarea pură și simplă a moștenirii (răspunde și cu activul din 
moștenire pentru datoriile defunctului);

– renunţarea la moștenire (succesibilul renunţă cu efect retroactiv la vo-
caţia sa succesorală);

– acceptarea sub beneficiul de inventar (va răspunde de pasiv în limita 
activului moștenit). Deci, prin moștenire se transmite nu numai acti-
vul, dar și pasivul succesoral. 

În ipoteza în care la moștenirea unei persoane vine un singur moștenitor, 
acesta va stăpâni în continuare bunurile succesorale. Dacă însă la moștenire 
vin mai multe persoane cu vocaţie succesorală, patrimoniul succesoral se va 
transmite în indiviziune. Potrivit art. 1564 al Codului civil al RM, dacă prin în-
ţelegerea tuturor moștenitorilor care acceptă moștenirea nu se stabilește altfel, 
averea al cărei partaj în natură va avea drept consecinţă pierderea sau dimi-
nuarea destinaţiei sale economice nu se supune partajului și devine proprietate 
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comună pe cote-părţi ideale respective. Împărţirea sau partajul moștenirii este 
o operaţiune juridică prin care se pune capăt stării de indiviziune succesorală 
prin împгăţirea în natură sau prin echivalent al bunurilor.

Împăţirea bunurilor succesorale este reglementată de dispoziţiile art. 1560 
al Codului civil al RM, conform căruia partajul averii succesorale se face prin 
actul moștenitorilor după primirea certificatului de moștenitor, corespunzător 
cu cotele-părţi ce li se cuvin. Dacă nu se ajunge la o înţelegere, partajul se face 
pe cale judecătorească (art. 1571 al Codului civil al RM).

Împărţirea moștenirii poate interveni numai în cazul în care defunctul a 
lăsat mai mulţi succesori universali sau cu titlu universal.

7.3.1. Împărţirea moștenirii

Libertatea persoanei de a dispune prin testament este limitată doar în par-
tea în care se încalcă interesele categoriei de moștenitori, prevăzute la art.1505 
din Codul civil al RM, materializată în rezerva succesorală, parte indispensa-
bilă a succesiunii.

Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moșteni, inde-
pendent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce 
s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală.

Împărţirea și înstrăinarea terenurilor (cotelor ideale) moștenite este posi-
bilă numai după primirea certificatului de moștenitor și înregistrarea dreptu-
lui de proprietate la oficiul cadastral.

Terenul agricol poate fi împărţit în natură în cazul în care partea de teren 
repartizată fiecărui moștenitor asigură existenţa unei gospodării viabile (art. 
1565 din Codul civil al RM). Moștenitorii ar trebui îndrumaţi să folosească în 
comun terenul moștenit până vor determina care moștenitor dorește să se ocupe 
de agricultură, sau până vor hotărî să înstrăineze terenul unei alte persoane.

7.3.1.1. Rezerva succesorală

Mărimea rezervei succesorale se determină în funcţie de întregul patri-
moniu succesoral, inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului.

Exemplificăm prin dispoziţiile legii despre rezerva succesorală (art.1505, 
art. 1508 din Codul civil al RM), adică cota obligatorie din moștenire, care este 
de cel puţin 1/2 din cota pe care persoana ar fi moștenit-o în caz de moștenire 
conform legii. Au dreptul la rezerva succesorală: fiii și fiicele inapte de muncă 
ale persoanei decedate; soţul/soţia, inapţi de muncă, al(a) persoanei decedate, 
inclusiv pensio narii; părinţii (adoptatorii), inapţi de muncă, ai persoanei de-
cedate, inclusiv pensionarii.
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! Termenul de „inapt de muncă”, condiţie obligatorie pentru succesorii 
rezervatari, poate fi confirmat prin:

– carnetul de pensie,
– certificat de invaliditate,
– hotărârea instanţei de judecată prin care o persoană se declară 

incapabilă;
– certificatul de naştere a minorului etc.

Exemplu
Testatorul a testat toate bunurile sale unei terţe persoane, însă la data des-

chiderii moștenirii aveau vocaţie succesorală 4 copii, dintre care unul este mi-
nor. Astfel, în cazul în care nu ar fi existat testamentul, la moștenire ar fi fost 
chemaţi cei 4 copii. Cota fiecăruia, în acest caz, ar fi constituit câte ¼ din pa-
trimoniul succesoral; оr, dat fiind faptul că patrimoniul succesoral este testat, 
fiul minor va putea pretinde la ½ parte din cota sa parte, (1/2 din ¼, ceea ce 
constituie 1/8.) Prin urmare fiul minor va culege 1/8 din întreg patrimoniul, 
iar moștenitorul testamentar 7/8.

7.3.1.2. Răspunderea pentru datoriile (obligaţiile) decedatului 
 (defunctului)

Potrivit art. 1540 al Codului civil al RM, moștenitorul care a acceptat suc-
cesiunea răspunde pentru datoriile celui ce a lăsat moștenirea, în limitele valo-
rii reale a bunurilor succesorale care au trecut la el.

După aceeași regulă, răspunde și statul, în cazul când au fost transmi se bu-
nuri potrivit art. 1515 al Codului civil al RM. Dacă există mai mulţi moștenitori, 
ei răspund pentru datoriile celui ce a lăsat moștenirea, fiecare proporţional 
cotei succesorale primite.

Spre exemplu, numai succesorii universali și cei cu titlu universal sunt 
ţinuţi de datoriile și sarcinile succesiunii. Legatarii cu titlu particular nu au 
această îndatorire (art. 1490 al Codului civil al RM).

! Legatul cu titlu particular este acea dispoziţie testamentară care conferă 
legatarului vocaţie succesorală la unul sau mai multe bunuri determinate, 
privite izolat.

Stingerea restanţelor la impozitele aferente terenurilor agricole moștenite 
este pusă pe seama fiecărui moștenitor proporţional părţii de moștenire (art. 
86 din Codul fiscal al RM).
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7.4. Lista actelor normative recomandate:
– Codul Civil al RM, Monitorul Oficial al RM nr. 82-86/661 din 

22.06.2002;
– Codul Familiei al RM, Monitorul Oficial al RM nr. 47-48/210 din 

26.04.2001;
– Legea nr. 1453-XV/2002 cu privire la notariat, Monitorul Oficial al RM

nr. 154-157/1209 din 21.11.2002;
– Legea nr. 100-XV/2001 privind actele de stare civilă, Monitorul Oficial 

al RM nr. 97-99/765 din 17.08.2001;
– Legea nr. 1543-XII-1998 cadastrului bunurilor imobile, Monitorul Ofi-

cial al RM nr. 44-46/318 din 21.05.1998;
– Legea nr. 1216-XII-1992 taxei de stat, legea a fost republicată în Moni-

torul Oficial al RM nr. 133-134/654 din 02.12.99.

7.5. Cazuri practice
Succesiunea loturilor de pe lângă case atribuite în temeiul art. 82 al Codu-

lui Funciar din 22.12.70 în redacţia Legii nr. 514-XII din 20.02.1991.
Multe litigii legate de succesiunea loturilor de pe lângă casă sunt generate 

de faptul că dreptul de proprietate asupra caselor de locuit a apărut, de regulă, 
îna inte de transmiterea în proprietate a loturilor de pe lângă case. În aceste con-
diţii, deoarece legislaţia nu prevede o conexiune dintre dreptul de pro prietate 
asupra unui teren și dreptul de proprietate asupra unei clădiri construite pe 
acest teren, succesiunea acestor bunuri decurge, în principiu, independent și 
moștenitorii trebuie să obţină atât acte doveditoare privind dreptul decedatu-
lui asupra casei, cât și acte privind dreptul decedatului asupra terenului.

După cum vom vedea din cazul următor, situaţiile când pe lotul de pe lân-
gă casă atribuit decedatului este amplasată o construcţie pentru care decedatul 
nu are titlu de proprietar ar putea fi destul de frecvente.

1.  Spre exemplu, M.P., decedat în 1975, soţia lui M.P., decedată în 1983 și 
fiul lor M.N., au locuit în s. B., mun. Chișinău. După moartea părinţilor, M. 
N. a continuat să locuiască permanent în casa părintească. În 1992 locuitorii 
acestui sat au obţinut loturi de pământ. Însă în 2005, titlul de autentificare a 
dreptului deţinătorului terenului aferent casei a fost emis de primărie și în-
registrat în registrul bunurilor imobile pe numele lui M. P., decedat în 1975, 
tatăl lui M.N., iar titlul pentru terenul de grădină a fost emis pe numele lui 
M.N. În martie 2006 M.N. a decedat și moștenitorul lui întâlnește dificultăţi 
la întocmirea actelor.

Moștenitorul a depus cerere în judecată în procedură specială pentru a 
constata faptul că sectorul aferent casei de locuit a fost atribuit decedatului 
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M.N. și nu decedatului M.P., solicitând corectarea înscrierii din registrul bu-
nurilor imobile. Deși, nu a existat litigiu în privinţa obiectului cererii, prima 
instanţă a respins acţiunea pe motiv că primăria a emis corect titlul pe numele 
persoanei care era trecută în registru drept proprietar al casei care se află pe 
terenul în litigiu.

Moștenitorul a depus apel și a indicat că în cazul dat nu este niciun dubiu 
că la data atribuirii loturilor anume M.N. era în viaţă, era cu traiul perma nent 
în localitatea dată și a avut drept de posesie și folosinţă asupra terenu lui cu 
pricina. Art. 82 din Codul Funciar în redacţia Legii nr. 514/1991 a dispus atri-
buirea loturilor nu în funcție de dreptul de proprietate asupra caselor de locuit, 
ci în legătură cu locul de trai și ocupaţia potenţialului beneficiar funciar. Res-
pectiv, în titlul de autentificare a dreptului deţinătoru lui de teren urma să fie 
indicat numele lui M.N., tot așa cum pe numele lui au fost emise titlul pentru 
terenul de grădină și titlul pentru terenul agricol (cota echivalentă de teren). 
Instanţa de apel a reţinut argumentele invocate, a casat hotărârea primei in-
stanţe și a admis cererea petiţionarului.

Prin urmare, M.N., care a moștenit casa după părinţii săi, a acceptat 
moștenirea, dar nu a ridicat certificatul de moștenitor, astfel casa a rămas în-
registrată după decedatul tată M.P. Deoarece dosarul succe soral a fost deschis 
pentru moștenirea lăsată de M.N., moștenitorii trebuie să prezinte notarului un 
act care să confirme dreptul asupra terenului pentru M.N. și nu pentru M.P., 
care nici nu putea fi titular al lotului, fiind decedat cu mult înainte de 1991.

2.  Persoana T.E. este locuitoare a mun. Chișinău, satul Ghidighici și a avut 
o soră A. și un fra te B. în s. G.C. raionul F. În 1983 sora A. care a locuit de una 
singură a donat casa sa lui T.E. În 2006 sora A. a decedat. Fratele B. a renunţat 
la succesiune în folosul lui T.E. Bunurile succesorale includ un teren agricol și 
două terenuri din lotul de pe lângă casă (terenul aferent casei și grădinii). Toate 
titlurile pe aceste terenuri au fost emise pe numele decedatei A., deși casa de 
locuit a fost la evidenţă drept proprietatea persoanei T.E.

În acest caz, decedata soră A. locuia permanent în s. G.C. și a fost în drept 
să beneficieze de lotul de pe lângă casă, chiar dacă la momentul atribuirii casa 
aparţinea altei persoane. În același timp, T.E. care a obţinut prin donaţie casa 
în proprietate, nu locuia permanent în localitatea rurală respectivă și nu a fost 
îndreptăţită să obţină în proprietate lotul de pe lângă casă conform art. 82 al 
Codului Funciar din 22.12.70 în redacţia Legii nr. 514/1991.

Să admitem însă că actele decedatului privind dreptul asupra lotului afe-
rent casei nu pot fi găsite sau dobândite, în timp ce actele decedatului permit 
de a întocmi făntocmi făntocmi f ră dificultăţi certificatul de moștenitor asupra casei de locuit. 
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În aceste situaţii, la prima vedere, ar putea exista mai multe opţiuni pentru 
moștenitorul unei case de a obţine în proprietate terenul aferent. 

Spre exemplu, apare întrebarea dacă moștenitorul, după ce a ridicat certi-
ficatul de moștenitor și și-a înregistrat dreptul în registrul bunurilor imobile 
asupra casei de locuit, ar fi în drept să obţină terenul aferent în proprietate, cu 
titlu gratuit, pe numele său în calitate de proprietar al casei.

În opinia noastră, dacă terenul a fost atribuit decedatului în proprietate 
privată, el constituie un bun privat aflat în circuitul civil și, deci, după privati-
zarea iniţială dobândirea sau transmiterea ulterioară a dreptului de proprieta-
te privată asupra bunului privatizat este posibilă doar prin acte juridice civile 
între vii sau prin moștenire.

În cazul următor persoana Iu.V. întâlnește dificultăţi la întocmirea certifi-
catului de moștenire a casei părintești și a titlului pentru terenul aferent casei.

3.  Persoana Iu.V. locuiește în fostul satul D., mun. Chișinău în casa părin-
tească, împreună cu soţul ei cu care este în căsătorie din 1988, și cu unul din 
fraţii ei. Aceste persoane au viză de reședinţă în acest imobil încă de până la 
1990. Mama lor M.M. a decedat în 1983 și tatăl lor M.F. a decedat în 1990. Casa 
părintească bătrânească nu este la evidenţă la oficiul cadastral teritorial. Aces-
te persoane au primit în 1992 loturi de grădină. Titlul pentru terenul aferent 
ca sei nu a fost eliberat, nici provizoriu, nici actual.

În acest caz avem situaţia când decedatul a fost titularul casei și deci Iu.V. 
și alţi fraţi ai acesteia moștenesc casa. Cât privește terenul aferent casei, el nu 
poate fi moștenit, pentru că decedatul nu a fost și nu putea fi titular al lotului 
de pe lângă casă, care putea fi atribuit doar lui Iu.V. și celor care locuiau îm-
preună cu ea permanent în casa moștenită.

4.   Persoana H.E. este locuitoare a fostului sat D., mun. Chișinău, are casă
proprie, teren aferent privatizat și lot de grădină. Mama lui H.E., H.N. locuia 
gard în gard cu fiica într-o casă amplasată pe un teren de circa 6 ari. În 2005, 
H.N. a decedat și moștenitorii, copii decedatei H.E. și H.Gh., au întâlnit difi-
cultăţi la întocmirea actelor.

Există un titlu provizoriu emis pe numele decedatei H.N. pentru 5 ari de 
teren arabil și 2 ari de vie. Nu există un titlu provizoriu pentru terenul aferent 
casei de locuit.

Casa moștenită este la evidenţă ca fiind înregistrată pe numele persoanei 
S.Gh. decedat în 1975, tatăl biologic al moștenitorilor H.E. și H.Gh. cu care 
H.N. nu a avut căsătorie înregistrată. S.Gh. nu este indicat în certificatele de 
naștere ale moștenitorilor H.E. și H.Gh. drept tată.

Moștenitorii H.E. și H.Gh. au făi H.Gh. au făi H.Gh. au f cut mai multe încercări de a obţine acte 
care ar fi fost acceptate de notar pentru eliberarea certificatului de moștenitor 
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asupra casei și terenului aferent casei. Ei au apelat la serviciile biroului de avo-
caţi cu intenţia de a porni un proces pentru recunoașterea raporturilor de ru-
denie cu tatăl lor S.Gh., decedat în 1975, crezând că pe această cale ei ar fi putut 
moșteni casa, după care să obţină și terenul prin privatizare.

O altă părere a fost că moștenitorii ar fi putut depune cerere de recunoaștere 
prin judecată a dreptului de proprietate al mamei lor asupra casei moștenite.

Însă aceste soluţii au fost abandonate din următoarele considerente: 
moștenirea casei nu atrage după sine dreptul de moștenire asupra terenului 
aferent, iar acest teren nu va putea fi privatizat, deoarece moștenitoarea H.E. 
a obţinut deja în proprietate propriul lot învecinat cu terenul moștenit. Chiar 
dacă moștenitorul nu ar avea propriul teren, privatizarea gratuită a terenului 
aferent casei de locuit ar putea fi posibilă doar în limita stabilită în localitatea 
respectivă pentru terenurile ce se atribuie pentru case și anexe gospodărești. 
În plus, casa moștenită este avariată și moștenitorii vor trebui să o demoleze și 
să construiască o casă nouă și deci nu merită efort și cheltuieli pentru a obţine 
documente pe o casă care se dărâmă.

Astfel a fost abordată soluţia care ar asigura moștenirea directă a terenu-
lui aferent casei. Moștenitorii au depus cerere prealabilă (prin poștă, deoarece
cancelaria a refuzat să înregistreze cererea) și au solicitat primăriei din locali-
tate eliberarea titlului pe numele decedatei H.N. pentru terenul aferent casei 
de locuit. Primăria a respins cererea (nu a dat nici un răspuns) și moștenitorii 
au depus cerere în contencios administrativ privind obligarea primăriei la eli-
berarea documentului.

În ședinţă de judecată primăria nu a negat faptul că decedata a beneficiat 
de lot pe lăngă casă, dar și-a motivat refuzul prin următoarele:

– casa nu este înregistrată pe numele decedatei;
– este interzisă eliberarea titlului pe numele decedaţilor;
– titlul va fi eliberat pe numele moștenitorilor în baza certificatului de 

moștenitor.

În fapt, din cauza imperfecţiunilor reglatorii, în cazul dat s-a format un 
cerc vicios: moștenitorii nu aveau un act privind dreptul decedatei asupra 
terenului, pe care să-l poată prezenta notarului, iar primăria cerea prezenta-
rea certificatului de moștenitor de la notar pentru a elibera titlul pe numele 
moștenitorilor.

Nu există temei legal pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să
condiţioneze întocmirea actelor necesare pentru moștenirea terenului atribuit 
cu statut de lot pe lângă casă prin moștenirea casei propriu zise. Art. 82 din 
Codul Funciar din 22.12.70 în redacţia Legii nr. 514/1991 s-a referit expres la 
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persoane (familii) și la locul lor de trai, și nu la proprietarii caselor de locuit. 
În multe cazuri au beneficiat de loturi pe lângă casă familii care locuiau în 
apartamente care au putut rămâne neprivatizate, ceea ce nu împiedică loca-
tarii acestor apartamente să fie titulari ai loturilor de pe lângă casă, dacă ei 
întruneau condiţiile stabilite de lege.

Faptul că pe numele decedatei a fost emis titlu provizoriu pentru grădini 
și menţiunea din titlu la decizia organului local din decembrie 1993 privind 
atribuirea terenurilor au confirmat dreptul decedatei la terenul aferent casei 
în corespundere cu art. 82 din Codul Funciar din 22.12.70 în redacţia Legii 
nr. 514/1991. Din lista prezentată de primărie s-a constatat că decedata H.N. 
este înregistrată în registrul cadastral al deţinătorilor de teren drept proprietar 
unic al unui teren aferent casei de locuit de 0, 0572 ha.

Instanţa a obligat primăria să elibereze moștenitorilor titlul de autentifica-
re a dreptului decedatei asupra terenului atribuit.

5.  Persoana M.N. este locuitor al fostului sat D., mun. Chișinău, are casă 
proprie, deţine titluri pentru un teren aferent casei și un lot de grădină. Mama 
lui M.N. care locuia gard în gard cu feciorul a decedat în 1994. Casa decedatei 
(avariată) este amplasată pe un teren de peste 0, 08 ha.

Cei trei moștenitori ai decedatei au ridicat certificate de moștenitori pen-
tru terenul agricol și pentru lotul de grădină atribuit decedatei, după care pri-
măria a eliberat titluri pe numele moștenitorilor în cotele stabilite prin actul 
notarial cu menţiunea că titlul are la bază certificatele de moștenitor.

Pentru a argumenta, reţinem că titlurile iniţiale eliberate beneficiarilor au 
fost concepute drept acte provizorii care vor trebui schimbate cu titlurile ac-
tuale. Atât titlul provizoriu, cât și titlul de modelul actual confirmă atribuirea 
terenului în baza unui act administrativ adoptat întru executarea art. 82 al 
Codului Funciar din 22.12.70 în redacţia Legii nr. 514/1991 și deci titularul 
acestui document poate fi numai și numai persoana (persoanele) care a fost în 
drept să primească acest lot în proprietate.

Or, după cum prevede art. 20 din Codul Funciar, în cazul atribuirii terenu-
rilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, titlul de autenti-
ficare a dreptului deţinătorului de teren eliberat de autorităţile administraţiei 
publice locale este documentul ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren.

Actele juridice civile (contractul de vânzare-cumpărare, contractul de do-
naţie, contractul de schimb, contractul de arendă și altele) confirmă dreptul 
titularului care a obţinut terenul de la alt titular, iar certificatul de moștenire 
confirmă dreptul obţinut prin succesiune.

Un alt aspect important privind moștenirea lotului de pe lângă casă atri-
buit în baza art. 82 al Codului Funciar din 22.12.70 în redacţia Legii nr. 514/
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1991 ţine de faptul dacă este sau nu suficient ca titlurile provizorii să stea la 
baza eliberării certificatelor de moștenitor. După cum am menţionat anterior, 
titlurile provizorii sunt utile pentru referinţă, în principal, pentru confirmarea 
faptului atribuirii lotului și în ce privește suprafaţa totală a lotului atribuit. În 
multe cazuri, moștenitorii obţin certificate de moștenitor în baza unui titlu 
provizoriu pentru un teren cu suprafaţa aproximativă, care ulterior nu va co-
respunde cu suprafaţa exactă înregistrată în registrul bunurilor imobile, ceea 
ce va crea dificultăţi în circuitul civil de mai departe al acestui teren. Din aces-
te considerente și având în vedere că procesul de eliberare a titlurilor actuale 
de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, în mod organizat, va mai 
dura câţiva ani, considerăm că moștenitorii care doresc să ridice certificate de 
moștenitor ar trebui sfătenitor ar trebui sfătenitor ar trebui sf tuiţi să întocmească din cont propriu titlul pe numele 
decedatului pentru a-l prezenta notarului.

7.6. Modele de acte:

Testament

Subsemnatul ............................, domiciliat în .................., str. .................... nr. 
......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., posesor al ................ seria .................... 
număr ......................... eliberat la data de ....................... de către ............. 
...................., de bună voie şi nesilit de nimeni, aflându-mă în deplinătatea 
facultăţilor mintale, pentru cazul morţii mele dispun următoarele:

Las întreaga avere mobilă şi imobilă ce se va găsi în patrimoniul meu la 
data decesului, lui .........................., domiciliat în ......................, str. ....................... 
nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj. ....., apart. ....., posesor al .............. seria ........... 
număr ............... eliberat la data de ............................. de către .............................

Declar că nu am moştenitori rezervatari.
Numesc executor testamentar pe ................................................, domiciliat 

în........................................, str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara ........, etaj ...., 
apart. ....., posesor al .......................... seria ............. numar ................... eliberat la 
data de ........................................ de către .............................. cod numeric personal 
.......................... .

Redactat şi dactilografiat în .......................... exemplare, la Biroul Nota-
rului............................., astăzi, data autentificării. S-au eliberat părţii .............. 
exemplare.

TESTATOR
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8. DREPTUL FAMILIEI

Dreptul familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care re-
glementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, 
adopţie și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de 
familie, în scopul ocrotirii și întăririi familiei.

Acest compartiment va trata cele mai importante momente din viaţa de 
zi cu zi a fiecărui om, formulând răspunsuri la cele mai frecvente întrebări și 
dând sfaturi utile.

Vom vorbi despre modul în care se încheie o căsătorie și momentul când 
încetează, despre drepturile și obligaţiile personale ale soţilor, despre regimul 
legal al bunurilor soţilor. Vom aborda două teme de interes pentru momentul 
de față, datorită realităţilor din ziua de azi, schimbului de valori și de generaţii: 
contractul matrimonial și concubinajul.

Vom examina raporturile juridice dintre părinţi și copii și unele aspecte 
ce ţin de obligaţia de întreţinere a membrilor familiei; formele de protecţie a 
copiilor rămași făi făi f ră ocrotire părintească. Un capitol aparte va fi dedicat vio-
lenţei domestice.

8.1. Căsătoria
Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat și o femeie, înche-

iată potrivit dispoziţiilor legale. Căsătoria este actul juridic încheiat de cei care 
vor să-și unească destinele pentru a-și clădi propria familie.

În acest capitol veţi găsi noţiunile de căsătorie și concubinaj, modul în care 
se încheie o căsătorie și condiţiile ce trebuie respectate de viitorii soţi, avanta-
jele și dezavantajele acestei forme de convieţuire, dacă privim prin prisma re-
gimului legal al bunurilor soţilor și concubinilor. Vom diviza bunurile mobile 
și imobile, bunurile personale și comune ale soţilor.

Dar, să nu uităm că obligaţiile personale ale soţilor (egalitatea soţilor în 
relaţiile familiale, alegerea numelui de familie de către soţi, relaţiile nepa-
trimoniale ale soţilor – soţii îşi datorează reciproc sprijin moral şi fidelitate 
conjugală) nu sunt mai puţin im portante decăt cele patrimoniale.

8.1.1. Ce este căsătoria

8.1.1.1. Caracterul civil

Încheierea căsătoriei se face numai în faţa unei autorităţi de stat. Înregi-
strarea căsătoriei se realizează în registrul de stare civilă.
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8 .1.1.2. Caracterul religios

Soţii pot să încheie o căsătorie religioasă, dar numai după cea civilă. Ea 
nu produce niciun efect juridic, având semnificaţia binecuvântării spirituale a 
căsătoriei de către biserică.

8.1.1.3. Concubinajul

Legea nu recunoaște concubinajul ca formă de convieţuire. Potrivit preve-
derilor Codului familiei, statul ocrotește căsătoria și familia, apără interesele 
mamei și ale copilului, și recunoaște căsătoria încheiată în faţa ofiţerului de 
stare civilă.

Majoritatea statelor europene au legiferat concubinajul, mai ales din cauza 
numărului mare de copii, ce provin din cupluri necăsătorite. Pe locul întâi se 
află Islanda, cu 65% de copii proveniţi din relaţii de concubinaj, urmată de Da-
nemarca și Suedia, cu 55%, în timp ce în Marea Britanie proporţia este de 40%.

În ultimii ani, concubinajul este forma modernă de convieţuire preferată 
formei clasice a căsătoriei, adesea invocându-se motivele economice, dar nu 
numai. Deși relaţia de concubinaj nu este recunoscută de lege, nimic nu mai 
împiedică un cuplu necăsătorit să locuiască și să dobândească bunuri împreu-
nă, să contracteze datorii sau să dea naștere copiilor.

Deși în relaţia de concubinaj nu există drepturi și obligaţii de genul celor 
reglementate prin lege pentru căsătorie, adesea traiul în comun pune pe cei doi 
parteneri în faţa unor situaţii ce fac parte din viaţă.

Din punct de vedere juridic, pe planul relaţiilor personale nu există proble-
me. Fiecare își poate părăsi partenerul de viaţă atunci când consideră necesar, 
dar se pune problema care este regimul bunurilor dobânidite în comun. 

Dintr-o astfel de relaţie pot rezulta şi copii. În legătură cu situaţia copiilor 
născuţi în afara căsătoriei, aceştia se bucură de acelaşi regim de ocrotire ca şi 
orice copil rezultat din căsătorie, legea prevede asimilarea copilului din afara 
căsătoriei cu cel din căsătorie. Copilul născut în afara căsătoriei beneficiază de 
relaţiile de rudenie şi faţă de rudele părinţilor săi, are dreptul să vină la moşte-
nirea ambilor părinţi sau la moştenirea altor rude.

Dacă copilul este din afara căsniciei, el va dobândi numele de familie al 
aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită, ulterior nu-
mele poate fi schimbat.

8.1.2. Cum se încheie o căsătorie

8.1.2.1. Condiţii de fond

Condiţii pozitive: trebuie dovedite de viitorii soţi la încheierea căsătoriei, 
potrivit art. 11, 13 ,14 Codul familiei al RM:
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– Aptitudinea fizică: diferenţa de sex dovedită cu certificatul de naștere; 
vârsta matrimonială, minimum 18 ani, care poate fi micșorată cu 2 
ani, cu permisiunea autorităţii tutelare, nu există o limită maximă de 
vârstă; soţii trebuie să-și dovedească reciproc sănătatea fizică cu ana-
lize me dicale amănunţite.

– Condiţii pentru o căsătorie liber consimţită. Consimţământul este răs-
punsul afirmativ „DA”DA”DA , în formă autentică și solemnă, în faţa ofiţeru-
lui de stare civilă. Consimţământul trebuie să fie actual, personal și 
simultan.

– Atitudinea morală. Comunicarea reciprocă a stării sănătăţii prin cer-
tificate medicale înainte de încheierea căsătoriei. Scopul urmărit este 
ca viitorii soţi să conștientizeze existenţa unor boli care ar prezenta 
riscuri pentru viitoarea familie și copii.

Pentru încheierea căsătoriei, în mod valabil, este necesară lipsa impedi-
mentelor (condiţii negative) ce pot fi invocate de către soţi pe calea opunerii la 
căsătorie, în baza art. 15 Codul familiei al RM.

– Existenţa unei căsătorii nedesfătorii nedesfătorii nedesf cute.
– Rudenia: este interzisă căsătoria pe linie directă, indiferent de gradul 

de rudenie, pe linie colaterală până la gradul IV inclusiv: între frate-
soră, nepot-mătușă, văr-vară etc. 

! Nu se ţine cont de faptul dacă este vorba de persoane din căsătorie sau 
din afara căsătoriei, sau dacă este vorba de adopţie.

– Căsătoria este interzisă între tutore și copilul minor aflat sub tutela sa.
– Alienaţia și debilitatea mintală. Impedimentul se extinde și asupra 

persoanei lipsite vremelnic de facultăţile mintale, cât timp această sta-
re există.

8.1.2.2. Condiţ8.1.2.2. Condiţ8.1.2.2. Condi ii de formă

Condiţii de formă – formalităţile premergătoare, care au ca scop împiedica-
rea încheierii căsătoriei în cazul unor impedimente, prevăzute de art. 9, 10, 12 
Codul familiei. Declaraţia de căsătorie se face în scris la oficiul stării civile. 
Procedura de încheiere se face într-o anumi tă localitate, într-un anumit loc, 
în faţa ofiţerului de stare civilă, în prezenţa martorilor, toate aceste elemente 
asigurând solemnitatea căsătoriei. Momentul încheierii căsătoriei este atunci 
când se exprimă consimţământul.

Pentru detalii cu privire la: temeiul înregistrănregistrănregistr rii actului de căsătorie, mo-
dalitatea de încheiere a căsătoriei, specimenul declaraţiei de căsătorie, formu-
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larului actului şi certificatului de căsătorie, a se vedea compartimentul 1.2 În-În-Î
registrarea actelor de stare civilă.

8.1.3. Drepturile și obligaţiile personale ale soţilor

Relaţiile personale sunt la fel de importante ca și cele patrimoniale, repre-
zentând un element de armonie și progres în familie (art. 16-18 Codul familiei 
al RM). Obligaţiile morale con stau în prietenie și afecţiune, dublate fiind de 
drepturi și îndatoriri cuprinse în normele de drept ce protejează, totodată, și 
drepturile soţilor faţă de terţi. Între soţi există egalitate deplină, chiar și în 
privinţa exercitării drepturilor părintești.

Obligaţiile personale sunt:
– obligaţia de sprijin moral reciproc, care constă în acordarea de îngrijiri 

cerute de infirmitate, starea de sănătate sau vârstă;
– obligaţia de fidelitate, care nu este prevăzută expres, dar are la bază 

bunele moravuri și respectul reciproc;
– îndatoririle conjugale, ce constau în respectul și dragostea reciprocă, 

în promovarea unor interese comune izvorâte din satisfacerea nevoi lor 
individuale ale ambilor soţi.

8.1.4. Regimul legal al bunurilor soţilor

Principiul de bază al regimului legal al bunurilor soţilor (art. 19-26 Codul 
familiei al RM) este că bunurile obţinute de către oricare dintre soţi în timpul 
căsătoriei sunt bunuri comune. Fac excepţie bunurile prevăzute expres de lege, 
cum ar fi bunurile dobândite printr-o moștenire sau donaţie. Neînţelegerile 
dintre soţi în privinţa relaţiilor patrimoniale se soluţionează de comun acord 
sau se apelează la instanţa de judecată.

Bunul poate fi imobil sau mobil. Din categoria bunurilor imobile fac parte 
terenurile, porţiunile de subsol, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, con-
strucţiile și orice alte lucrări legate solid de pământ. Bunurile care nu sunt ra-
portate la categoria bunurilor imobile, inclusiv banii, sunt considerate bunuri 
mobile.

Dreptul de proprietate este supus înregistrării de stat. Înregistrarea de stat 
a drepturilor asupra bunurilor imobile este publică. Organul cadastral terito-
rial care efectuează înregistrarea de stat este obligat să ofere oricărei persoa-
ne informaţii despre toate drepturile și grevările înregistrate asupra oricărui 
imobil. Organul care efectuează înregistrarea de stat este obligat să elibereze, 
la cererea persoanei al cărei drept este înregistrat, un document ce ar confirma 
înregistrarea.

Dreptul de proprietate este transmis dobânditorului în momentul predării 
bunului mobil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
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În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobândește la data 
înscrierii în registrul bunurilor imobile.

În ţara noastă, soţii au două categorii fundamentale de bunuri:
– bunuri proprii ale fiecăruia dintre soţi;
– bunuri comune ale ambilor soţi.

8.1.4.1. Bunurile personale

Bunurile proprii ale soţilor sunt prevăzute, limitativ, în Codul familiei al 
RM. Acestea reprezintă excepţia de la regula comunităţii de bunuri. Deter-
minarea bunurilor ca fiind proprii se face și în funcţie de data dobândirii lor 
(care este anterioară căsătoriei), avându-se în vedere legătura acestor bunuri 
cu persoa na soţului dobânditor.

Bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin moștenire sau donaţie sunt 
bunuri proprii, afară de cazul în care dispunătorul a prevăzut că ele vor fi co-
mune. Bunurile dobândite prin moștenire sau donaţie în timpul căsătoriei 
devin bunuri proprii datorită caracterului personal al dobândirii lor. Astfel, 
bunurile dobândite prin donaţie sunt bunuri proprii, întrucât se ţine cont de 
voinţa dispunătorului.

Dacă dispunătorul precizează, în mod expres, că bunul este comun sau 
este destinat obţinerii unui alt bun comun (de exemplu, când se donează o 
sumă de bani în vederea cumpărării unui apartament pe care dispunătorul îl 
dorește comun), atunci bunul donat este comun. Dacă dispunătorul nu face o 
asemenea precizare, atunci bunul donat este bun propriu.

Darurile de nuntă sunt considerate bunuri comune ale soţilor, deoarece 
sunt dobândite în timpul căsătoriei. Această situaţie este întâlnită în cazul în 
care da rurile de nuntă sunt obișnuite. Dacă darurile de nuntă constau în sume 
mari de bani sau în bunuri de valoare (de exemplu, o casă) donate de către 
părinţi, făi, făi, f ră să se precizeze că sunt pentru ambii soţi, atunci bunurile sunt 
proprii.

Lucrurile de uz personal devin proprii având în vedere destinaţia lor. Pen-
tru a fi bunuri proprii, bunurile de uz personal trebuie să întrunească anumite 
condiţii:

– bunul să aparţină unuia dintre soţi, să fie destinat, în mod efectiv, 
uzului exclusiv și personal al unuia dintre soţi (de exemplu, îmbrăcă-
mintea); 

– bunul devine propriu soţului care-l folosește, făte, făte, f ră să se facă distinc-
ţie între modurile de dobândire (de exemplu, bunul dobândit de soţul 
care-l folosește pentru uzul său personal devine propriu chiar dacă a 
fost cumpărat cu bani comuni); 
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– bunurile de lux (de exemplu, bijuteriile), fiind lucruri de valoare, sunt 
bunuri comune, chiar dacă sunt folosite de către un singur soţ.

8 .1.4.2. Bunurile comune

Bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt proprietatea lor co-
mună dacă, în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei, nu este 
stabilit altfel. Orice bun dobândit de soţi în timpul căsătoriei se prezumă pro-
prietate comună în devălmășie până la proba contrară.

Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei se poate face la cererea 
oricăruia dintre soţi sau la cererea creditorilor personali ai oricăruia dintre 
soţi. Condiţiile sunt apreciate de instanţa judecătorească (de ex.: abandonarea 
forţată a domiciliului comun din cauza relelor tratamente, vârsta avansată și 
starea de boală a unuia dintre soţi).

Împărţirea bunurilor comune se face în timpul căsătoriei, adică în inter-
valul cuprins între momentul încheierii căsătoriei și momentul în care oricare 
dintre soţi a introdus o acţiune de divorţ. Dacă unul dintre soţi a intentat acţi-
unea de divorţ, partajul are loc în cadrul acestei acţiuni. Împărţirea bunurilor 
comune se poate face, pentru motive temeinice, numai prin hotărâre judecăto-
rească, este de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află domiciliul
comun al soţilor, unde sunt și bunurile supuse partajului. Dreptul de acţiune 
al soţilor pentru împărţirea bunurilor comune are caracter personal, ceea ce 
înseamnă că poate fi exercitat numai de către aceștia. Acţiunea pornită de că-
tre un soţ nu poate fi continuată, după decesul acestuia, de către moștenitori. 
Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei are caracter definitiv. Bu-
nurile astfel împărţite devin bunuri proprii, iar bunurile rămase neîmpărţite, 
ca și cele care se dobândesc ulterior, sunt bunuri comune.

Soţii pot avea două categorii de datorii: personale și comune. În consecin-
ţă, există două categorii de creditori: personali și comuni.

Creditorii personali nu pot urmări bunurile comune, ci numai bunurile 
proprii ale soţului. Dacă bunurile proprii ale soţului debitor nu sunt suficien-
te pentru acoperirea creanţelor (datoriilor) creditorilor personali, aceștia pot 
cere împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească, însă numai 
în măsura necesară acoperirii creanţei. Acţiunea creditorilor personali pentru 
împărţirea bunurilor comune are caracter subsidiar. Acţiunea în justiţie se in-
troduce împotriva ambilor soţi, astfel încât hotărârea să le fie opozabilă.

Împărţirea privește numai bunurile comune prezente ale soţilor, nu și pe cele 
viitoare. Bunurile atribuite prin împărţire fiecărui soţ devin bunuri proprii.
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Exemplu
Soţia a cumpărat înainte de încheierea căsătoriei o casă. Dorește să divor-

ţeze după ce au trecut mai mult de 5 ani de la încheierea căsătoriei. Are soţul 
acestei persoane dreptul la jumătate din casă?

Faptul că au trecut 2, 5, 7 ani de la încheierea căsătoriei nu afectează în 
niciun fel calitatea de bun propriu a acestei case. Casa cum părată de unul din-
tre soţi înainte de căsătorie este bun propriu al acestuia.

8.1.4.3. Determinarea părţilor din proprietatea comună a soţilor 
 in caz de împărţire a bunurilor

În cazul împărţirii bunurilor proprietate comună a soţilor, părţile lor se 
consideră egale. Bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt su-
puse regimului proprietăţii în devălmășie, adică sunt considerate bunuri co-
mune, chiar dacă sunt înregistrate pe numele doar unuia dintre soţi.

Dreptul la proprietate în devălmășie se extinde și asupra soţului care nu a 
avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor, 
sau din alte motive temeinice.

Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care 
nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobândite de către 
el în perioada cât soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

Împărţirea proprietăţii în devălmășie a soţilor poate fi făilor poate fi făilor poate fi f cută atât în tim-
pul căsătoriei, cât și după desfacerea ei, la cererea oricăruia dintre soţi. Propri-
etatea în devălmășie poate fi împărţită în baza acordului dintre soţi, printr-un 
contract autentificat la notar. În caz de neînţelegere, determinarea cotei-părţi 
a fiecărui soţ în proprietatea în devălmășie, precum și împărţirea acesteia în 
natură, se face pe cale judecătorească.

La împărţirea proprietăţii în devălmășie, instanţa judecătorească, la cere-
rea soţilor, stabilește bunurile ce urmează să fie transmise fiecăruia dintre ei.

Dacă unuia dintre soţi îi sunt transmise bunuri care depășesc cota ce-i re-
vine, celuilalt soţ i se poate stabili o compensaţie bănească sau de altă natură.

Bunurile procurate pentru copiii minori (îmbrăcăminte, încălţăminte, re-
chizite școlare, instrumente muzicale, jucării etc.) se transmit gratuit soţului 
cu care locuiesc împreună copiii.

Pentru împărţirea bunurilor proprietate în devălmășie a soţilor a căror 
căsătorie a fost desfătorie a fost desfătorie a fost desf cută, se stabilește un termen de prescripţie de 3 ani. Prin 
urmare, oricare dintre soţi poate cere partajarea bunurilor și după divorţ, dar 
într-un termen de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ.

Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi din pro-
prietatea în devălmășie a soţilor, ţinând cont de interesele unuia dintre soţi 
și/sau de interesele copiilor minori.
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Exemplu
În timpul căsătoriei s-a născut un copil, în prezent minor. Soţii au divor-

ţat și doresc să facă partajul. Este vorba despre un singur bun comun: un apar-
tament cu două camere. În urma divorţului, copilul a fost încredinţat unuia 
dintre părinţi spre creștere și educare. 

Poate obţine în acest caz acest părinte mai mult de jumătate din bunurile 
comune în urma procesului de partaj?

Răspuns: Bunul este comun, prin urmare fiecare dintre cei doi soţi are o 
cotă de 1/2 din acest bun. Nu are nicio relevanţă asupra modului de împărţire 
a aces tor cote faptul că unul dintre părinţi are în îngrijire și educare copilul 
minor rezultat din căsătorie. Acest din urmă soţ poate solicita atribuirea în 
natură a casei, dar nu va obţine decât cota de 1/2 sau, dacă a avut o contribuţie 
mai mare la dobândirea acestui bun, o cotă majorată.

În cazul partajului locuinţei comune sau numai parţial comune, dreptului 
de folosinţă i se va aplica aceeași soluţie ca și dreptului asupra locuinţei. 

8.1.4.4. Actele de posedare, folosinţă și dispunere asupra bunurilor 
 comune

Potrivit principiului egalităţii dintre soţi, ei hotărăsc de comun acord și în 
deplină egalitate cu privire la administrarea, folosinţa și dispunerea asupra bu-
nurilor comune. Fiecare dintre soţi este în drept să dispună (să vândă) bunuri-
le comune, acordul celuilalt soţ fiind presupus că există, cu excepţia bunurilor 
imobile pentru vânzarea cărora este necesar acordul expres al celuilalt soţ.

Unul dintre soţi nu poate, fără consimţământul expres al celuilalt, să rezi-
lieze contractul de închiriere a spaţiului de locuit, să înstrăineze casa sau apar-
tamentul ori să limiteze prin acte juridice dreptul la locuinţă al celuilalt soţ.

8.1.4.5. Sumele economisite și depuse la bancă

Deși, în raporturile dintre bancă și soţi, titular al sumelor depuse este soţul 
indicat ca posesor de cont, depunerea unor sume de bani la bancă nu schimbă 
caracterul comun sau propriu al acestora. Astfel, sumele de bani bunuri co-
mune își păstrează acest caracter prin depunerea la bancă, chiar dacă apare ca 
titular un singur soţ.

8.1.4.6. Locuinţa construită ori cumpărată pe credit

Se identifică următoarele situaţii:
– când numai o parte din rate au fost achitate în timpul căsătoriei, lo-

cuinţa este bun comun numai în măsura achitării acestor rate;
– dacă toate ratele au fost achitate în timpul căsătoriei, locuinţa este bun 

comun;
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– dacă soţii s-au înţeles ca o locuinţă construită pe numele unuia dintre 
ei, dar cu contribuţia ambilor (predarea locuinţei facându-se anterior 
încheierii căsătoriei), să devină bun comun, atunci locuinţa respectivă 
dobândește acest caracter în momentul celebrării căsătoriei.

8.1.4.7. Construcţii efectuate de unul dintre soţi pe terenul proprietate
 comună

Dacă mijloacele sunt bunuri proprii și există consimţământul celuilalt soţ, 
construcţia va fi bun propriu, iar constructorul devine și superficiar (dreptul 
de superficie – constă în drep tul de proprietate al unei persoane, numite super-
ficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări ce se află pe un teren 
proprieatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţă 
accesoriu dreptului de proprietate asupra construcţiilor, plantaţiilor etc.).

Dacă mijloacele folosite la construcţie sunt doar în parte bunuri proprii, 
construcţia va fi bun propriu în măsura în care încorporează bunuri proprii și 
bun comun, numai dacă există consimţământul celuilalt soţ.

8.1.4.8. Construcţiile efectuate de soţi pe terenul unuia dintre ei

În situaţia în care unul dintre soţi construiește cu mijloace comune pe 
terenul proprietate a celuilalt soţ, cu acordul acestuia, soţul proprietar al te-
renului nu va deveni și proprietar al construcţiei, aceasta fiind bun comun în 
devălmășie al ambilor soţi.

Exercitarea dreptului de proprietate comună în devălmășie prezintă unele 
particularităţi, determinate de natura relaţiilor dintre titularii acestui drept, 
relaţii întemeiate pe deplina egalitate a celor doi soţi, care hotărăsc de comun 
acord în tot ce privește căsătoria.

Așadar, soţul constructor având un drept de superficie, soţul proprietar al 
terenului rămâne mai departe proprietar al acestuia, dar dreptul său de pro-
prietate este grevat de dreptul de folosinţă al celuilalt soţ.

Aceeași soluţie este valabilă și în cazul construcţiilor alăturate, învecina-
te sau suprapuse unei construcţii vechi, aparţinând numai unuia dintre soţi. 
Noile construcţii devin proprietate comună a ambilor soţi, iar cele vechi, la fel 
ca și terenul, rămân în proprietatea exclusivă a soţului titular al dreptului de 
proprietate, dreptul său de proprietate fiind grevat de dreptul de folosinţă al 
celuilalt soţ.

În cazul în care construcţia este edificată de soţi împreună, cu mijloace comu-
ne, pe terenul proprietate a unuia dintre ei, în mod evident construcţia este bun 
comun al celor doi soţi, soţul neproprietar asupra terenului având un drept de su-
perficie, respectiv drept de proprietate comună în devălmășie asupra construcţiei 
și un drept de folosinţă asupra porţiunii din teren aferente construcţiei.
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În cazul în care construcţia este edificată de un soţ, cu mijloace care sunt 
bunuri proprii, pe terenul proprietate a celuilalt soţ, cu consimţămăntul aces-
tuia, soţul constructor dobândește un drept de superficie, celălalt soţ rămâ-
nând proprietarul terenului, care continuă a fi bun propriu, dar va fi grevat de 
dreptul de folosinţă cuprins în dreptul de superficie al soţului constructor.

În cazul în care construcţia este edificată de unul dintre soţi cu mijloace 
proprii pe terenul proprietate comună a ambilor soţi, dacă a existat și consim-
ţământul celuilalt soţ, construcţia rămâne bun propriu al soţului constructor. 
Dacă nu a avut consimţământul celuilalt soţ sau a construit împotriva acestui 
consimţământ, proprietarul pamântului are dreptul de a cere ridicarea con-
strucţiei și plata daunelor.

8.1.4.9. Construcţii efectuate de soţi pe terenul proprietate a unui terţ

Se identifică următoarele situaţii:
– dacă soţii-constructori au fost de bună-credinţă (au permisiunea pro-

prietarului terenului, chiar obţinută ulterior), ei devin proprietari ai 
construcţiei și superficiari asupra terenului;

– dacă nu au permisiunea proprietarului terenului, acesta din urmă poa-
te invoca accesiunea imobiliară artificială și poate deveni proprietar al 
construcţiei, cu obligaţia de a plăti constructorilor valoarea lucrului 
și a materialelor. De asemenea, poate cere dărâmarea construcţiei și 
plata de daune. În cazul în care terenul a fost atribuit de stat în folosin-
ţa soţilor pentru ridicarea locuinţei, construcţia este bun propriu, iar 
dreptul de folo sinţă asupra terenului este accesoriu faţă de construcţie. 
În ceea ce privește dreptul de folosinţă asupra unui asemenea teren, 
acesta este bun comun sau bun parţial comun și par ţial propriu.

8.1.5. Regimul bunurilor dobândite de concubini

În cazul bunurilor dabândite de concubini se va avea în vedere fiecare bun 
în parte. Astfel, dacă la cumpărarea unui automobil cei doi au contribuit în 
proporţie egală, atunci tot în această proporţie vor avea dreptul să ia în cazul 
partajului. Dacă un anumit bun dobândit nu poate fi împărţit, iar foştii con-
cubini nu se înţeleg, atunci obiectul respectiv poate fi vândut şi suma de bani 
obţinută va fi împărţită conform părţii ce-i revine fiecăruia.

Se întâmplă ca cei doi concubini să dobândească, în comun, un imobil şi 
ulterior să încheie o căsătorie. În practică, este valabilă înţelegerea soţilor ca 
de la data căsătoriei bunul să devină comun, şi nu în proprietate comună pe 
cote-părţi. O altă situaţie întâlnită în practică a fost aceea în care un bun este 
dobândit de cei doi parteneri de viaţă, dar în actul de cumpărare e scris numai 
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unul dintre ei. Contribuţia şi a celuilalt partener fiind o situaţie de fapt, poate 
fi dovedită prin orice mijloc de probă, inclusiv cu martori. 

Concubinii, spre deosebire de soţi, nu au vocaţie reciprocă la moştenirea 
celuilalt. Este vorba de moştenirea legala, deoarece nimic nu îi împiedică să 
lase un testament prin care să-l instituie moştenitor pe partenerul său.

8.1.6. Contractul matrimonial 

Contractul matrimonial este convenţia încheiată benevol între persoanele 
care doresc să se căsătorească sau între soţi în care se determină drepturile și 
obligaţiile patrimoniale ale acestora în timpul căsătoriei și/sau în cazul des-
facerii acesteia.

Soţii sunt în drept să determine în contractul matrimonial drepturile și 
obligaţiile privind întreţinerea reciprocă și modul de participare a fiecăruia 
la veniturile obţinute de fiecare dintre ei și la cheltuielile comune, bunurile ce 
vor fi transmise fiecăruia dintre soţi în caz de partaj, precum și să stabilească 
alte clauze patrimoniale, inclusiv sancţiuni patrimoniale pentru soţul vinovat 
de desfacerea căsătoriei. Acordul privind întocmirea, modificarea și rezilierea 
contractului matrimonial se întocmește în scris și se autentifică notarial (art. 
28-32 Codul familiei al RM). 

Contractul matrimonial poate fi încheiat până la înregistrarea căsătoriei 
sau, în orice moment, în timpul căsătoriei. Fiind încheiat până la înregistrarea 
căsătoriei, intră în vigoare la data înregistrării acesteia. Se încheie în formă 
scrisă și se autentifică notarial. Nerespectarea aces tor condiţii atrage nulitatea 
contractului. În conţinutul contractului matrimonial poate fi stabilit că toate 
bunurile dobândite de fiecare dintre soţi în tim pul căsătoriei, indiferent de 
forma de dobândire, sunt proprietate personală a soţului care le-a dobândit 
sau proprietate comună. La fel, poate conţine drepturi și obligaţii de întreţine-
re reciprocă, felul în care fiecare dintre soţi participă la veniturile obţinute de 
fiecare dintre ei și la cheltuielile comune, bunurile ce vor fi transmise fiecăruia 
dintre soţi în caz de împărţire a acestora. Nu în ultimul rând, poate conţine 
sancţiuni patrimoniale pentru soţul vinovat de desface rea căsătoriei.

Contractul matrimonial poate fi modificat sau anulat în orice moment, în 
baza acordului din tre soţi. Acordul privind modificarea sau anularea contrac-
tului matri monial se întocmește în scris și se autentifică la notar.

La autentificarea contractului matrimonial părţile vor prezenta:
– actele de identitate a soţilor;
– certificatul de căsătorie a soţilor;
– în cazul încheierii contractului înainte de căsătorie, dovada că soţii 

au depus declaraţia de căsătorie la Oficiul de stare civilă – un astfel de 
contract va avea efect numai în cazul încheierii căsătoriei.
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Potrivit prevederilor alin. (3) art. 29 din Codul familiei, contractul matri-
monial încheiat în timpul căsătoriei nu are acţiune retroactivă. Bunurile do-
bândite până la încheierea contractului sunt supuse regimului legal prevăzut 
de prezentul cod. Astfel, în cazul desfacerii căsătoriei, bunul imobil dobândit 
până la încheierea contractului matrimonial va fi supus partajului în condiţiile 
legii şi nu conform prevederilor contractului.

Prin contractul matrimonial soţii pot modifica regimul legal al proprietăţii 
în devălmăşie stabilit de art. 20 din Codul familiei.

Contractul matrimonial poate stabili că toate bunurile dobândite de fie-
care dintre soţi în timpul căsătoriei sunt proprietate personală a soţului care 
le-a dobândit.

Astfel, efectul esenţial al contractului matrimonial va fi schimbarea regi-
mului juridic al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei; dacă în lipsa contrac-
tului bunurile se impart în mod egal între soţi, atunci când există un contract 
matrimonial, partajul se va face în modul stabilit de acesta.

8.2. Încetarea căsătoriei
În conformitate cu Codul familiei al RM(art. 33-40), conform regulii ge-

nerale, căsătoria înce tează în urma decesului (morţii) sau declarării pe cale 
judiciară a decesului unuia dintre soţi. Căsătoria poate înceta, de asemenea, 
prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi ori a tutorelui 
soţului declarat incapabil.

! În lipsa acordului soţiei, soţul nu poate cere desfacerea căsătoriei în 
timpul gravidităţii acesteia, precum și timp de un an după nașterea copilu-
lui, dacă acesta s-a născut viu și trăiește.

Încetarea căsătoriei intervine în următoarele situaţii: 
– în cazul în care soţii nu se mai înţeleg din diverse motive și doresc ca 

fiecare să-și continuie viaţa în mod separat;
– legea sancţionează căsătoria pentru nerespectarea cerinţelor legale 

(recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort); 
– declararea judecă torească a morţii celui dispărut; 
– decesul unuia dintre soţi.
Efectele se produc pentru viitor.

8.2.1. Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă

Căsătoria poate fi desfătoria poate fi desfătoria poate fi desf cută de către oficiul de stare civilă în a cărui rază 
teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau la acel oficiu de stare civilă 
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unde a fost înregistrată căsătoria, în următoarele cazuri și cu participarea obli-
gatorie a ambilor soţi:

– în baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni 
(inclusiv adoptaţi de ambii soţi);

– când între soţi nu există litigii referitoare la împărţirea bunurilor co-
mune sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfătoria poate fi desfătoria poate fi desf cută de către Oficiul de 
stare civilă dacă alt soţ:

– a fost declarat incapabil;
– a fost declarat dispărut;
– a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 

3 ani.
În cazul apariţiei litigiilor între soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale ju-

decătorească. Dacă asemenea litigii apar după desfacerea căsătoriei de către ofi-
ciul de stare civilă, acestea, de asemenea, se soluţionează pe cale judecăto rească.

8.2.2. Desfacerea căsătoriei în instanţa de judecată

Conform Codului familiei al RM, căsătoria poate fi desfătoria poate fi desfătoria poate fi desf cută pe cale jude-
cătorească în următoarele cazuri:

– dacă soţii au copii minori comuni (inclusiv adoptaţi de ambii soţi), cu 
excepţia cazurilor când unul dintre soţi a fost declarat incapabil, a fost 
declarat dispărut ori a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un 
termen mai mare de 3 ani sau nu-și dă acordul la divorţ, precum și în 
lipsa acordului pentru divorţ al unuia dintre soţi;

– există acordul pentru divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză 
să se prezinte la Oficiul de stare civilă.

Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţui-
rea soţilor și păstrarea familiei în continuare este imposibilă.

Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre 
soţi nu-și dă acordul pentru divorţ sau împrejurările denotă că păstrarea fami-
liei este posibilă, instanţa judecătorească va amâna examinarea, stabilind un 
termen de împăcare de la o lună pâna la șase luni.

La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătorești:
– un acord privind împărţirea bunurilor lor proprietate în devălmășie

(comună); 
– un acord privind plata pensiei de întreţinere a copiilor sau a soţului in apt

de muncă ce necesită sprijin material, indicând mărimea acesteia; 
– un acord privind determinarea părintelui cu care vor locui împreună

copiii minori comuni. 
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În cazul lipsei acordului indicat sau dacă se va dovedi că acest acord 
știrbește drepturile și interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, in-
stanţa judecătorească este obligată:

– să împartă, la cererea soţilor (a unuia dintre ei), bunurile lor proprie-
tate în devălmășie; 

– să determine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere a copii-
lor minori și mărimea acesteia; 

– să stabilească, la cererea soţului inapt de muncă, care are dreptul la 
pensia de întreţinere de la celălalt soţ, mărimea și modul de plată a 
acestei pensii; 

– să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori după di-
vorţ.

! Litigiile, altele decât cele expuse mai sus, nu pot fi soluţionate în proce-
sul de desfacere a căsătoriei, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii 
la cererea soţului.

Dacă la împărţirea bunurilor proprietate în devălmășie a soţilor vor fi 
atinse interesele persoanelor terţe, instanţa judecătorească este în drept să dis-
pună examinarea cererii respective într-un proces aparte.

8.2.2.1. Procedura divorţului

Divorţul se va pronunţa numai în cazuri justificate, deoarece temeinicia 
motivelor de divorţ implică o anumită gravitate și durată a neînţelegerilor din-
tre soţi, în care sens instanţa de judecată este îndreptăţită și datoare să depună 
străduinţele necesare pentru cunoașterea adevăratelor motive de divorţ.

Divorţul se poate pronunţa pe baza acordului ambilor soţi, dacă sunt în-
deplinite următoarele condiţii cumulative:

– până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin 1 an de la încheierea 
căsătoriei;

– nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În practică au fost calificate ca motive de divorţ următoarele împrejurări:
– părăsirea nejustificată a domiciliului conjugal din vina pârâtului;
– adulterul (infracțiune care constă în încălcarea fidelității conjugale de 

către unul dintre soți);
– violenţa;
– nepotrivirea fiziologică;
– boala incurabilă a unuia dintre soţi, ascunsă celuilalt soţ la încheierea 

căsătoriei;
– lipsa nejustificată a consimţământului la raportul sexual;
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– atitudinea necorespunzătoare a unuia dintre soţi manifestată prin vio-
lenţă fizică sau de altă natură;

– boala incurabilă gravă de care suferă unul dintre soţi, necunoscută 
celui lalt soţ la încheierea căsătoriei, fătoriei, fătoriei, f când imposibilă convieţuirea 
acestora;

– pedeapsa privativă de libertate a unuia dintre soţi;
– destrămarea vieţii de familie datorită unor manifestări imorale;
– separaţia în fapt din vina pârâtului.

Cererea de chemare în judecată pentru divorţ poate să cuprindă, pe lângă 
cererea de a desface căsătoria și cererea de a stabili domiciliul copilului minor, 
obligarea la plata pensiei de întreţinere, revenirea la numele anterior, dar și 
cererea de a partaja bunurile comune.

! Recomandabil însă e ca cererea de divorţ să fie depusă separat de cere-
rea de partajare a bunurilor, dat fiind faptul că cererea de divorţ, de regu-
lă, se soluţionează mai repede decât cea de partaj, soluţionarea căreia poate 
dura mult mai mult. De aceea, aceste două cereri pot fi depuse în instanţa de 
jude cată simultan, sau cererea de partaj ulterior celei de divorţ.

Divorţul se pronunţă prin hotărâre judecătorească, din culpa soţului pârât 
sau din vina ambilor soţi, iar în cazul divorţului prin acord, precum și în si-
tuaţiile în care divorţul este cerut pentru motiv de boală survenită înainte sau 
în timpul căsătoriei (alienaţie mintală ori debilitate mintală cronică sau pentru 
o altă maladie gravă și incurabilă), instanţa urmează să constate desfacerea 
căsătoriei fătoriei fătoriei f ră a mai pronunţa divorţul din vina soţului pârât.

Acţiunea se poate stinge în orice fază prin împăcarea soţilor. Pe durata 
procesului, instanţa poate lua măsuri vremelnice care se pot referi la raportu-
rile personale sau patrimoniale dintre soţi.

Data la care se consideră desfădesfădesf cută căsătoria este data când hotărârea prin 
care s-a pronunţat divorţul a rămas irevocabilă.

Competenţa în materie de divorţ aparţine judecătoriei în a cărei rază teri-
torială se află ultimul domiciliu comun al soţilor. Dacă soţii nu au avut domi-
ciliu comun sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuiește în raza teritorială a 
judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria compe-
tentă este cea de la domiciliul pârâtului. În cazul în care pârâtul nu are domici-
liul în ţară, competenţa aparţine judecătoriei de la domiciliul reclamantului.

Pentru detalii cu privire la: temeiul înregistrănregistrănregistr rii actului de desfacere a căsă-
toriei, modalitatea de înregistrare a actului de divorţ şi specimenul cererii pri-
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vind desfacerea căsătoriei în temeiul declaraţiei comune a soţilor, formularului 
actului şi certificatului de desfacere a căsătoriei (divorţ), aţ), aţ  se vedea comparti-
mentul 1.3. Înregistrarea acÎnregistrarea acÎ tului de desfacere a căsătoriei (divorţ).ţ).ţ

8.2.2.2. Persoanele care pot introduce acţiunea de divorţ

Acţiunea de divorţ are un caracter strict personal, motiv pentru care ea nu 
poate fi introdusă decât de către soţi sau de către un mandatar care, într-un 
proces de divorţ, trebuie să fie avocat sau rudă până în gradul IV cu una din 
părţi și licenţiat în drept.

Soţia minoră poate introduce singură acţiunea de divorţ, deoarece ea 
dobândește prin căsătorie capacitatea deplină de exerciţiu, pe care nu o pierde 
în cazul în care divorţul se pronunţă înainte de împlinirea vârstei majoratului.

Soţul alienat sau debil mintal, atâta timp cât nu se face dovada că nu a 
avut dis cernământul necesar pentru a avea reprezentarea actelor pe care le 
îndeplinește, poate introduce singur acţiunea de divorţ și poate figura și ca 
pârât.

8.2.2.3. Cererea de divorţ. Cereri accesorii

Cererea de divorţ întemeiată pe acordul părţilor trebuie să fie semnată de 
ambii soţi.

Cererea de divorţ trebuie să conţină numele copiilor minori născuţi din 
căsătorie sau a acelora care au aceeași situaţie legală, iar dacă nu exisă copii, se 
va face o menţiune în acest sens.

La cererea de divorţ se vor anexa copii legalizate ale certificatului de căsă-
torie și ale certificatului de naștere al copiilor minori.

În acţiunea de desfacere a căsătoriei pot fi cuprinse și alte cereri, unele cu 
ca racter suplimentar, care sunt referitoare la numele pe care soţii îl vor purta 
după divorţ, la pensia de întreţinere plătită de un soţ celuilalt și la atribuirea 
locuinţei (a beneficiului contractului de închiriere sau a folosinţei provizorii 
până la partaj).

Au caracter accesoriu și cererile de încredinţare a copiilor minori, pre-
cum și stabilirea pensiei de întreţinere pentru aceștia, la soluţionarea cărora in-
stanţa va ţine cont de interesele copiilor minori, dispunând citarea autorităţii 
tutelare, precum și ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani.

8.2.2.4. Efectele divorţului

Faţă de terţi, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează din data când 
s-a făs-a făs-a f cut menţiunea despre hotărârea de divorţ pe marginea actului de căsăto-
rie sau din data când ei au cunoscut divorţul pe altă cale.
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Hotărârea de divorţ care se pronunţă pe baza acordului ambilor soţi este 
definitivă și irevocabilă, astfel încât nu sunt posibile nici apelul, nici recursul, 
dar pot fi atacate cu apel sau recurs numai în ceea ce privește cererile accesorii 
divorţului.

În cazul în care părţile nu convin ca, după divorţ, soţia să-și păstreze nu-
mele dobândit prin căsătorie, ea urmează să-și reia numele avut anterior. Dacă 
în timpul căsătoriei a intervenit adopţia, urmată de schimbarea numelui unuia 
dintre soţi și de eliberarea unui nou act de naștere, soţul respectiv va purta 
după divorţ numele din noul său act de naștere.

Împărţirea bunurilor comune la desfacerea căsătoriei poate avea loc fie 
prin învoiala soţilor, fie pe cale judecătorească, atunci când soţii nu se învoiesc 
asupra împărțirii. 

! Regula este ca, la divorţ, bunurile comune să se împartă potrivit în-
voielii soţilor, iar în lipsa învoielii acestora, împărţirea să se facă pe cale ju-
decătorească.

Învoiala părţilor poate avea loc, potrivit legii, în următoarele moduri:
– concomitent cu intervenţia hotărârii de divorţ;
– în cursul procesului de divorţ, fie că învoiala se face în faţa instanţei, 

fie printr-un act întocmit în faţa notarului public;
– în perioada imediat următoare rămânerii definitive a hotărârii de di-

vorţ;
– după înregistrarea hotărârii de divorţ pe marginea actului de căsăto rie.

8.2.2.5. Cui este încredinţat copilul în urma divorţului?

În cazul în care din căsătoria ce se desface au rezultat copii minori, hotă-
rârea de divorţ trebuie să arate, chiar în lipsa unei cereri exprese a soţilor, cui 
se vor încredinţa copiii spre creștere și educare și care este contribuţia fiecărui 
părinte la cheltuielile de creștere și educare a minorilor.

Dacă soţii au copii minori, instanţa va dispune citarea și ascultarea autori-
tăţii tutelare, iar dacă minorii au împlinit vârsta de 10 ani, instanţa îi va asculta 
obligatoriu, în vederea încredinţării lor.

Copilul minor poate fi încredinţat și soţului din a cărui vină s-a desfăs-a desfăs-a desf cut 
căsătoria, dacă interesele acestuia sunt în acest sens, deoarece „un soţ rău nu 
este neapărat și un părinte rău”. Printre factorii care se vor lua în considerare 
pentru a decide în ce privește încredinţarea copilului minor va fi culpa soţului, 
chiar dacă aceasta nu prezintă importanţă în sine sub acest aspect.

Obligaţia părinţilor de a-i întreţine pe copiii lor minori nu este stinsă prin 
desfacerea căsătoriei, ci persistă independent de legătura de căsătorie a părin-
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ţilor și indiferent cui au fost încredinţaţi copiii spre creștere, unuia dintre pă-
rinţi, unei alte persoane ori unei instituţii de ocrotire, întreţinerea copiilor 
însă nu va putea suplini eficienţa educativă a unei familii unite, care să ofere 
acestora stabilitatea și dragostea de care au nevoie.

Deși soţii au dreptul de a se învoi cu privire la încredinţarea copiilor mino-
ri în caz de divorţ, creșterea și educarea acestora nu poate fi lăsată la discreţia 
părinţilor, în situaţia în care căsătoria lor s-a destrămat din motive temeinice. 
Copiii trebuie să fie încredinţaţi spre creștere și educare unuia dintre pă rinţi, 
deoarece este în interesul copiilor să continue a se bucura de îngrijirea părinţi-
lor, chiar și în această situaţie în care părinţii sunt despărţiţi.

Dreptul de a avea legături personale cu copilul este necesar câtă vreme 
părintele căruia nu i s-a încredinţat copilul nu a fost decăzut din drepturile 
părintești, iar măsura luată este efectul divorţlui dintre soţi și nu rezultatul re-
laţiilor dintre părinţi și copiii lor minori. Aceste drepturi părintești se exer cită 
exclusiv în interesul copiilor minori.

Încredinţarea copilului depinde de mai mulţi factori: vârsta acestuia; si-
tuaţia materială a părinţilor; comportamentul moral al părinţilor; mediul în 
care fiecare părinte ar urma să crească copilul; atitudinea fiecărui părinte faţă 
de copil în perioada anterioară intro ducerii acţiunii de divorţ; opţiunea copi-
lului, când acesta are mai mult de 10 ani. Rolul judecătorului este de a încre-
dinţa copiii părintelui care le poate asi gura cele mai bune condiţii de creștere 
și educare.

8.2.2.6. Cine datorează8.2.2.6. Cine datorează8.2.2.6. Cine datoreaz  pensie de întreîntreî ţinere și cum se stabilește aceasta

Pensia de întreţinere se datorează copiilor minori rezultaţi din căsătorie 
sau celuilalt soţ în condiţiile prevăzute de lege. Această întreţinere, împreună 
cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăși jumătate din venitul net 
din muncă al soţului obligat la plată. După încredinţarea copilului unuia din-
tre părinţi, la solicitarea acestuia, celălalt va fi obligat de către instanţă la plata 
unei „pensii alimentare”, obligaţie care va dura până la majoratul copilului, iar 
dacă acesta își continuă studiile, până la terminarea acestora, însă cel târziu 
până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Mărimea acesteia se stabileşte procentual din salariul părintelui care dato-
rează pensia, iar procentul depinde de numărul de copii, astfel: pentru un copil 
– cel mult un sfert din venitul net al părintelui obligat la plata pen siei; pentru 
doi copii – cel mult o treime din venitul net al părintelui respectiv, iar în cazul 
în care este vorba de mai mulţi copii – cel mult jumătate din venitul net.

În toate cazurile, dreptul la întreţinere încetează după recăsătorirea soţu-
lui îndreptăţit să o primească.
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La stabilirea pensiei de întreţinere, se ţine cont de situaţia materială și fa-
milială a soţilor (foștilor soţi), de alte circumstanţe importante.

Instanţa judecătorească este în drept să-l elibereze pe unul dintre soţi (fos-
tul soţ) de obligaţia de întreţinere sau să limiteze această obligaţie la un anumit 
termen dacă:

– incapacitatea de muncă a soţului (fostului soţ) inapt de muncă, care 
necesită sprijin material, este rezultatul abuzului de băuturi alcoolice 
sau substanţe stupefiante ori al unei infracţiuni premeditate; 

– soţul (fostul soţ) care necesită sprijin material a avut o comportare
imorală în familie; 

– soţii (foștii soţi) s-au aflat în relaţii de căsătorie cel mult 5 ani; 
– s-a dovedit, pe cale judecătorească, că căsătoria a fost desfătoria a fost desfătoria a fost desf cută din 

vina fostului soţ care necesită sprijin material.

Cu referire la competenţa în materie de divorţ şi procedura de divorţ, con-ţ, con-ţ
sultaţi compartimentul 15.1.4 Cum se determină corect instanţa competentă 
să judece cauza? şi 15.4 Ce trebuie să știţi despre judecata în faţa primei in-
stanţe?

8.2.3. Momentul încetării căsătoriei

În cazul desfacerii căsătoriei la oficiul de stare civilă, aceasta încetează din 
ziua înregistrării divorţului, iar în cazul desfacerii căsătoriei pe cale judecăto-
rească – din ziua când hotărârea instanţei judecătorești a devenit definitivă.

Căsătoria încetează în urma decesului unuia dintre soţi sau a declarării 
pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soţi. În cazul apariţiei soţu-
lui declarat decedat sau dispărut și al anulării hotărârii respective a instanţei 
judecătorești, Oficiul de stare civilă poate restabili căsătoria, la cererea comu-
nă a soţilor, dacă celălalt soţ nu a încheiat o nouă căsătorie. Bunurile dobândite 
în perioada de absenţă a unuia dintre soţi aparţin soţului care le-a dobândit.

8.2.4. Declararea nulităţii căsătoriei 

Nulitatea căsătoriei este o sancţiune a nerespectării unor cerinţe legale 
(art. 41-44 Codul familiei al RM). Există două tipuri de nulităţi: nulităţi abso-
lute şi nulităţi relative.

Nulităţile absolute: prin acestea se încalcă condiţiile de fond ale căsătoriei. 
Poate fi cerută sau invocată de orice persoană şi este imprescriptibilă. Cauze 
de nulităţi absolute: 

– vârsta matrimonială;
– căsătoria cu o persoană care este deja căsătorită;
– căsătoria între rude;
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– căsătoria între adoptator și adoptat;
– căsătoria încheiată cu un alienat sau debil mintal;
– lipsa consimţământului;
– incompetenţa ofiţerului de stare civilă;
– căsătoria fictivă;
– căsătoria între persoane de același sex. 
Nulităţi relative: pot fi confirmate sau acceptate ulterior. Vicii de consim-

ţământ: eroarea, dolul (ascunderea unei boli grave), vio lenţa. Nulitatea poate 
fi pronunţată numai de instanţa de judecată. Efectele nu lităţii atrag de facto 
considerarea unei căsătorii ca și cum nu s-ar fi încheiat niciodată.

8.3. Raporturile juridice dintre părinţi și copii

8.3.1. Atestarea provenienţei copilului

În legătură cu situaţia copiilor născuţi în afara căsătoriei, aceștia se bucură 
de același regim de ocrotire ca și orice copil din căsătorie, iar legea prevede 
asimilarea copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie. Ambii părinţi au 
obligaţia de a se îngriji de buna creștere și dezvoltare a copilului lor minor, iar 
soţul căruia nu îi este încredinţat spre creștere și educare trebuie să plătească 
pensie de întreţinere în raport cu veniturile sale în cotele prevăzute de Codul 
familiei al RM (art. 45-50).

! Copilul născut în afara căsătoriei beneficiază de relaţiile de rudenie și 
cu rudele părinţilor săi, are dreptul să vină la moștenirea ambilor părinţi sau 
la moștenirea altor rude.

8.3.1.1. Stabilirea maternităţii și paternităţii

Provenienţa copilului de la mamă (maternitatea) se stabilește în baza do-
cumentelor care confirmă nașterea copilului de la mamă într-o instituţie me-
dicală.

În cazul când copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternita-
tea se stabilește pe baza documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau 
pe baza altor probe.

Dacă sunteţi căsătorit, se prezumă că orice copil născut de soţia dvs. este și 
copilul dvs. La fel și pentru doamne, orice copil născut de o femeie căsătorită 
se prezumă a fi copilul soţului ei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei sau 
dacă, fiind conceput înainte de căsătorie, s-a născut în timpul acesteia.

Aţi putea răsturna această prezumţie prin intermediul unui proces, dar 
numai într-un termen limitat, calculat de la nașterea copilului, respectiv de la 
data când soţul mamei a aflat de nașterea acestuia.
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Dacă nu sunteţi căsătorit, puteţi recunoaște de bunăvoie copilul, printr-o 
declaraţie la Oficiul de stare civilă competent.

Dacă aveţi dubii privind paternitatea unui copil (fie că sunteţi mama aces-
tuia, fie că sunteţi presupusul tată), puteţi rezolva această situaţie prin efectua-
rea testelor de paternitate.

Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătoreas că 
de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care 
sunt mama sau tatăl natural al copilului, de către copil la atingerea majo ratului, 
de către tutorele (curatorul) copilului sau tutorele părintelui declarat incapabil.

Cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă 
timp de un an din momentul când persoana a aflat sau trebuia să fi aflat des-
pre înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii 
majoratului, în cazul unui minor.

Nu au dreptul să conteste paternitatea:
– soţul care și-a dat acordul scris la însămânţare artificială; 
– persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei co-

mune a acesteia și a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă 
în momentul depunerii acesteia știa că nu este tatăl firesc al copi lului.

Dacă copilul este din afara căsniciei, el va dobândi numele de familie al 
aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. În cazul în 
care filiaţia a fost ulterior stabilită și faţă de celălalt părinte, instanţa judecăto-
rească va putea da încuviinţare copilului să poarte numele acestuia din urmă.

În cazul în care copilul a fost recunoscut în același timp de ambii părinţi, 
copilul va purta numele de familie al unuia dintre părinţi ori numele lor re-
unite, dacă părinţii se înţeleg cu privire la acest aspect. În lipsa unei asemenea 
învoieli, autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî după ce îi va 
asculta și pe părinţi.

! Aveţi nevoie de un avocat care să vă sprijine în demersuri și să vă asiste/
reprezinte în faţa instanţei de judecată atunci când fie doriţi ca un copil care 
presupuneţi că este al dvs. să facă parte din viaţa dvs., fie doriţi stabilirea pa-
ternităţii copilului când tatăl îi refuză această recunoaștere copilului său.

Pentru admiterea acţiunii de stabilire a paternităţii, trebuie să se dovedeas-
că: nașterea copilului, relaţiile intime în timpul concepţiei dintre pretinsul tată 
și mamă, precum și faptul că din aceste relaţii a rezultat copilul.

Dovada paternităţii se face prin orice mijloc de probă: martori, înscrisuri, 
prezumţii.

Prezumţia de paternitate se întemeiază pe faptul naşterii copilului în tim-
pul căsătoriei şi are în vedere două situaţii: aceea obişnuită în care copilul a 
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fost conceput şi născut în timpul căsătoriei şi aceea, mai rar întâlnită, în care 
copilul născut în timpul căsătoriei a fost conceput, prezumţia legală stabileşte 
că tatăl copilului este soţul mamei.

În prima situaţie, prezumţia legală se justifică atât prin prezumţia de fapt 
că soţul şi soţia au avut relaţii sexuale în timpul căsătoriei, corespunzătoare 
îndatoririi lor conjugale, cât şi prin prezumţia de fapt că soţia şi-a respectat 
obligaţia de fidelitate şi a avut relaţii sexuale numai cu soţul ei.

În cea de-a doua situaţie, prezumţia legală se justifică prin recunoaşterea 
tacită pe care o face bărbatul care se căsătoreşte cu femeia însărcinată, în sen-
sul că el este autorul sarcinii, căci este de presupus că, dacă n-ar fi așa, el nu 
s-ar căsători cu femeia respectivă.

Un rol deosebit îl reprezintă expertiza medico-judiciară, care, deși are ca-
racter relativ ca probă pozitivă, ca probă negativă are caracter absolut, dând 
astfel un raspuns categoric, în sensul că cel adus în faţa justiţiei nu este tatăl 
copilului.

Pentru detalii cu privire la înregistrarea actului de naştere, a se vedea com-
partimentul 1.1.2. Înscrierea numelui de familie Înscrierea numelui de familie Î şi prenumelui şi a datelor 
despre părinţii copilului în actul de naştere.

8.3.1.2. Ce avantaje aduce stabilirea paternităţii

– Copilul va avea trecut numele tatălui în actele de stare civilă, în locul 
unei liniuţe. 

– Copilul poate beneficia de pensie de întreţinere de la părintele faţă de 
care s-a stabilit paternitatea, dacă se solicită acest lucru în instanţă.

– Tatăl poate beneficia de prezenţa copilului, de program de vizitare, în 
cazul în care mama îi refuză contactul cu acest copil.

– În anumite situaţii, tatăl a cărui paternitate s-a stabilit poate solicita și 
obţine încredinţarea copilului. 

Stabilirea paternităţii aduce astfel nu numai obligaţii, dar și drepturi ale 
tatălui, drepturi de care nu s-ar bucura în lipsa stabilirii acesteia.

Pe de o parte, o mamă care dă naștere unui copil nerecunoscut de către 
tată sau faţă de care nu s-a stabilit recunoașterea este considerată a avea „în 
exclusivitate” drepturile și responsabilităţile părintești, în timp ce tatăl apare 
ca un străin faţă de acest copil.

Pe de altă parte, din momentul stabilirii paternităţii copilului din afara 
căsătoriei, drepturile și responsabilităţile revin în mod egal atât tatălui, cât și 
mamei.
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Exemplu
S. este căsătorit de aproximativ 10 ani și despărţit în fapt de 2 ani. Soţia are 

un copil cu un alt bărbat. Din punctul de vedere al legii, al cui este acest copil?
Copilul născut în timpul căsătoriei îl are ca tată pe soţul mamei. Pentru a 

se răsturna această prezumţie, trebuie introdusă o acţiune de contestare a pa-
ternităţii și, în urma procesului, se poate stabili situaţia acestui copil ca fiind 
copil din afara căsătoriei.

Exemplu
Reclamanta D.D. a chemat în judecată pe pârâtul V.P. contestând recu-

noaşterea paternităţii acestuia faţă de minorul V.A., arătând că minorul a re-
zultat din relaţia de concubinaj avută cu numitul D.V. (actualul soţ) în timpul 
căsătoriei cu pârâtul V.P., care a recunoscut copilul ca fiind al său. Mai arată 
reclamanta că pârâtul V.P. a arătat în declaraţia autentificată depusă la dosar 
că nu recunoaşte ca minorul să fie al său şi este de acord ca acesta să poarte 
numele de „D.”

8.3.2. Drepturile copiilor minori 

O persoană este considerată copil din momentul nașterii până la vârsta de 
18 ani. Copilul se bucură de anumite drepturi, care sunt expuse în cap. 10 din 
Codul familiei al RM.

Dreptul la muncă al copilului
Cu acordul părinţilor sau al tutorilor legali, copiii sunt admiși la muncă în 

măsura puterilor, îmbinând munca cu învăţătura, de la vârsta de 14 ani. Orga-
nele de stat creează servicii speciale pentru angajarea copiilor.

Drepturi familiale
Fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-și cunoască părinţii, să 

beneficieze de grija lor, să coabiteze cu aceștia, cu excepţia cazurilor în care des-
părţirea de un părinte sau de ambii părinţi este necesară în interesul copi lului.

Dacă ambii părinţi sau unul dintre ei, precum și persoanele subrogatorii 
legale (prin „persoane subrogatorii legale” trebuie de înţeles persoanele care, 
în virtutea legii, îi înlocuiesc pe părinţi în exercitarea unor drepturi sau obli-
gaţii; de exemplu, adoptatorii, tutorele, curatorul), nu-și îndeplinesc obligaţiu-
nile faţă de copil sau abuzează de drepturile lor paterne, copilul are dreptul de 
a sesiza organele de tutelă și curatelă, pre cum și pe cele de drept, pentru a-și 
apăra drepturile și interesele.
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Copiii membri ai familiei locatarului au aceleași drepturi ca și ceilalţi 
membri ai familiei la folosirea spaţiului locativ, iar copiii membri ai familiei 
proprietarului locuinţei au aceleași drepturi la folosirea și moștenirea acesteia.

Drepturile copilului la educaţie
Educaţia stă la baza societăţii din ziua de azi, iar copiii, la începutul vieţii 

lor, au dreptul la o educaţie bună din partea părinţilor, fiindcă astfel ei au să 
înveţe cum să se comporte pe viitor. Aceas tă educaţie din partea părinţilor 
este cea care formează caracterul și definește personalitatea, așa că nu trebuie 
aplicate metode violente, deoarece copilul poate să înţeleagă că violenţa este un 
mod de viaţă și va crede că e ceva normal, întrucât el a avut parte de asta.

Dezvoltarea capacităţilor intelectuale
Dezvoltarea intelectuală este determinată, în mare măsură, de capacităţile 

părinţilor sau ale persoanelor ce se ocupă de educarea copilului. Datorită unei 
educaţii adecvate, copilul dvs. își va demonstra aptitudinile intelectuale la un 
nivel foarte înalt.

Este necesară deprinderea copilului de a-și forma și expune părerea pro-
prie referitor la viziunea asupra lumii și evenimentelor ce se petrec în acest 
mod, el va fi capabil să-și apere punctul de vedere.

De asemenea, un aspect important pentru dezvoltarea capacităţilor inte-
lectuale ale copilului este abilitatea de a conștientiza propriile greșeli și forma rea 
concluziilor corespunzătoare, care îl vor ajuta să-și planifice acţiunile pe viitor.

Ocrotirea drepturilor copilului în cazul tragerii la răspundere a acestuia
Statul apără dreptul copilului la libertate personală.
Reţinerea sau arestarea copilului sunt aplicate doar ca măsuri excepţionale 

și numai în cazurile prevăzute de legislaţie. În cazul reţinerii sau arestării co-
pilului, părinţii sau tutorele legal al acestuia sunt informaţi de îndată.

Copiii reţinuţi sau arestaţi sunt ţinuţi sub arest separat de adulţi și de co-
piii condamnaţi. Închisoarea pe viaţă nu poate fi aplicată pentru infracţiunile 
comise de persoane sub vârsta de 18 ani.

În procesul dezbaterilor judiciare în care figurează copii, este obligatorie 
participarea apărătorului și a pedagogului. La examinarea de către instanţa de 
judecată a litigiilor ce se referă la modul de educare a copilului, este obligatorie 
participarea autorităţii tutelare.

8.3.3. Drepturile și obligaţiile părinţilor

Părinţii au drepturi și obligaţii (art. 58-66 Codul familiei al RM) egale faţă 
de copii, indiferent de faptul dacă copiii sunt născuţi în căsătorie sau în afara 
ei, dacă locuiesc împreună cu pă rinţii sau separat.
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Domiciliul copilului care nu a atins vârsta de 14 ani se stabilește prin acor-
dul părinţilor. Dacă un asemenea acord lipsește, iar copilul a atins vârsta de 
10 ani, domiciliul acestuia se stabilește de instanţa judecătorească, ţinându-
se cont de interesele și părerea copilului. În acest caz, instanţa judecătorească 
va lua în considerare atașamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă 
de fraţi și surori, vârsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile din-
tre fiecare părinte în parte și copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii 
adecvate pentru educaţia și dezvoltarea copilului (îndeletnicirile și regimul de 
lucru, condiţiile de trai etc.).

La stabilirea domiciliului copilului minor, instanţa judecătorească va cere 
și avizul autorităţii tutelare (Secţia/Direcţia raională asistenţă socială și pro-
tecţie a familiei, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 
Chișinău) în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.

Părintele care locuiește împreună cu copilul nu are dreptul să împiedi ce 
contactul dintre copil și celălalt părinte care locuiește separat decât dacă com-
portamentul părintelui nu este în interesul copilului sau prezintă pericol pen-
tru starea lui fizică și psihică.

Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală și spi-
rituală a copiilor și au prioritate în ce privește educaţia lor faţă de oricare alte 
persoane.

Părinţii sunt obligaţi să asigure frecventarea de către copil a școlii până la 
sfârșitul anului de învăţământ în care acesta atinge vârsta de 16 ani. Instituţia 
de învăţământ și forma de instruire sunt alese de către părinţi, cu luarea în 
considerare a opiniei copilului.

Părinţii poartă răspundere, în modul stabilit, pentru exercitarea drepturi-
lor părintești în detrimentul intereselor copilului.

Bunicii, fraţii și surorile copilului au dreptul să comunice cu acesta. Dacă 
părinţii copilului (unul dintre ei) le refuză acest drept, autoritatea tutelară îi 
poate obliga să-l respecte.

! Părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drep turilor 
părintești de către părintele care locuiește separat de copil.

Conflictele apărute sunt soluţionate de autoritatea tutelară, iar decizia 
acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărârea 
respectivă.

8.3.3.1. Decăderea din drepturile părintești

În conformitate cu dispoziţiile Codului familiei (art. 67-73), drepturile pă-
rinţilor nu pot fi exercitate contrar intereselor copilului lor. Părinţii nu pot 
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prejudicia să nătatea fizică și psihică a copilului. Metodele de educaţie a copilu-
lui alese de părinţi vor exclude comportamentul abuziv, insultele și maltrată-
rile de orice fel, discriminarea, violenţa psihică și fizică, antrenarea în acţiuni 
criminale, iniţierea în consumul de băuturi alcoolice, folosirea substanţelor 
stupefiante și psihotrope, practicarea jocurilor de noroc, cerșitul și alte acte 
ilicite. Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părintești dacă:

– nu-și exercită obligaţiile lor părintești, nu plătesc pensia de întreţinere;
– refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, 

educativă (de exemplu, de la grădiniţă, de la școală), dintr-o instituţie 
de asistenţă socială; 

– fac abuz de drepturile părintești, se comportă cu cruzime faţă de copil, 
aplicând violenţa fizică sau psi hică, atentează la inviolabilitatea sexua-
lă a copilului; 

– prin comportare imorală, au o influenţă negativă asupra copilului;
– suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie; 
– au săvârșit infracţiuni contra vieţii și sănătăţii copiilor sau a soţului;
– în alte cazuri când aceasta o cer interesele copilului. 

! Decăderea din drepturile părintești are loc numai pe cale jude cătorească 
și poate fi cerută de celălalt părinte, de tutorele copilului, de auto ritatea tu-
telară sau de procuror.

Moştenitorul legal şi testamentar poate fi decăzut din dreptul la succe-
siune pentru savârşirea faptelor culpabile îndreptate împotriva persoanei ce 
a lăsat moştenirea sau împotriva succesorilor ei, ori împotriva voinţei acestei 
persoane exprimate în testament, provocând prin aceasta chemarea lui la suc-
cesiune, dacă aceste circumstanşe sunt confirmate printr-o hotărâre judecăto-
rească definitivă.

Moştenitorul legal poate fi considerat nedemn de a succede şi exclus de la 
succesiune, de asemenea, şi în cazurile în care a fost decăzut din drepturile pă-
rinteşti printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi nu a fost repus în aceste 
drepturi până la momentul deschiderii succesiunii. 

Pentru detalii, a se vedea compartimentul 7.1.6 Moștenitorii nedemni.

Copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sunt decăzuţi din drepturile 
părintești are dreptul să locuiască în locuinţa părinţilor săi și să-i moștenească 
pe aceștia.

Părinţii decăzuţi din drepturile părintești pot avea întâlniri cu copilul lor 
numai cu permisiunea autorităţii tutelare. Aceste întâlniri nu se permit dacă 
ele pot cauza daune dezvoltării lui fizice sau intelectuale, dacă este evident că 
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părinţii nu sunt capabili de aceste întâlniri, dacă ele contravin intereselor copi-
lului sau dacă copilul, în timpul ședinţelor de judecată, a avut obiecţii serioase 
privind contactul cu părinţii decăzuţi din drepturi.

! Părinţii pot recăpăta drepturile asupra copilului, dacă au dispărut îm-
prejurările care au condus la decăderea lor din aceste drepturi și dacă acest 
lucru este în interesul copilului.

Persoana care dorește restabilirea drepturilor sale părintești trebuie să de-
pună o cerere în instanţa judecătorească. La acest proces participă obligatoriu 
autoritatea tutelară. Restabilirea în drepturile părintești faţă de copilul care a 
atins vârsta de 10 ani se acceptă, ţinându-se cont de părerea copilului.

8.3.4. Obligaţia de întreţinere a membrilor familiei

În cadrul raporturilor de rudenie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei
(art. 74-91) deosebim mai multe modalităţi de în treţinere a membrilor familiei, 
cum ar fi: obligaţia părinţilor de a-și întreţine copiii, obligaţia copiilor majori 
de a-și întreţine părinţii, obligaţia soţilor de a se întreţine reciproc, obligaţia 
de întreţinere dintre fraţi și surori, obligaţia bunicilor de a-și întreţine nepoţii, 
obligaţia nepoţilor de a-și întreţine bunicii, obligaţia copiilor vitregi de a-și 
întreţine părinţii vitregi etc.

Obligaţia părinţilor de a-și întreţine copiii
Părinţii sunt obligaţi să-și întreţină copiii minori și copiii majori inapţi de 

muncă care necesită sprijin material.
Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract 

încheiat între părinţi sau între părinţi și copilul major inapt de muncă. Dacă 
lipsește un atare contract și părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pen-
sia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre 
părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare.

! Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul și/
sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 
– pentru 2 copii și 1/2 – pentru 3 și mai mulţi copii.

Cuantumul acestor cote poate fi micșorat sau majorat de instanţa judecă-
torească, ţinându-se cont de starea materială și familială a părinţilor, de alte 
circumstanţe importante.

În cazul în care unii copii rămân cu un părinte, iar alţii cu celălalt, pen sia 
de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabilește la 
o sumă bănească fixă.

Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor stabilită la sumă bă-
nească fixă are loc în cazurile când părintele care datorează întreţinere copilu-
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lui său are un salariu și/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primește 
salariu și/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu 
și/sau alte venituri, precum și în alte cazuri când, din anumite moti ve, înca-
sarea pensiei de întreţinere sub forma unei cote din salariu și/sau alte venituri 
este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi. 
Instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de în treţinere 
la o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, la o sumă bănească fixă 
și sub forma unei cote din salariu și/sau alte venituri.

Cuantumul sumei bănești fixe încasate se determină de instanţa judecă-
torească, ţinându-se cont de starea materială și familială a părţilor, de alte cir-
cumstanţe importante și păstrându-se, dacă este posibil, nivelul anterior de 
asigurare materială a copilului.

Încasarea și folosirea pensiei de întreţinere pentru copilul minor rămas fără 
ocrotire părintească
Pensia de întreţinere a copilului minor care a rămas fără ocrotire părin-

tească se plătește tutorelui (curatorului) acestuia.
Dacă copilul se află într-o instituţie educațională, curativă, de asistenţă 

socială sau în altă instituţie similară, 50 la sută din pensia de întreţinere înca-
sată de la părinţi se transferă pe contul instituţiei respective și se ţine evidenţa 
pentru fiecare copil în parte, depunerile folosindu-se pentru întreţinerea copi-
lului. Restul de 50 la sută se transferă într-un cont deschis pe numele copilului 
la o instituţie financiară.

Dreptul copiilor majori inapţi de muncă la pensie de întreţinere
Părinţii sunt obligaţi să-și întreţină copiii majori inapţi de muncă care ne-

cesită sprijin material. În caz de litigii privind achitarea pensiei de întreţinere, 
instanţa judecătorească stabilește cuantumul acesteia pentru copiii majori in-
apţi de muncă la o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinându-se cont de starea 
materială și familială, de alte circumstanţe importante.

Obligaţia copiilor majori de a-și întreţine părinţii
Copiii majori apţi de muncă sunt obligaţi să-și întreţină și să-și îngrijeas-

că părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material. Dacă nu există un 
contract privind întreţinerea părinţilor inapţi de muncă care necesită sprijin
material, problema achitării pensiei de întreţinere de către copiii majori se so-
luţionează pe cale judecătorească.

Cuantumul pensiei de întreţinere se stabilește de instanţa judecătorească 
la o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinându-se cont de starea materială și fa-
milială a părinţilor și a copiilor, de alte circumstanţe importante. La stabilirea 
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cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi 
copiii majori ai părintelui respectiv, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost 
pornită faţă de unul, față de câţiva sau față de toţi copiii.

Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-și întreţine părinţii inapţi de mun-
că care necesită sprijin material, dacă instanţa judecătorească va stabili că aceștia 
s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părintești faţă de acest copil.

Copiii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile părintești sunt scutiți 
de obligaţia de întreţinere a acestora.

Obligaţia soţilor de a se întreţine reciproc
Soţii își datorează întreţinere materială reciprocă. În cazul refuzului de a 

acorda întreţinere și dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei 
de întreţinere, dreptul de a porni o acţiune în instanţa judecătorească privind 
încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:

– soţul inapt de muncă (care a atins vârsta de pensionare sau este invalid 
de gradul I, II sau III) și care necesită sprijin material;

– soţia în timpul gravidităţii;
– soţul care îngrijește copilul comun timp de 3 ani după nașterea aces-

tuia;
– soţul care îngrijește până la vârsta de 18 ani un copil comun invalid 

sau care îngrijește un copil comun invalid de gradul I din copilărie, 
dacă acest soţ nu lucrează și copilul necesită îngrijire. Pensia de întreţi-
nere se plătește numai în cazul când persoanele enumerate mai sus nu 
au un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are 
posibilitatea de a o plăti.

Dreptul fostului soţ la întreţinere după divorţ
Dreptul de a pretinde întreţinere de la fostul soţ pe cale judecătorească îl 

are:
– fosta soţie în timpul gravidităţii;
– fostul soţ care are nevoie de sprijin material, fiind ocupat cu îngrijirea

copilului comun timp de 3 ani după nașterea acestuia; 
– fostul soţ care are nevoie de sprijin material, fiind ocupat cu îngrijirea

copilului comun invalid până la vârsta de 18 ani sau a copilului comun 
invalid de gradul I din copilărie;

– fostul soţ care are nevoie de sprijin material, devenit inapt de muncă în 
timpul căsătoriei sau în decurs de un an după desfacerea acesteia;

– fostul soţ care are nevoie de sprijin material și a atins vârsta de pensio-
nare, în termen de cel mult 5 ani din momentul desfacerii căsătoriei, 
dacă soţii au fost căsătoriţi cel puţin 15 ani. Cuantumul pensiei de între-
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ţinere încasate de la un soţ (fost soţ) în favoa rea celuilalt soţ se stabilește 
de către instanţa judecătorească la o sumă bănească fixă plătită lunar. 
La stabilirea sumei pensiei de întreţinere, se ţine cont de situaţia materi-
ală și familială a soţilor (foștilor soţi), de alte circumstanţe importante.

Instanţa judecătorească este în drept să-l elibereze pe unul dintre soţi (fos-
tul soţ) de obligaţia de întreţinere sau să limiteze această obligaţie la un anumit 
termen dacă:

– incapacitatea de muncă a soţului (fostului soţ) inapt de muncă care are 
nevoie de sprijin material este rezultatul abuzului de băuturi alcoolice 
sau de substanţe narcotice ori al unei infracţiuni premeditate; 

– soţul (fostul soţ) care are nevoie de sprijin material a avut o comporta-
re imorală în familie;

– soţii (foștii soţi) s-au aflat în relaţii de căsătorie cel mult 5 ani; s-a do-
vedit, pe cale judecătorească, că această căsătorie a fost desfătorie a fost desfătorie a fost desf cută din 
culpa fostului soţ care are nevoie de sprijin material.

Obligaţia de întreţinere a fraţilor și surorilor
Fraţii și surorile minore care au nevoie de sprijin material, în cazul 

imposibilității întreţinerii lor de către părinţi, au dreptul la întreţinere din par-
tea surorilor și fraţilor majori apţi de muncă care dispun de mijloace suficiente.

Același drept îl au surorile și fraţii majori inapţi de muncă care au nevoie 
de sprijin material, dacă s-a stabilit imposibilitatea întreţinerii acestora de către 
copiii lor majori apţi de muncă, de către soţi (foștii soţi) sau de către părinţi.

Obligaţia bunicilor de a-și întreţine nepoţii
Nepoţii minori care au nevoie de sprijin material, în cazul imposibilității 

întreţinerii lor de către părinţi, au dreptul la întreţinere din partea bunicilor 
care dispun de mijloace suficiente.

Același drept îl au și nepoţii majori inapţi de muncă care au nevoie de spri-
jin material, dacă s-a stabilit imposibilitatea întreţinerii lor de către soţi (foștii 
soţi), copiii majori apţi de muncă sau de către părinţi.

Obligaţia nepoţilor de a-și întreţine bunicii
Bunicii inapţi de muncă care au nevoie de sprijin material, în cazul 

imposibilității întreţinerii lor de către copiii majori apţi de muncă sau de către 
soţi (foștii soţi), au dreptul la întreţinere din partea nepoţilor majori apţi de 
muncă care dispun de mijloace suficiente.

Obligaţia copiilor vitregi de a-și întreţine părinţii vitregi
Părinţii vitregi inapţi de muncă care au nevoie de sprijin material, în cazul 

imposibilității întreţinerii lor de către copiii lor naturali majori apţi de muncă 
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sau de către soţ (fostul soţ), au dreptul la întreţinere din partea copiilor vitregi 
majori apţi de muncă care dispun de mijloace suficiente.

Instanţa judecătorească este în drept să scutească copiii vitregi de obligaţia 
de a-și întreţine părinţii vitregi, dacă aceștia i-au întreţinut și educat mai puţin 
de 5 ani sau nu și-au onorat obligaţiile.

Obligaţia copiilor de a-și întreţine educatorii
Persoanele inapte de muncă care au nevoie de sprijin material și care au 

întreţinut și educat copii minori (denumiţi în continuare educatori) au dreptul 
la întreţinere din partea acestora, dacă ultimii au atins vârsta majoratului, sunt 
apţi de muncă și dispun de mijloace suficiente și dacă s-a stabilit imposibili-
tatea întreţinerii educatorilor de către propriii lor copii majori apţi de muncă 
sau de către soţ (fostul soţ).

Instanţa judecătorească este în drept să scutească copiii de obligaţia de a-și 
întreţine educatorii, dacă aceștia i-au întreţinut și educat mai puţin de 5 ani 
sau nu și-au onorat obligaţiile.

Persoanele care s-au aflat sub tutelă (curatelă) sau în casele de copii de tip 
familial sunt scutite de aceste obligaţii de întreţinere.

Cuantumul și modul de încasare a pensiei de întreţinere pentru categoriile 
de persoane menţionate mai sus pot fi stabilite printr-un contract între părţi. 
Dacă nu există un contract între părţi, pensia de întreţinere se stabilește de că-
tre instanţa judecătorească la o sumă bănească fixă achitată lunar, ţinându-se 
cont de starea materială și familială a persoanei care datorează întreţinere și a 
persoanei care are dreptul la întreţinere.

Dacă unul dintre membrii familiei are dreptul la pensie de întreţinere con-
comitent de la mai multe persoane, instanţa judecătorească determină cuantu-
mul acesteia pentru fiecare dintre cei ce o datorează, ţinând cont de starea lor 
materială și familială. Instanţa judecătorească este în drept să ia în considerare 
toate persoanele care datorează întreţinere, indiferent de faptul dacă acţiunea 
a fost pornită faţă de una, față de câteva sau față de toate persoanele în cauză.

8.3.4.1. Contractul privind plata pensiei de întreîntreî ţinere

Contractul privind mărimea, condiţiile și modul de plată a pensiei de în-
treţinere (art. 92-96 Codul familiei al RM) poate fi încheiat între persoana care 
datorează întreţinere (debitorul întreţinerii) și persoana care are dreptul la 
întreţinere (creditorul întreţinerii). În cazul când debitorul întreţinerii și/sau 
creditorul întreţinerii sunt declaraţi incapabili, contractul este încheiat de că-
tre reprezentanţii legali ai acestora.

Persoanele cu capacitatea limitată de exerciţiu încheie contractul cu acor-
dul curatorului.
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Contractul privind plata pensiei de întreţinere se întocmește în scris și se 
autentifică notarial.

Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului.

8.3.4.2. Modul de incasare și de platăi de platăi de plat  a pensiei de întreîntreî ţinere

În lipsa unui acord referitor la întreţinere, membrii familiei menţionaţi 
mai sus pot porni în instanţa judecătorească o acţiune privind încasarea pen-
siei respective, chiar și în cazul când aceasta se plătește benevol (art. 97-111 
Codul familiei al RM).

Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind în-
casarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la mo-
mentul apariţiei dreptului respectiv.

Pensia de întreţinere se încasează începând din data adresării în instanţa 
judecătorească. Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada ante-
rioară adresării în instanţa judecătorească, dacă se va stabili că în perioada 
respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul în-
treţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.

Angajatorul celui obligat la plata pensiei de întreţinere este dator să reţi-
nă lunar, în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, autentificat 
notarial, sau a titlului executoriu, sau a cererii debitorului întreţinerii, pensia 
de întreţinere din salariul și/sau din alte venituri ale debitorului întreţinerii și 
să o transmită sau să o transfere, din contul acestuia, creditorului întreţinerii 
într-un termen de cel mult 3 zile de la data fixată pentru plata salariului și/ 
sau a altor venituri. Reţinerea pensiei de întreţinere din salariu și/sau din alte 
venituri în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, autentificat 
notarial, se admite și în cazul când suma reţinerilor, în baza contractului și a 
altor titluri executorii, depășește 50 la sută din salariul și/sau din alte venituri 
ale debitorului întreţinerii.

Dacă debitorul întreţinerii nu are salariu sau alte venituri, ori dacă aces-
tea sunt insuficiente pentru a-și onora obligaţia, pensia de întreţinere se va 
în casa din mijloacele bănești depuse de către debitor în instituţiile financiare
sau transmise organizaţiilor comerciale și necomerciale, cu excepţia cazurilor 
când aceste mijloace le-au fost transmise în proprietate, și din contul tuturor 
bunurilor mobile și imobile ale debitorului care pot fi urmărite.

8.3.4.3. Determinarea restanţei la pensia de întreţinereîntreţinereî

Pensia de întreţinere se încasează pentru perioada anterioară în baza 
contractului privind plata pensiei de întreţinere sau a titlului executoriu, în 
limitele a cel mult 3 ani din momentul prezentării contractului sau a titlului 
executoriu respectiv.
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Suma restanţei se determină pornindu-se de la cuantumul pensiei de în-
treţinere, stabilit de instanţa judecătorească sau de contractul corespunzător. 
Suma restanţei la pensia de întreţinere pentru copiii minori se determină por-
nindu-se de la salariu și/sau de la alte venituri ale debitorului.

Dacă debitorul nu a lucrat în perioada în care s-a acumulat restanţa sau nu 
a prezentat actele ce confirmă salariul și/sau alte venituri ale sale, cuantumul 
restanţei la pensia de întreţinere se determină de către executorul judecăto-
resc, pornindu-se de la salariul mediu pe ţară la data determinării restanţei.

Dacă părţile nu sunt de acord cu suma restanţei calculate sau situaţia fi-
nanciar-materială a debitorului nu permite achitarea în forma stabilită ante-
rior, ele sunt în drept să se adreseze cu o cerere în judecată pentru a se stabili 
suma concretă a restanţei.

Dacă restanţa la pensia de întreţinere a rezultat din vina persoanei obligate 
s-o achite în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, persoana în 
cauză va purta răspunderea în modul prevăzut de acest contract.

Dacă restanţa la pensia de întreţinere a rezultat din culpa persoanei obli-
gate s-o achite în baza hotărârii instanţei judecătorești, persoana în cauză va 
plăti creditorului întreţinerii o penalitate în mărime de 0,1% la sută din suma 
restanţei pentru fiecare zi de întârziere.

Creditorul întreţinerii este în drept să ceară repararea daunei cauzate 
prin întârzierea executării obligaţiei de întreţinere din culpa debitorului dacă 
aceasta nu a fost acoperită prin plata de penalităţi.

Debitorul întreţinerii care își stabilește domiciliul în străinătate este în 
drept să încheie cu creditorul întreţinerii un contract privind plata pensiei de 
întreţinere. În cazul în care nu se ajunge la un acord, persoana interesată poa-
te porni în instanţa judecătorească o acţiune privind stabilirea cuantumului 
pensiei de întreţinere la o sumă fixă și achitarea acesteia printr-o plată unică, 
sau privind transmiterea anumitor bunuri în contul pensiei, sau privind deter-
minarea unui alt mod de plată a acesteia.

Exemplu
Ce trebuie de făcut pentru pornirea procedurii de recuperare a pensiei de 

întreţinere neplătite, în special a sumei integrale până la vârsta de 18 ani pen-
tru doi copii minori, deoarece tatăl se află peste hotare, are altă familie, nu are 
venit declarat.

Cum pot fi urmărite bunurile mobile, imobile, financiare după lege. Cine 
are acest drept?
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Răspuns: În cazul în care pensia de întreţinere a fost stabilită prin decizie 
judecătorească care nu se execută, trebuie să vă adresaţi la executorul jude-
cătoresc. Dacă nu este o decizie judecătorească cu privire la plata pensiei de 
întreţinere, trebuie să vă adresaţi cu o astfel de cerere în instanţa de judecată. 
Faptul că fostul soţ are o altă familie în prezent nu îl scuteşte de obligaţiile 
pe care le are faţă de cei 2 copii minori pe care îi are cu Dvs. Acest fapt poate 
doar să micșoreze suma pensiei de întreţinere pe care trebuie să o plătească. 
Urmărirea bunurilor se face prin instanţa de judecată, care trebuie întâi să re-
cunoască dreptul copiilor de a primi pensia de întreţinere, să stabilească suma 
ei, şi apoi prin intermediul executorului să asigure executarea deciziei.

! Vă recomandăm să vă adresaţi la un avocat care să studieze bine toate 
circumstanţele cauzei şi să vă apere interesele Dvs. în faţa instanţei de jude-
cată şi a executorului judecătoresc.

8.3.5. Răspunderea pentru cauzarea de daune de către un minor

Prejudiciul cauzat de un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani se re-
pară de către părinţi (adoptatori) sau de către tutorii lui dacă aceștea nu de-
monstrează lipsa vinovăţiei lor în ceea ce privește supravegherea sau educarea 
minorului.

Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani răspunde personal pentru 
prejudiciul cauzat, iar în cazul în care el nu are bunuri suficiente sau venituri 
suficiente pentru repararea prejudiciului cauzat, acesta trebuie reparat integral 
sau în partea nereparată de către părinţi (adoptatori) sau curator, dacă aceștia 
nu demonstrează că prejudiciul s-a produs nu din vina lor.

Pentru o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu răspunde tutorele sau 
instituţia obligată să o supravegheze, dacă nu se demonstrează că prejudiciul 
s-a produs nu din vina lor.

8.4. Protecţia copiilor rămași făi făi f ră ocrotire părintească
Copilul rămas fămas fămas f ră ocrotire părintească se bucură de protecţie și de asisten-

ţă în realizarea deplină și în exercitarea corespunzătoare a drepturilor sale 
(art. 112-115 Codul familiei al RM).

Orice copil lipsit temporar sau definitiv de mediul său familial, sau care, 
în interesul său, nu poate fi lăsat în acest mediu, are dreptul la protecţie și la 
ajutor special din partea comunităţii locale.

Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale copiilor se pune pe seama 
autorităţii tutelare în cazurile de:

– deces al părinţilor;
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– decădere a lor din drepturile părintești;
– abandon;
– declarare a părinţilor ca fiind incapabili;
– boală sau absenţă îndelungată a părinţilor;
– eschivare a părinţilor de la educaţia copiilor, de la apărarea drepturilor 

și intereselor lor legitime;
– refuz al părinţilor de a-și lua copiii din instituţiile educaționale, cura-

tive sau din alte instituţii în care se află.
Autoritatea tutelară asigură menţinerea sau reintegrarea copilului rămas 

făfăf ră ocrotire părintească: în familia biologică – familia în care s-a născut; în 
familia extinsă – rudele lui de până la gradul IV inclusiv (în cazul când nu este 
posibil plasamentul în familia biologică).

În cazul imposibilităţii de aplicare a măsurilor menţionate, co pilul rămas 
făfăf ră ocrotire părintească va beneficia de următoarele forme de protecţie, acor-
dându-se prioritate formelor de protecţie de tip familial faţă de cele reziden-
ţiale: adopţia; tutela (curatela); asistenţa parentală profesionistă; plasamentul 
într-o casă de copii de tip familial; plasamentul într-o instituţie rezidenţială de 
orice tip; alte forme de protecţie, în condiţiile legii.

La alegerea formei de protecţie, se va lua în considerare cu prioritate in-
teresul superior al copilului; de asemenea, se va ţine cont, în mod obligatoriu, 
de provenienţa etnică, de apartenenţa la o anumită cultură, de religia, limba, 
starea de sănătate și dezvoltarea copilului în vederea creării unor condiţii de 
viaţă care să asigure continuitatea în educaţia lui.

Autoritatea tutelară monitorizează și evaluează, nu mai rar decît o dată în 
6 luni, situaţia copilului rămas fămas fămas f ră ocrotire părintească, căruia i s-a aplicat o 
formă de protecţie.

Până la determinarea formei adecvate de protecţie a copilului rămas fămas fămas f ră 
ocrotire părintească, responsabil de acesta este autoritatea tutelară.

8.4.1. Copilul declarat judecătorește abandonat

Declararea judecătorească a abandonului de copii este o sancţiune spe-
cifică dreptului familiei. Potrivit dispoziţiilor normative, copilul aflat sub în-
grijirea unei instituţii de ocrotire socială sau medicală de stat, a unei institu-
ţii private de ocrotire legal constituită, sau încredinţat în condiţiile legii unei 
persoane fizice, poate fi declarat abandonat prin hotărâre judecătorească dacă 
părinţii s-au dezinteresat de el în mod vădit pentru o perioadă mai mare de 6 
luni. Condiţiile cumulative în care poate fi declarat abandonul de copii sunt 
următoarele:
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– copilul minor se află în grija unei instituţii de ocrotire socială sau me-
dicală, sau a fost încredinţat spre creștere și educare altei persoane de-
cât părintele său;

– părinţii manifestă un dezinteres vădit faţă de minor; prin noţiunea de 
„dezinteres” se înţelege încetarea oricăror legături de natură să dove-
dească existenţa unor relații normale între părinţi și copil; 

– dezinteresul vădit al părinţilor durează o perioadă mai mare de 6 luni.

! Nu orice sistare a legăturilor dintre părinţi având exerciţiul drep turilor 
părintești și copilul încredinţat unei instituţii sau persoane fizice im plică 
ideea de „părăsire a minorului, ci doar încetarea determinată de cauze sub-
iective și imputabile părinţilor”.

Dezinteresul părinţilor trebuie să fie vădit, să rezulte fărezulte fărezulte f ră echivoc din împre-
jurările concrete ale cazului; fiind vorba de o împrejurare de fapt, dovada dezin-
teresului vădit se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege. Instituţiile 
care au în îngrijire copii sunt obligate să ţină o evidenţă strictă a numărului de
vizite efectuate de părinţi, să consemneze orice fapte ale părinţilor care pot servi 
la caracterizarea comportamentului acestora faţă de copil și să comunice toate 
aceste aspecte autorităţii tutelare sau instanţei de judecată, la cererea acestora.

8.4.2. Adopţia

Definiția noțiunii în cauză poate fi diferită: pentru omul de rând, ea pre-
supune că copiilor adoptivi li se oferă un climat familial, ca și celor naturali; 
pentru un specialist și practician în drept, ea reprezintă un concept și un raport 
juridic familial ca rezultat al căruia apar anumite drepturi și obligaţii; pentru 
un sociolog, ea înseamnă un fenomen, de obicei, complex și variabil etc.

Adopţia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale adop-
tatului. Adoptatorul își asumă, prin încheierea adopţiei, răspunderile ce revin 
părintelui.

8.4.2.1. Copiii care pot fi adoptaţi

Persoana poate fi adoptată doar până la împlinirea vârstei de 18 ani. Per-
soana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu până la vârsta de 18 ani 
poate fi adoptată numai în cazul în care adoptator este persoana sau fami lia 
care a crescut-o, dacă a convieţuit cu aceasta nu mai puţin de 3 ani până la 
depunerea cererii de adopţie.

Separarea fraţilor prin adopţie, precum și adopţia acestora de către per-
soane sau familii diferite, este interzisă, cu excepţia cazurilor când această ce-
rinţă contravine interesului superior al copilului sau când unul dintre fraţi nu 
poate fi adoptat din motive de sănătate.
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După epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare în familia biologică sau 
extinsă a copilului orfan sau rămas fămas fămas f ră ocrotire părintească, autoritatea teri-
torială de la domiciliul copilului emite decizia privind stabilirea statutului de 
copil adoptabil.

Măsurile de (re)integrare a copilului în familia biologică sau în familia 
ex tinsă se efectuează potrivit unui plan individual de asistenţă care se reali-
zează în termen de 6 luni din data la care a fost luat în evidenţă în condiţiile 
prevederilor Codului familiei al RM ca fiind copil orfan sau copil rămas fămas fămas f ră 
ocrotire părintească.

Copilului găsit ai cărui părinţi nu sunt cunoscuţi i se stabilește statutul de 
copil adoptabil după epuizarea tuturor investigaţiilor în vederea identificării 
părinţilor, care se efectuează în termen de 6 luni.

Adopţia între fraţi este interzisă. Adopţia unui copil de către mai mulţi 
adoptatori este interzisă, cu excepţia cazului în care aceasta se face de către 
ambii soţi simultan.

8.4.2.2. Persoanele care au dreptul de adopţie

Adopţia este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de 
exerciţiu, au atins vârsta de 25 de ani și sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă 
decât cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani. Prin 
excepţie de la cele expuse, instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar 
dacă diferenţa de vârstă dintre copil și adoptator este mai mică de 18 ani, dar 
în niciun caz mai mică de 16 ani. În cazul adopţiei, este suficient ca doar unul 
dintre soţi să aibă împlinită vârsta de 25 de ani.

Nu pot adopta copii persoanele: decăzute din drepturile părintești; care su-
feră de boli psihice și de alte maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drep turilor și 
obligaţiilor părintești; care se eschivează de la exercitarea obligaţii lor părintești, 
inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici; care au adoptat 
anterior copii, însă nu și-au exercitat corespunzător obligaţiile părintești și sunt 
decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi (sau copilul a fost luat din grija lor în 
temeiul unei hotărâri judecătorești, făti, făti, f ră decădere din drepturi); exonerate de 
obligaţiile de tutore sau de curator din cauza îndeplinirii neco respunzătoare a 
obligaţiilor; care au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviinţa-
rea adopţiei; care au fost condamnate pentru săvăvă ârșirea unor infracţiuni inten-
ţionate: contra vieţii și sănătăţii persoanei; contra libertăţii, cinstei și demnităţii 
persoanei; referitoare la viaţa sexuală; contra familiei și copiilor.

Adoptatorii trebuie să îndeplinească garanţiile morale și condiţiile mate-
riale necesare dezvoltării multilaterale și armonioase a personalităţii copilului. 
Adopţia copilului de către soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria 
lor durează de cel puţin 3 ani în momentul depunerii cererii de adopţie.
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Tutorele sau curatorul, părintele educator din casa de copii de tip familial, 
asistentul parental profesionist au dreptul prioritar de a adopta copilul pe care 
îl au în îngrijire sau în plasament, cu excepţia cazurilor în care el este adoptat 
de rudele sale de până la gradul IV inclusiv.

8.4.2.3. Procedura adopţiei

În Republica Moldova, autorităţile competente în domeniul protecţiei co-
pilului prin adopţie sunt:

– autoritatea centrală în domeniul adopţiei, care este Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale și Familiei;

– autorităţile teritoriale în domeniul adopţiei, care sunt secţiile/direc-
ţiile de asistenţă socială și protecţie a familiei și Direcţia municipală 
pentru protecţia drepturilor copilului Chișinău.

Evidenţa adoptatorilor naţionali se realizează de către autoritatea terito-
rială prin emiterea unei decizii, a cărei copie se transmite autorităţii centrale 
pentru includerea în Registrul de Stat al adopţiilor.

Evidenţa copiilor adoptabili se realizează de către autoritatea teritorială în 
baza emiterii unei decizii, a cărei copie se transmite autorităţii centrale pentru 
includerea în Registrul de Stat al adopţiilor.

Autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului evaluează corespun-
derea garanţiilor morale și a condiţiilor materiale ale adoptatorului necesităţi-
lor de dezvoltare ale copilului.

În baza rezultatelor evaluării, autoritatea teritorială emite o decizie prin 
care eliberează sau refuză eliberarea atestatului de adoptator.

După stabilirea statutului de copil adoptabil, autoritatea teritorială de la 
domiciliul copilului întreprinde măsuri de selectare a adoptatorului potrivit 
pentru copilul adoptabil, ţinând cont de interesul superior al copilului și de 
cererea adoptatorilor.

În cazul în care copilul adoptabil se află într-o instituţie socială sau într-
un serviciu de tip familial, potrivirea lui cu adoptatorul se face de către auto-
ritatea teritorială de la domiciliul copilului împreună cu managerul de caz.

Autoritatea teritorială de la domiciliul copilului verifică și constată com-
patibilitatea copilului cu adoptatorul, în acest sens luându-se în considerare 
necesităţile copilului, dorinţele și opiniile exprimate de acesta.

În termen de 5 zile de la procedura de potrivire, autoritatea teritorială de 
la domiciliul copilului încredinţează copilul în vederea adopţiei în grija adopta-
torului pe o perioadă de 90 de zile, pentru adaptarea copilului cu adoptatorul 
și pentru stabilirea compatibilităţii acestora.

Încredinţarea se face printr-o decizie motivată emisă de către autoritatea 
teritorială în baza rezultatelor procesului de potrivire.
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Capacitatea de adaptare fizică și psihică a copilului la mediul familial va 
fi analizată de către autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorilor, în ra-
port cu condiţiile de natură socioprofesională, economică, culturală, de limbă, 
religie și cu orice alte elemente caracteristice locului în care trăiește copilul în 
perioada încredinţării și care ar putea avea relevanţă pentru aprecierea evolu-
ţiei ulterioare a acestuia în cazul încuviinţării adopţiei.

Cererea de adopţie depusă la autoritatea teritorială trebuie să conţină:
– numele, anul, luna și ziua nașterii adoptatorilor, adresa de la domiciliu 

și de reședinţă;
– motivele pentru care adoptatorul dorește să adopte;
– eventuala disponibilitate de a adopta mai mulţi copii, inclusiv fraţi sau 

surori.
La cererea de adopţie se anexează:
– copia actului de identitate al adoptatorului;
– copia certificatului de căsătorie al adoptatorilor, în cazul adopţiei de 

către un cuplu căsătorit;
– certificatul de la locul de muncă al adoptatorului despre funcţia deţi-

nută și despre cuantumul salariului, sau copia declaraţiei veniturilor, 
sau un alt act similar, pentru perioada ultimelor 12 luni; 

– copia autentificată a actului ce confirmă dreptul de folosinţă sau drep-
tul de proprietate al adoptatorului asupra unui spaţiu locativ; 

– cazierul judiciar al adoptatorului;
– certificatul medical al adoptatorului, în care se confirmă că acesta nu 

suferă de boli psihice și de alte maladii ce fac imposibilă îndeplinirea 
drepturilor și obligaţiilor părintești, eliberat de instituţia medicală de 
la domiciliul său;

– copia certificatului de naștere al adoptatorului și, după caz, copia certi-
ficatului de divorţ, în cazul adopţiei de către o persoană necăsătorită; 

– datele biografice ale adoptatorului și alte acte admise de lege. 

Adoptatorul depune cererea de încuviinţare a adopţiei în instanţa de jude-
cată competentă de la domiciliul copilului adoptabil pentru care a fost declarat 
potrivit, în vederea examinării în fond a cauzei.

Cererea de încuviinţare a adopţiei depusă în instanţa de judecată trebuie 
să conţină:

– numele, anul, luna și ziua nașterii adoptatorului, adresa de la domici-
liu;

– numele, anul, luna și ziua nașterii copilului adoptabil, locul unde se
găsește acesta;
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– solicitarea despre schimbarea numelui și/ sau prenumelui copilului, cu
indicarea numelui pe care îl va purta copilul, dacă adoptatorii poartă 
nume diferite;

– numărul, data emiterii și autoritatea care a emis atestatul de adoptator,
cu anexarea acestuia;

– alte date și informaţii la solicitarea instanţei de judecată.

8.4.3. Tutela și curatela 

Tutela și curatela se instituie pentru ocrotirea drepturilor și intereselor 
persoanelor fizice incapabile sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, sau limi-
tate în capacitatea de exerciţiu.

Tutorii și curatorii apără drepturile și interesele persoanelor tutelate de ei 
în relaţiile cu persoane fizice și juridice, inclusiv în instanţa de judecată, fără 
mandat.

Tutela sau curatela asupra minorului (art. 142-147 Codul familiei al RM) se 
instituie în cazul în care el nu are părinţi ori adoptatori, sau când instanţa de 
judecată a stabilit decăderea părinţi lor lui din drepturile părintești, sau când el 
a rămas fără ocrotire părintească din alte motive.

Tutela se instituie asupra persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu și 
asupra minorilor în vârstă de până la 14 ani, după caz, de până la 10 ani.

Tutorele este reprezentantul legal al persoanei care se află sub tutelă și în-
cheie făcheie făcheie f ră mandat în numele și în interesul ei actele juridice necesare.

Curatela se instituie asupra minorilor cu vârsta de la 14 la 18 ani, precum și 
asupra persoanelor fizice limitate în capacitatea de exerciţiu de către instanţa 
de judecată, din cauza consumului abuziv de alcool, de droguri și de alte sub-
stanţe psihotrope.

Curatorul își dă consimţământul la încheierea actelor juridice pe care per-
soana fizică ce se află sub curatelă nu are dreptul să le încheie de sine stătător.

Curatorul ajută persoana care se află sub curatelă la realizarea drepturilor 
și îndeplinirea obligaţiilor și o protejează împotriva abuzurilor unor terţi.

Autorităţi tutelare sunt autorităţile administraţiei publice locale.
Autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei care se află sub tutelă su-

praveghează activitatea tutorelui sau a curatorului ei.
Autoritatea tutelară este obligată să hotărască asupra instituirii tutelei sau 

curatelei în termen de o lună de la data primirii informaţiei despre necesitatea 
instituirii.

Până la numirea tutorelui sau curatorului, atribuţiile lor sunt exercitate de 
autoritatea tutelară.
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8.4.3.1. Persoanele care pot fi numite tutori sau curatori

Poate fi tutore sau curator o singură persoană fizică sau soţul și soţia îm-
preună, dacă nu corespund vreunuia din cazurile de incompatibilitate prevă-
zute mai jos și au consimţit expres.

Atribuţiile de tutore și de curator asupra persoanei internate într-o insti-
tuţie de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament sau 
într-o altă instituţie similară sunt exercitate de aceste instituţii, cu excepţia 
cazului în care persoana are tutore sau curator.

Tutorele sau curatorul este desemnat de autoritatea tutelară de la domici-
liul persoanei asupra căreia trebuie instituită tutela sau curatela.

Nu poate fi tutore sau curator:
– minorul;
– persoana lipsită de sau limitată în capacitatea de exerciţiu;
– cel decăzut din drepturile părintești;
– cel declarat incapabil de a fi tutore sau curator din cauza stării de să-

nătate;
– cel căruia, din cauza exercitării necorespunzătoare a obligaţiilor de

adoptator, i s-a anulat atestatul de adoptator;
– cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie 

în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu pur-
tări nedemne; 

– cel ale cărui interese vin în conflict cu interesele persoanei puse sub
tutelă sau curatelă;

– cel înlăturat prin act autentic sau prin testament de către părintele
care exercita singur, în momentul morţii, ocrotirea părintească;

– cel care, exercitând o tutelă sau curatelă, a fost îndepărtat de la ele; 
– cel care se află în relaţii de muncă cu instituţia în care este internată

persoana asupra căreia se instituie tutela sau curatela. 

Obligaţiile tutorelui și ale curatorului sunt:
– să locuiască împreună cu cel pus sub tutelă și să comunice autorită-

ţii tutelare schimbarea domiciliului. Curatorul și persoana aflată sub 
curatelă care a atins vârsta de 14 ani pot locui separat doar cu acordul 
autorităţii tutelare; 

– să aibă grijă de întreţinerea persoanei puse sub tutelă sau curatelă; 

– să apere drepturile și interesele persoanei puse sub tutelă sau curatelă.

Tutorelui și curatorului le revin drepturile și obligaţiile de părinte în edu-
carea minorului.
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Tutorele nu are dreptul să încheie acte juridice cu titlu gratuit, iar curato-
rul nu are dreptul să-și dea acordul la încheierea actelor juridice cu titlu gratuit 
prin care cel pus sub tutelă sau curatelă se obligă sau renunţă la drepturi.

Odată cu atingerea de către minorul pus sub tutelă a vârstei de 14 ani, tu-
tela asupra lui încetează, iar persoana care a exercitat funcţia de tutore devine 
curatorul lui, făcuratorul lui, făcuratorul lui, f ră a fi necesară o hotărâre suplimentară în acest sens.

Curatela încetează odată cu dobândirea sau restabilirea capacităţii depline 
de exerciţiu.

! Obligaţiile de tutelă și curatelă se îndeplinesc gratuit!

8.4.3.2. Plata îndemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi și cei aflaţi sub 
 tutelă/curatelă

Pentru copiii adoptaţi și pentru cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor 
adoptatori, tutorilor/curatorilor li se plătesc lunar îndemnizaţii pentru ali-
mentaţie, procurarea îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă per-
sonală etc.

La stabilirea și plata îndemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor adoptaţi 
și a celor puși sub tutelă/curatelă nu se ia în considerare cuantumul altor pen-
sii și indemnizaţii de care beneficiază copilul (pensie alimentară, pensie de 
urmaș, alte prestaţii).

Îndemnizaţiile se stabilesc și se plătesc în temeiul cererii depuse de către 
solicitant (părinte adoptator, tutore/curator) la primăria orașului (municipiu-
lui), satului (comunei) de domiciliu al copilului și la Comitetul executiv al uni-
tăţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), în cazul în care copilul do-
miciliază pe teritoriul acesteia.

Îndemnizaţiile pentru copiii adoptaţi și pentru cei aflaţi sub tutelă/curate-
lă se stabilesc și se achită de către autoritatea administraţiei publice locale până 
la atingerea de către copil a vârstei majoratului. În cazul copiilor adoptaţi și al 
celor aflaţi sub tutelă/curatelă care au atins vârsta majoratului, dar își continuă 
studiile în instituţiile de învăţământ secundar general (școli medii de cultură 
generală și licee), îndemnizaţiile se achită până la finalizarea studiilor.

Plata îndemnizaţiei către părintele adoptator încetează în cazurile anulării 
sau recunoașterii ca nule a adopţiei.

Plata îndemnizaţiei încetează și în cazurile:
–  îndepărtării tutorelui/curatorului de la îndeplinirea obligaţiilor, pe 

baza cererii acestuia;
– eliberării tutorelui/curatorului de la îndeplinirea obligaţiunilor;
– întoarcerii copilului la părinţi;
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– adopţiei copilului;
– plasării copilului într-o instituţie de plasament (de educaţie, de învă-

ţământ, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o instituţie 
similară);

– înregistrării căsătoriei copilului adoptat sau pus sub tutelă;
– schimbării locului de trai al copilului adoptat sau pus sub tutelă;
– declarării pe cale judiciară a copilului adoptat sau pus sub tutelă/cura-

telă ca dispărut fără veste sau decedat;
– declarării pe cale judiciară a părintelui adoptator sau a tutorelui/cura-

torului ca dispărut fără veste sau decedat;
– decesului copilului adoptat sau pus sub tutelă/curatelă;
– decesului părintelui adoptator sau al tutorelui/curatorului.

8.5. Violenţa în familie
Violenţă în familie este orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excep-

ţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a unor alte persoane, manifestată 
fizic sau verbal, prin abuz fizic, sexual, psihologic, spiritual sau economic ori 
prin cauzare de prejudiciu material sau moral, comisă de un membru de fa-
milie contra unor alţi membri de familie, inclusiv contra copiilor, precum și 
contra proprietăţii comune sau personale.

Violenţă fizică – vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănă-
tăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, 
strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, prin otrăvire, in-
toxicare, alte acţiuni cu efect similar.

Violenţă sexuală – orice violenţă cu caracter sexual sau orice conduită se-
xuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi vio-
lul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contracepţie, hărţuirea sexua-
lă; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; 
orice comportament sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, 
inclusiv prin mângâieri, sărutări, pozare a copilului și prin alte atingeri nedo-
rite cu tentă sexuală; alte acţiuni cu efect similar.

Violenţă psihologică – impunere a voinţei sau a controlului personal, 
provocare a stărilor de tensiune și de suferinţă psihică prin ofense, luare în 
derâdere, înjurare, insultare, poreclire, șantajare, distrugere demonstrativă a 
obiectelor, prin ameninţări verbale, prin afișare ostentativă a armelor sau prin 
lovire a animalelor domestice; neglijare; implicare în viaţa personală; acte de 
gelozie; impunere a izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială; izolare 
de familie, de comunitate, de prieteni; interzicere a realizării profesionale, in-
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terzicere a frecventării instituţiei de învăţământ; deposedare de acte de identi-
tate; privare intenţionată de acces la informaţie; alte acţiuni cu efect similar.

Violenţă spirituală – subestimare sau diminuare a importanţei satisfacerii 
necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penaliza-
re a aspiraţiilor membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare în derâ-
dere sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau re-
ligioase; impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile; alte acţiuni 
cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

Violenţă economică – privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de 
mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de pri-
mă necesitate; abuz de variate situaţii de superioritate pentru a sustrage bunu-
rile persoanei; interzicere a dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile 
comune; control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune; refuz de a
susţine familia; impunere la munci grele și nocive în detrimentul sănătăţii, in-
clusiv a unui membru de familie minor; alte acţiuni cu efect similar.

Prejudiciu moral – cauzare de suferinţe unui membru de familie, inclusiv 
unui copil, în cadrul familiei sau al unor alte relaţii interpersonale, care duce 
la umilire, frică, înjosire, incapacitate de apărare împotriva violenţei fizice, la 
sentimente de frustrare.

Prejudiciu material – daune materiale, ce pot fi evaluate sau esti mate fi-
nanciar/bănesc, rezultând din orice act de violenţă în familie, în concubinaj, 
precum și costurile pentru instrumentarea cazurilor de violenţă în familie.

8.5.1. Subiecţii violenţei în familie

Subiecţi ai violenţei în familie sunt: agresorul și victima.
Agresor – persoană care comite acte de violenţă în familie, în concubinaj.
Victimă – persoană (adult sau copil) supusă actelor de violenţă în familie, 

în concubinaj.
În cazul locuirii împreună, subiecți ai violenţei în familie sunt persoanele 

aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, de concubinaj, de tutelă și curatelă, ru-
dele lor pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor, alte persoane întreţinute 
de acestea.

În cazul locuirii separate subiecți ai violenţei în familie sunt persoanele 
aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara 
căsătoriei, cei aflaţi sub tutelă sau curatelă, alte persoane aflate în întreţinerea 
acestora.

8.5.2. Apărarea drepturilor victimei

Victima are dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică și so-
cială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice și sociale. Acordarea 
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serviciilor de protecţie și asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de 
a face declaraţii și a participa la procese de urmărire în justiţie a agresorului. 
Dreptul la viaţa privată și confidenţialitatea informaţiei privind victima sunt 
garantate.

Autorităţile abilitate cu funcţii de prevenire și combatere a violenţei în fa-
milie sunt obligate să reacţioneze prompt la orice sesizare și să informeze victi-
mele despre drepturile lor, despre autorităţile și instituţiile cu funcţii de preve-
nire și combatere a violenţei în familie; despre tipul serviciilor și organizaţiile 
la care se pot adresa după ajutor; despre asistenţa disponibilă pentru ele; unde 
și cum pot depune o plângere; despre procedura ce urmează după depu nerea 
plângerii și rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obţine protecţie; în 
ce măsură și în ce condiţii au acces la consultanţă sau asistenţă juridi că; dacă 
există un pericol pentru viaţa sau sănătatea lor în cazul eliberării unei persoa-
ne reţinute sau condamnate; dacă a fost anulată ordonanţa de protecţie. Cazu-
rile de violenţă în familie pot fi supuse medierii, la cererea părţilor. Medie rea 
se efectuează de către mediatori atestați, iar în lipsa acestora, de către comi siile 
pentru probleme sociale, cu participarea, după caz, a asistentului social.

Victima are dreptul la asistenţă juridică primară și calificată gratuită, con-
form legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.

Victimei i se acordă asistenţă medicală de instituţiile medico-sanitare, în 
conformitate cu Legea nr. 1585-XIII/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală.

Viaţa privată și identitatea victimei sunt protejate. Înregistrarea, păstra-
rea și utilizarea datelor cu caracter personal privind victima se efectuează în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2007 cu privire la protecţia datelor cu 
caracter personal.

Persoanele care pot depune cerere despre comiterea actelor de violenţă în 
familie sunt:

– victima;
– în situaţie de criză, membrii de familie;
– persoanele cu funcţie de răspundere și profesioniștii care vin în con-

tact cu familia;
– autoritatea tutelară;
– alte persoane care deţin informaţii despre pericolul iminent de 

săvăvă ârșire a unor acte de violenţă sau despre săvăvă ârșirea lor.

Cererea despre comiterea actelor de violenţă în familie se depune:
– la organul afacerilor interne;
– în instanţa de judecată;
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– la organul de asistenţă socială și de protecţie a familiei și copilului;
– la autoritatea administraţiei publice locale.

Cererea se depune la locul:
– de domiciliere al victimei;
– temporar de reședinţă al victimei, dacă aceasta a părăsit domiciliul 

pentru a evita continuarea violenţei directe;
– de reședinţă al agresorului;
– în care victima a căutat asistenţă;
– în care a avut loc actul de violenţă.

! Pentru depunerea în instanţa de judecată a cererii despre comiterea ac-
telor de violenţă în familie nu se plătește taxă de stat.

Pași practici!
Dacă sunteţi victimă a violenţei sau sunteţi ameninţat cu o asemenea vio-

lenţă, sau fie că a fost săvăvă ârșită orice infracţiune împotriva dvs. și vreţi să tra-
geţi agresorul la răspundere penală/administrativ-contravenţională:/administrativ-contravenţională:/administrativ-contra

1. Scrieţi o plângere la Comisariatul de poliţie de la locul unde a 
fostsăvârșită fapta de violenţă în familie. Plângerea trebuie să fie în 
două exemplare.

! Cereţi colaboratorului de poliţie căruia îi prezentaţi plângerea să o în-
registreze.

Un exemplar al plângerii îl depuneţi la comisariatul de poliţie, iar celălalt 
rămâne la dvs. Cereţi ca și pe exemplarul care rămâne la dvs. să fie aplicat nu-
mărul și data de înregistrare a plângerii.

Acest lucru dovedește că aţi depus această plângere la poliţie.
Puteţi scrie și depune plângerea personal sau printr-un reprezentant împu-

ternicit de dvs., prin procură întocmită la notar. Plângerea făngerea făngerea f cută oral se con-
semnează într-un proces-verbal semnat de către persoana care declară plânge-
rea și de organul de urmărire penală. Plângerea poate fi făngerea poate fi făngerea poate fi f cută și de către unul 
dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi.

2. Relataţi colaboratorilor de poliţie sau procurorului despre cele în-
tâmplate. 

De asemenea, numiţi martorii actelor de violenţă, instituţia medica-
lă la care v-aţi adresat pentru a constata leziunile corporale pri cinuite prin 
săvăvă ârșirea actelor de violenţă.

Citiţi cu atenţie toate explicaţiile și procesele-verbale scrise de colabora-
torii de poliţie. Dacă credeţi că în aceste acte informaţia nu corespunde celor 
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menţionate de dvs., spuneţi acest lucru poliţiei sau procurorului. Doar după ce 
această informaţie a fost corectată, semnaţi.

3. Cereţi colaboratorilor de poliţie să vă dea îndreptare pentru efectua rea 
expertizei medico-legale.

Puteţi să mergeţi însă și făi făi f ră îndreptare la Centrul de Medicină Legală 
(str. Corolenco 8, mun. Chișinău), deoarece experţii medico-legali determină 
și argumentează în scris gradul vătămărilor cauzate victimelor, care ulterior 
vor fi utilizate în proces în calitate de dovezi.

Toate celelalte certificate medicale sunt considerate drept dovezi ale agre-
siunii doar dacă sunt prezentate împreună cu raportul de expertiză medico-
legală, care este unica probă admisă de judecător care dovedește că loviturile 
ar fi putut cauza leziunile corporale constatate în circumstanţele descrise de 
victimă, precum și gravitatea leziunilor corporale.

! Dacă din cauza leziunilor corporale cauzate în rezultatul actelor de vio-
lenţă aţi fost nevoit să urmaţi tratament medical sau să lipsiţi de la lucru, pre-
cum și în cazul în care agresorul v-a distrus bunuri în timpul urmăririi penale 
sau judecării cauzei de către instanţa judecătorească, aveţi dreptul să porniţi 
o acţiune civilă pentru repararea prejudiciului material și moral cauzat prin 
actele de violenţă la adresa sănătăţii, proprietăţii și demnităţii dvs. Acţiunea 
civilă poate fi intentată și separat după finalizarea procesu lui penal în cauză.

4. Prezentaţi colaboratorului de poliţie certificatul medical care demon-
strează existenţa vătămărilor corporale. Aduceţi-le la cunoștinţă nu-
mele și adresele martorilor.

8.5.2.1. Ordonanţa de protecţie – măsură de protecţie stabilită de lege

Ordonanţa de protecţie este, pe de o parte, o măsură de protecţie pentru 
victimă împotriva agresorului, iar pe de altă parte este o măsură de restricţie 
pentru agresor.

Cererea despre săvăvă ârșirea actelor de violenţă în familie se depune la in-
stanţa judecătorească, la organul de poliţie sau la organul de asistenţă socială. 
Dacă cererea este depusă la organul de poliţie sau la organul de asistenţă socia-
lă, aceasta va fi ulterior transmisă instanţei de judecată.

Instanţa de judecată emite în 24 de ore de la primirea cererii o ordonanţă 
de protecţie prin care poate oferi protecţie victimei, aplicând agresorului ur-
mătoarele măsuri:

– obligarea acestuia de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta 
departe de locuinţa victimei, făa victimei, făa victimei, f ră a decide asupra modului de proprie-
tate asupra bunurilor;
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– obligarea de a sta departe de locul aflării victimei; 
– obligarea de a nu contacta victima, copiii acesteia, alte persoane de-

pendente de ea; 
– interzicerea de a vizita locul de muncă și de trai al victimei; 
– obligarea, până la soluţionarea cazului, de a contribui la întreţinerea

copiilor pe care îi are în comun cu victima; 
– obligarea de a plăti cheltuielile și daunele cauzate prin actele sale de 

violenţă, inclusiv cheltuielile medicale și cele de înlocuire sau reparare 
a bunurilor distruse sau deteriorate; 

– limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune; 
– obligarea de a participa la un program special de tratament sau de con-

siliere, dacă o asemenea acţiune este determinată de instanţa judecă-
trească ca fiind necesară pentru reducerea violenţei sau dispariţia ei;

– stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori; 
– interzicerea de a păstra și purta armă.

Măsurile de protecţie se aplică pe un termen de până la 3 luni. Ele înce-
tează odată cu dispariţia pericolului care a determinat luarea acestor măsuri 
și pot fi prelungite în cazul unei cereri repetate sau al nerespectării condiţiilor 
prevăzute în ordonanţa de protecţie. Responsabilitatea de a informa agresorul 
despre ordonanţa de protecţie și de a o aplica revine inspectorului de sector, în 
comun cu asistentul social.

Datele de contact ale centrelor prestatoare de servicii pentru victimele 
violenţei în familie.

1. CHIŞINĂUĂUĂ
Asociaţia obştească „Refugiul Casa Mărioarei”
Şos. Hînceşti 4
Tel/fax.: 72 58 61
e-mail: caps@mail.mcaps@mail.md

2. CAHUL
Asociaţia Familiilor MonoParentale (AFMP)
Centrul de informare şi consiliere
pentru victimele violenţei
Str. Republicii 35, bir.6
Tel.: 2 09 84/ 079191203
e-mail: ao_afmp@yahoo.coao_afmp@yahoo.com
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3. BĂLŢLŢL I
Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei Domestice 
Str. 31 August 63
Tel. (231) 2 63 57

Datele de contact ale Centrelor Maternale înfiinţate prin intermediul 
proiectului „Oportunităţi mai Bune pentru Tineri şi Femei” şi gestionate de 
ONG-uri partenere locale.

1. CĂUĂUĂ ŞENI
Asociaţia Psihologilor „Tighina”
Centrul Maternal „Pro Familia”
Str. Ana și Alexandru 18
Director:Tatiana Osadci: (0243) 267.21
Coordonator servicii: Ludmila Afteni
Tel. Centru (0243) 268.35, GSM. 0 794 36300 / (0243) 224.50
e-mail: ap_tighina@yahoo.coap_tighina@yahoo.com

2. CAHUL
Asociaţia Obştească ÎNCREDERE
Centrul Maternal „Încredere”
Preşedinte: Elena Bacalu
Tel. (0299) 229.18, GSM. 0 692 43704
e-mail: elenabacalu@yahoo.coelenabacalu@yahoo.com
Tel. centru (0299) 234.87
As. Social:, Caisân Rodica, Maria Niculiţă

3. DROCHIA
Asociaţia Obştească ARTEMIDA
Centrul Maternal „Ariadna”
Preşedinte: Simion Sârbu
Tel. centru (0252) 21.032, 21.033, 
GSM. 0 798 24900 
e-mail: simionsirbu@yahoo.cosimionsirbu@yahoo.com
Coordonator Servicii: Câşlari Ina – GSM. 069488982; cislari_ina@mail.cislari_ina@mail.

md
As. Social: Prodan Liudmila; prodan_ludmila@yahoo.coprodan_ludmila@yahoo.com
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Centrul Maternal este un serviciu de protecţie materno-infantilă de tip 
rezidenţial care asigură dreptul fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familia-
le. Aceasta se realizează oferind mamei în dificultate (care se confruntă cu 
dificultăți de natură materială, socială, profesională sau relaţională) suportul 
necesar pentru ca ea să-şi asume exercitarea drepturilor şi îndatoririlor ce-i 
revin faţă de copil.

O altă componentă a Centrului Maternal este şi Serviciul de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de persoane – destinat persoanelor, victime ale 
infracţiunii de trafic de persoane, cu scopul oferirii de protecţie fizică şi asisten-
ţă psiho-socială în vederea reintegrării socio-profesionale în comunitate.

În Centrul Maternal beneficiază de complexul de servicii cupluri mamă-
copil, în care copilul nu depăşeşte vârsta de 3 ani (fac excepţie cazurile de fraţi, 
când mama în dificultate mai are un copil de vârsta mai mare de 3 ani). 

a) Cuplu mamă-copil aflat în risc de degradare/ruptură a legăturii fami-
liale:

• mame cu copii nou-nascuţi cu intenţie de abandon (în general mame 
singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, 
sărace etc.);

• mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi care se con-
fruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale), fiind 
în imposibilitate de a asigura copiilor un trai decent;

b) Cuplu mamă-copil abuzat sau neglijat:
• cazuri în care mama este abuzată în familie;
• cazuri în care copilul a fost victima unui abuz din partea tatălui sau a 

altui membru al familiei;
• cazuri în care copilul este maltratat fizic/psihic prin neglijare, părinţii 

nefiind capabili să îi asigure un minim de bunăstare (din neştiinţă 
sau/şi din imposibilitate materială);

• cazuri în care atât mama, cât şi copilul (copiii) sunt abuzaţi sau negli-
jaţi de tată;

c) Gravide în dificultate (aflate în una/mai multe din situaţiile prezen-
tate anterior) pe parcursul ultimului trimestru de sarcină; 

d) Cuplu mamă-copil inclus intr-un program de restabilire a legăturii 
familiale:

• cazuri în care copilul a trecut printr-o formă de protecţie (plasament 
familial sau rezidenţial) şi este necesară o etapă intermediară de asis-
tenţă complexă şi suport pentru mamă în vederea reintegrării familia-
le definitive a copilului. 
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e) Femei, victime ale traficulu, după ce au trecut de faza iniţială de recu-
perare.

8.6. Raporturile familiale cu element străin 
Creșterea făterea făterea f ră precedent a raporturilor familiale cu element străin ridică 

un șir de întrebări de natură juridică. Aria ţărilor este foarte variată: țări cu 
diverse culturi, religii și legislaţii. Codul familiei reglementează aceste rapor-
turi în art. 154-164.

8.6.1. Încheierea căsătoriei cu cetăţenii străini în Republica Moldova.
Încheierea căsătoriei în afara hotarelor Republicii Moldova

Cetăţenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, 
încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei noastre, 
dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului ai 
cărui cetăţeni sunt.

Căsătoriile încheiate la misiunile diplomatice și oficiile consulare străine 
sau oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt recunoscute pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Căsătoriile dintre cetăţenii Republicii Moldova și căsătoriile dintre cetăţe-
nii Republicii Moldova și cetăţenii străini sau persoane făini sau persoane făini sau persoane f ră cetăţenie încheiate 
în afara Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia ţării în care a fost 
încheiată căsătoria sunt recunoscute în Republica Moldova doar în cazul dacă 
au fost respectate condiţiile de fond și nu sunt impedimente.

Încheierea căsătoriei are loc la organele de stare civilă, în baza declaraţiei 
comune a viitorilor soţi. Pentru încheierea căsătoriei unui cetăţean străin cu 
un cetăţean al Republicii Moldova urmează a fi depuse următoarele acte:

– declaraţia de căsătorie depusă de ambii soţi;
– actele de identitate a viitorilor soţi şi fotocopiile acestora;
– certificatele de naştere ale viitorilor soţi (sau duplicatele certificatelor 

de naştere) şi copiile xerox ale acestora;
– certificatul medical prenupţial;
– actele ce confirmă încetarea căsătoriei anterioare (certificatele sau du-

plicatele certificatelor de divorţ sau de deces ale soţului din căsătoria 
precedentă, hotărârile judecătoreşti privind divorţul emise în străină-
tate) şi copiile după acestea (după caz);

– dovada eliberată de autorităţile statului străin din care să rezulte că 
cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile cerute de statul său şi poate 
încheia o căsătorie cu un cetăţean al Republicii Moldova.

Actele de identitate ale cetăţenilor străini şi ale apatrizilor cu domiciliu în 
străinătate trebuie să conţină ştampila privind intrarea în Republica Moldova 



476  D R E P T U L  FA M I L I E I

şi viza, după caz, precum şi o anexă privind domiciliul stabilit în Republica 
Moldova.

Toate actele eliberate de autorităţile statului străin urmează a fi legalizate, 
exceptând ţările cu care Republica Moldova are semnate tratate internaţionale 
ce anulează procedura de legalizare.

Dacă unul din miri are reședinţa în statele din zona Schengen sau SUA, se 
poate pleca pe viza miresei, cerută de mire. Viza este valabilă 3 luni.

! Ca modalitate de încheiere a căsătoriei, contractul matrimonial este cel 
mai recomandat. Este o practică răspândită în multe ţări.

8.6.2. Desfacerea căsătoriei cu cetăţenii străini.

Desfacerea căsătoriei în afara hotarelor Republicii Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în afara ţării au dreptul la des-

facerea căsătoriei în instanţele judecătorești ale Republicii Moldova, indiferent 
de cetăţenia și domiciliul celuilalt soţ.

Dacă, conform legislaţiei Republicii Moldova, căsătoria poate fi desfătoria poate fi desfătoria poate fi desf cută 
de oficiul de stare civilă, această problemă poate fi soluţionată de misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Este recunoscută valabilă desfacerea căsătoriei în afara Republicii Moldo-
va dacă, la soluţionarea acestei probleme, au fost respectate cerinţele legislaţiei 
statului respectiv, privind competenţa organelor care au adoptat hotărârea pri-
vind desfacerea căsătoriei.

8.6.3. Transcrierea actelor de stare civilă

În conformitate cu Legea nr.100-XV/2001 privind actele de stare civilă, 
actele de stare civilă (de naștere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) 
ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale 
ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt 
transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă înregistrate de către autorităţile unui stat străin după 
17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii 
Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldove-
nesc de stare civilă.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în ter-
men de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a cer-
tificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea și transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republi-
cii Moldova care locuiesc în afara teritoriului ţării se efectuează de către orga-
nele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice 
și oficiile consulare ale Republicii Moldova.
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Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din 
ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

Pentru detalii privind temeiul transcrierii actelor de stare civilă și moda-
litatea de transcriere a actelor de stare civilă, a se vedea compartimentul 2.2 , a se vedea compartimentul 2.2 , a se vedea compartimentul
Transcrierea actelor de stare civilă.

8.7. Acte normative de referinţă
– Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, intrată în vi-

goare la 27 august 1994, Monitorul Oficial al RM, nr. 1/1994 ; 
– Codul Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV

din 26.10.2000, în vigoare la 26.04.2001, Monitorul Oficial al RM, nr. 
47-48/2001; 

– Codul de procedură Codul de procedură Codul de procedur civilă, adoptat la 30.05.2003, Monitorul Oficial al
RM, nr. 111-115/451 din 12.06.2003;

– Legea nr.338-XIII/1994 privind drepturile copilului, Monitorul Oficial 
al RM, nr. 13/127 din 02.03.1995;

– Legea nr. 45-XVI/2007cu privire la prevenirea și combaterea violenţei–
în familie, Monitorul Oficial al RM, nr. 55-56/178 din 18.03.2008;

– Legea nr. 1453-XV/2002 cu privire la notariat, Monitorul Oficial al 
RM, nr. 154-157/1209 din 21.11.2002;

– Legea nr. 100-XV/2001 privind actele de stare civilă, Monitorul Oficial 
al RM, nr.97-99/765 din 17.08.2001;

– Legea nr.99/2010 privind regimul juridic al adopţiei, Monitorul Oficial 
al RM, nr. 131-134/441 din 30.07.2010;

– Legea nr. 1585-XIII/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asisten-
ţă medicală, Monitorul Oficial al RM nr. 38-39/280 din 30.04.1998;

– Legea nr. 17/2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, 
Monitorul Oficial al RM, nr. 107-111/468 din 27.07.2007;

– Hotărârâr rea Guvernului RM nr. 1478 din 15.11.2002, Monitorul Oficial 
al RM nr. 154/1612 din 21.11.2002;

– Hotărârâr rea Guvernului RM nr. 581 din 25.05.2006, Monitorul Oficial al 
RM nr. 083/624 din 02.06.2006.

8.8. Informaţii utile
Pentru informaţii și asistenţă juridică făfăf ră plată contactați:
1. A. O. „Europa TIME”, Chi”, Chi” șinău, str. Vlaicu Pârcălab 42, ap. 11, tel. 22 

39 78, 079688450.
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2. Centrul de Drept Căușeni, str. Ștefan ce Mare 1/2, tel. (243) 2-36-80, 
2-42-91.

3. Clinica juridică Bălţi, str. Pușkin 38, Facultatea de Drept, bloc 5, tel. 
(231) 2-44-79.

4. Clinica juridică Comrat, str. Lenin 160, oficiul 8, tel. (298) 2-94-80.
5. Clinica juridică Cahul, piaţa Independenţei 1, oficiul 107, tel. (0796) 

80-834.
6. Clinica juridică Tiraspol, Promuzeul „Octeabrskii”, AOZT „Tirotex”, 

tel. (+373533) 2-73-.

Instituţii și organizaţii competente în caz de violenţă în familie:
1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, mun. Chișinău, str. 

Vasile Alecsandri 1, tel.: (22) 26 93 01.
2. Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 75. 

Telefonul de încredere: Unitatea de gardă a MAI: (22) 25-53-46, 25-57-
78;

3. Procuratura Generală a Republicii Moldova, mun. Chișinău, str. Mi-
tropolit Bănulescu-Bodoni 26, tel. (22) 22-50-75.

4. Centrul de Medicină Legală:
– mun. Chișinău, str. Corolenco 8, tel.: 73-82-96, 72-79-33; 
– mun. Bălţi, str. Decebal 101/V, tel. (231) 7-04-25;
– Comrat: str. Odesscaia 2, tel. (298) 3-11-40.

5. Dispensarul de Narcologie, mun. Chișinău, str. I. Pruncul, tel. 29-36-
85, 72-78-56.

6. Direcţia Municipală Chișinău pentru Protecţia Drepturilor Copilu-
lui, str. Al. Vlahuţă 3, tel. 24-27-02.

MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Cerere de desfacere a căsătoriei, stabilire a domiciliului copilului, partaj, 
stabilire a pensiei de întreţinere pentru copilul minor, revenire la numele 
avut anterior căsătoriei
Către Președintele Judecătoriei  ________________
Reclamant:  ________________________________
Domiciliu:  ________________________________
Telefon:  __________________________________
Pârât:  ____________________________________
Domiciliu: _________________________________



C a p i t o l u l  V I I I  479

Cerere de chemare în judecată
Prin prezenta, eu, subsemnata ________, chem în judecată pe soţul meu 

________ pentru divorţ, urmând ca pe baza probelor ce vor fi administrate 
instanţa să hotărască:

1. În baza art. 37 al C.F. desfacerea căsătoriei înregistrată sub numărul 
_____ din _____ la Primăria _____________ din vina pârâtului.

2. În baza art. 63 C.F. să-mi fie încredinţat spre creștere și educare copilul 
minor _________, născut la data de _________, conform certifica-
tului de naștere nr.________, înregistrat la Primăria ___________.

3. În baza art. 75 C.F. obligarea pârâtului să contribuie la cheltuielile de 
creștere, educare, învăţătură și pregătire profesională a copiilor.

4. În baza art. 25 C.F. împărţirea bunurilor comune dobândite în timpul 
căsătoriei.

5. În baza art. 25 alin. 3, C.F. să-mi fie recunoscut mie și copiilor mei 
minori dreptul de abitaţie în casa din s. ________unde am eu și copii 
domiciliul.

6. În baza art. 17 alin. 4 C.F. să reluăm numele avute înainte de căsătorie.
7. În baza art. 85 C.P.C. să fiu scutită de plata taxei de stat (în cazul în care 

sunteţi invalid sau șomer).omer).omer
8. Rog ca pârâtul să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată pe care le 

voi face în proces.

Motivele acţiunii:
În În Î fapt, ne-am căsătorit la data de __________, iar din căsătorie au rezul-

tat ____ copii. De trei ani sunt agresată fizic și psihologic de către soţul meu, 
dar am considerat că în timp el se va schimba, eu dorind să păstrez familia și 
depunând orice efort pentru a avea o familie normală. În prezent convieţuirea
cu soţul meu a devenit imposibilă, atât pentru mine, cât și pentru copii. Soţul
meu este foarte agresiv. Starea lui de agresivitate se agravează și mai mult, în
special când consumă băuturi alcoolice, iar el le consumă foarte des.

Soţul meu nu participă la întreţinerea și educarea copiilor noștri minori, 
de creșterea și îngrijirea acestora mă ocup doar eu.

Prin urmare, raporturile dintre noi doi sunt grav și iremediabil vătămate, 
încât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă.

În dreptÎn dreptÎ , îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 37, 63, 75, 25, 17 C.F.
Pentru dovedirea acţiunii voi face uz de proba cu acte și proba cu următo-

rii martori (aici se vor scrie numele și adresele martorilor).i adresele martorilor).i adresele martorilor
Anexez la prezenta acţiune, pe care o depun în două exemplare, unul pen-

tru instanţă și unul pentru pârât, următoarele acte:
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– Certificatul de căsătorie;
– Copia certificatului de naștere a copilului minor;
– Copia titlului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, certifi-

cat de privatizare);
– Copia contractului de închiriere;
– Copia buletinului de identitate;
– Copia raportului de expertiză medico-legală;
– Copia certificatului de salariu;
– Lista bunurilor pentru partaj;
– Copia raportului de examinare psihologică;
– Copia chitanţei cu privire la plata taxei de stat.
Data depunerii
Semnătura

Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea pensiei de întreţinere pen-
tru copilul minor
Către Președintele Judecătoriei  ________________
Reclamant:  ________________________________
Domiciliu:  ________________________________
Telefon:  __________________________________
Pârât:  ____________________________________
Domiciliu:  ________________________________

Cerere de chemare in judecată pentru obligarea la plata pensiei de întreţine-
re pentru copilul minor
Prin prezenta eu, subsemnata______________, rog instanţa de judecată 

ca în baza probelor ce vor fi administrate:
1. Să-mi fie încredinţat spre creștere și educare copilul nostru minor____

________.
2. Să-l oblige pe pârât la plata pensiei de întreţinere pentru copilul minor 

în proporţie de ________ din salariul pârâtului (sau suma fixă de_________ de_________ de
lei pe lună, atunci când nu are venituri stabile).

3. Să-l oblige pe pârât la plata tuturor cheltuileilor de judecată pe care le 
voi face în proces.

Motivele acţiunii:
În faptÎn faptÎ , eu și pârâtul, __________, nu suntem căsătoriţi (sau am divorţat 

la data de ______), dar am locuit împreună________ani, din relaţia noastră 
de concubinaj a rezultat un copil,_________, născut la data de__________.
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Pârâtul mă agresează psihologic în mod continuu, mă umilește și mă 
jignește, și nu participă la întreţinerea copilului nostru minor. În prezent locu-
im separat, dar starea mea financiară este precară, eu fiind angajată în calitate 
de____________, având un salariu de doar___________ lei pe lundoar___________ lei pe lundoar ă.

Așadar, rog instanţa să-l oblige pe pârât la plata pensiei de întreţinere pen-
tru copilul minor în valoare de _____________din salariul lui (sau suma fixă 
de________ de________ de lei).

În dreptÎn dreptÎ , îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile pe art. 63, art. 75 C.F.
Anexez la prezenta acţiune, pe care o depun în două exemplare, unul pen-

tru instanţă și unul pentru pârât, următoarele acte:
– Copia certificatului de naștere a copilului
– Copia buletinului meu de identitate
– Copia certificatului de salariu (sau certificat de șomer).
Data depunerii:__________
Semnătura:____________

Cerere de chemare în judecată pentru decăderea din drepturile părintești
Către Președintele Judecătoriei  ________________
Reclamant:  ________________________________
Domiciliu:  ________________________________
Telefon:  __________________________________
Intervenient: Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Pârât:  ____________________________________
Domiciliu:  ________________________________
Telefon:  __________________________________

Cerere de chemare în judecată pentru decăderea din drepturile părintești

Prin prezenta, eu, subsemnata____________, rog instanţa de judecată:
1. Să-l decadă pe pârât din drepturile părintești vis-a-vis de copilul nostru 

comun minor_______________, născut la _________________.
2. Rog să introducă ca intervenient Direcţia pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului din or. _____________
3. Să-l oblige pe pârât la plata tuturor cheltuielilor de judecată pe care le 

voi avea în proces.
În faptÎn faptÎ , eu și pârâtul am divorţat la data, din această relaţie a rezultat co-

pilul nostru comun.
Pârâtul nu participă la întreţinerea și educarea copilului nostru minor, ne-

având niciun aport financiar sau educativ vis-à-vis de copilul nostru. În cadrul 
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procesului de divorţ fostul meu soţ a declarat că va participa la întreţinerea 
copilului nostru benevol, fără a fi necesară stabilirea unei pensii de întreţinere 
pentru copil, însă nu a făcut-o niciodată (sau pensia de întreţinere a fost stabi-
lită prin hotărârâr re judecătorească, însă acesta nu o plătește). Ba mai mult, el ne 
vizitează, fiind în stare de ebrietate, agresându-ne verbal, având o influenţă 
negativă asupra mea și a copilului. Atât eu, cât și copilul meu suntem într-o 
permanentă stare de frică faţă de el.

Luând în consideraţie faptele expuse mai sus, rog instanţa de judecată să-l 
decadă pe pârât din drepturile părintești, dat fiind faptul că nu își îndeplinește 
obligaţiile de părinte, ci chiar mai mult, e un factor continuu de stres și pericol 
grav pentru mine și copil, și influenţează negativ dezvoltarea acestuia.

În drept, În drept, Î îmi întemeiez pretenţiile pe art. 51, 53 alin. 4, 60, 62, 63, 67 lit. b, 
e, f, h, art. 68 C.F.

Prezenta cerere o depun în trei exemplare, unul pentru instanţă, unul pen-
tru pârât și unul pentru intervenient, precum și copii de pe următoarele acte 
care susţin această acţiune:

– Copia certificatului de naștere a copilului;
– Copia certificatului de divorţ;
– Copia hotărârii judecătorești de divorţ;
– Copia buletinului meu de identitate.
Prezenta acţiune o voi susţine și cu proba cu martori, chemând în judecată 

următorii martori:
1. __________, domiciliat/ă _________________
2. __________, domiciliat/ă _________________
Data depunerii:______________
Semnătura:_________________

Cerere de chemare în judecată pentru partajarea averii comune

Către Președintele Judecătoriei  ________________
Reclamant:  ________________________________
Domiciliu:  ________________________________
Telefon:  __________________________________
Pârât:  ____________________________________
Domiciliu:  ________________________________

Cerere de chemare în judecată pentru partajul averii comune
Prin prezenta, eu, subsemnata________________, chem în judecată pe 

soţul meu, ___________, pentru partajul averii comune dobândite în timpul 
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căsătoriei, urmând ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanţa să ho-
tărască:

1. În baza art. 25, art. 26 C.F. partajarea bunurilor mobile și imobile do-
bândite în timpul căsătoriei:

a) Casa din localitatea__________________ și terenul aferent.
b) Bunurile mobile prevăzute în lista cu bunuri mobile anexată la aceasta

cerere.
2. Rog ca pârâtul să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată pe care le 

voi face în proces.

Motivele acţiunii:
În faptÎn faptÎ , ne-am căsătorit la data de___________, iar din căsătorie au re-

zultat doi copii_________, care deja sunt majori. În prezent, sunt în divorţ 
cu pârâtul.

Prin urmare, prin prezenta cerere rog instanţa de judecată să-mi atribuie 
cota-parte din imobilul pe care l-am procurat în timpul căsătoriei (teren și o 
casă), precum și divizarea în natură a acestui imobil, pentru a-mi putea face 
curte și intrare separată (anexez la această cerere copia de pe planul-schiţă 
elaborat de către un specialist autorizat cu privire la împărţirea în natură a 
imobilului în cauză).

La fel, rog instanţa să-mi atribuie în natură bunurile mobile prevăzute în 
lista cu bunuri mobile anexată la prezenta cerere.

În dreptÎn dreptÎ , îmi intemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 25, art. 26 C.F., art. 371, 
art. 373 Cod Civil.

Pentru dovedirea acţiunii voi face uz de proba cu actele următoare pe care 
le anexez:

– Copia certificatului de divorţ;
– Copia de pe buletinul de identitate;
– Copia contractului de vânzare-cumpărare sau a certificatului de pri-

vatizare;
– Copia de pe planul-schiţă de partajare a bunului imobil în natură;
– Lista bunurilor mobile;
– Copia de pe chitanţa de plată a taxei de stat.
Data depunerii:____________
Semnătura:_______________

Cerere de eliberare a ordonanţei de protecţie
Către Președintele Judecătoriei  ________________
De la:  ____________________________________
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Domiciliu:  ________________________________
Telefon:  __________________________________

Demers pentru eliberarea ordonanţei 
de protecţie pentru victimele violenţei în familie

Prin prezenta, rog să luaţi măsuri într-un caz grav de violenţă continuă în 
familie, pentru a opri încălcarea arbitrară a drepturilor mele, ale copilului meu 
minor, care constă în violenţă fizică și psihică parvenită din partea soţului
meu, ____, domiciliat ________, (sau cu care mă aflu în proces de divorţ) și 
să dispuneţi aplicarea măsurilor de protecţie în termen de 24 de ore, în confor-
mitate cu cele prevăzute de Legea pentru prevenirea și combaterea vio lenţei în 
familie din 01.03.2007, pentru a mă apăra pe mine și pe copilul nostru minor 
de agresiunea din partea soțului meu.

Rog ca ordonanţa de protecţie să fie dispusă pentru perioada maximă pen-
tru care legiuitorul a prevăzut-o, și anume pentru 3 luni, și să fie dispuse ur-
mătoarele în ordonanţa de protecţie:

1. Evacuarea soţului meu din locuinţa comună.
2. Obligarea lui de a sta departe de mine și de copilul nostru minor, 

instan ţa să hotărască asupra distanţei la care vom fi consideraţi în siguranţă.
3. Obligarea acestuia de a nu ne contacta prin nicio metodă.
4. Interzicerea de a vizita locul de trai, al meu sau al părinţilor mei, pre-

cum și locul de muncă.
În faptÎn faptÎ , eu și _________________ne-am căsătorit la data de ________

____, din căsătorie a rezultat un copil, _________ (a.n. ). Ca urmare a com-
portamentului soţului meu, am hotărât să depun plângere la poliţie și să cer 
eliberarea unei ordonanţe de protecţie împotriva lui, plecând de acasă de frica 
soţului meu, în special și pentru faptul că agresiunile soţului meu influenţează 
negativ dezvoltarea psihică a copilului nostru minor, căruia îi este frică de el.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Faptele descrise mai sus sunt dovedite cu probele anexate la prezenta ce-

rere.
De altfel, rog instanţa, după eliberarea acestui ordin de protecţie, să îl ex-

pedieze imediat poliţiei de sector și asistentului social de sector de la locul de
trai al soţului pentru supravegherea respectării de către soţul meu a acestui 
ordin de protecţie.
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Anexez la prezenta:
– copia certificatului de naștere a copilului;
– copia certificatului de căsătorie;
– copia buletinului meu de identitate;
– copia raportului de expertiză medico-legală;
– certificatul de la poliţie care confirmă ultima agresiune a soţului meu 

din data de__________.
Data depunerii:______________
Semnătura:_________________
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9. DREPTUL MUNCII

Viaţa omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se rein-
tegrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din punct de ve-
dere material și spiritual, creează premisele generaţiilor viitoare. Munca, fiind 
o activitate prezentă în orice societate și care influenţează într-o anumită mă-
sură relaţiile în cadrul acestei societăţi, este necesar să fie guvernată de anumi-
te reguli acceptate unanim la nivelul societăţii. Dreptul muncii este o ramură 
de drept care reglementează relaţiile sociale de muncă, apărute în legătură cu 
exerciţiul dreptului la muncă, condiţiile de muncă, sa larizarea, angajarea, con-
cedierea, organizarea și protecţia muncii, jurisdicţia muncii etc.

Compartimentul dedicat dreptului muncii conţine o vastă informaţie cu 
privire la principalele instituţii ale acestei ramuri de drept, făcându-se refe-
rinţă la subiectele raportului de muncă: salariatul și angajatorul, contractul 
individual și colectiv de muncă, timpul de muncă și cel de odihnă, salarizarea, 
disciplina muncii, răspunderea pe care o poartă salariatul și angajatorul și pro-
cedura de soluţionare a litigiilor de muncă.

9.1. Ce trebuie să știţi despre dreptul la muncă și dreptul 
muncii în general?

9.1.1. În ce constă dreptul la muncă?

Dreptul la muncă este unul din drepturile fundamentale ale omului, ga-
rantat de multiple acte internaţionale și de Constituţia Republicii Moldova. 
Astfel, orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la con-
diţiile echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la protecţia împotriva 
șomajului (art. 43 din Constituţia Republicii Moldova). Această normă con-
stituţională se conţine și în art. 6 al Codului muncii. Sub noţiunea de orice 
persoană se au în vedere cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau 
apatrizi care se află legal pe teritoriul Republicii Moldova și au permis de mun-
că de la organele abilitate, pot pretinde la funcţiile neinterzise de legislaţie și 
întrunesc condiţiile stipulate în art. 46 al Codului muncii.

În conţinutul dreptului la muncă, ca elemente definitorii, se includ:
– Neîngrăngrăngr direa dreptului la muncă și libertatea muncii. Astfel, liberta-

tea muncii este garantată prin Constituţia Republicii Moldova. Orice 
persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a profesiei, meseriei 
sau activităţii sale. Nimeni, pe toată durata vieţii sale, nu poate fi obli-
gat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă 
sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
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– Interzicerea muncii forţate (obligatorii). Constituţia Republicii Mol-
dova și multiple acte internaţionale interzic folosirea sub orice formă a 
muncii forţate (obligatorii). Prin urmare, munca nu poate fi folosită ca 
mijloc de influenţă politică sau educaţională, în calitate de pedeapsă 
sau ca mijloc de menţinere a disciplinei, ori ca mijloc de discriminare 
pe criterii de apartenenţă socială, naţională, religioasă sau rasială.

– Interzicerea discriminării în sfera muncii și egalitatea în drepturi și în 
posibilităţi a salariaţilor. În cadrul raporturilor de muncă acţionează 
principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discrimi-
nare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, 
culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domici-
liu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sin-
dicală, precum și pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale 
este interzisă. Legea garantează asigurarea dreptului fiecărui salariat 
la condiţii echita bile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă ce cores-
pund cerinţelor pro tecţiei și igienei muncii, și a dreptului la odihnă, 
asigură egalitatea salariaţi lor, fălor, fălor, f ră nicio discriminare, la avansare în 
serviciu, luându-se în considerare doar productivitatea muncii, califi-
carea și vechimea în muncă în specialitate, precum și la formare profe-
sională, recalificare și perfecţionare. Nu constituie discriminare stabi-
lirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, 
care sunt determinate de cerinţele specifice ale unei munci, stabi lite de 
legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de persoanele 
care necesită o protecţie socială și juridică sporită (salariaţii care nu au 
atins vârsta de 18 ani, femeile gravide, invalizii ș.a.).

– Dreptul la salarizare sau dreptul de a fi plătit pentru munca prestată.
 Garantarea dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp, integrală și 

echitabilă a salariului care ar asigura o existenţă decentă salariatului și 
familiei lui constituie un element indispensabil al dreptului la muncă.

– Protecţia împotriva șomajului și asistenţa statului la plasarea în câm-
pul muncii. Statul urmărește realizarea pe piaţa muncii a următoare-
lor obiective: prevenirea șomajului și combaterea efectelor sale sociale; 
achitarea ajutorului de șomaj; încadrarea sau reîncadrarea în muncă a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; sprijinirea ocupării 
persoanelor defavorizate; asigurarea egalităţii șanselor.

9.1.2. Care este legislaţia ce reglementează dreptul muncii? 

Raporturile de muncă și alte raporturi legate nemijlocit de acestea sunt re-
glementate de Constituţia Republicii Moldova, de Codul muncii, adoptat prin 
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Legea nr. 154 din 28.03.2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 159-162 din
29.07.2003, de alte legi, de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului 
muncii, și anume: hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui Republi-
cii Moldova, hotărârile și dispoziţiile Guvernului, actele referitoare la muncă 
emise de Ministerul Economiei și Comerţului, de alte autorităţi centrale de 
specialitate, în limita împuternicirilor delegate de Guvern, actele autorităţi lor 
publice locale, actele normative la nivel de unitate, contractele colective de 
muncă și convenţiile colective, precum și de tratatele, acordurile, convenţiile și 
alte acte internaţionale la care Republica Moldova este parte.

9.1.3. Prin ce se deosebesc raporturile juridice de muncă de alte 
 raporturi care au la bază prestaţia unei munci?

Nu orice relaţie care are la bază prestarea unei munci constituie raporturi 
juridice de muncă reglementate de Codul muncii.

De exemplu:
− Ion Vărzaru s-a înţeles cu Vasile Botnaru ca acesta din urmă să vop-

sească gardul pe tot perimetrul gospodăriei familiei Vărzaru, în 
schimbul sumei de 800 de lei;

− Mihai Cojocaru s-a înţeles cu Petru Olaru, lemnar de profesie, ca aces-
ta din urmă să îi confecţioneze 4 ferestre şi 3 uşi din lemn, contra unei 
sume de 8000 de lei în termen de 10 zile;

− Ana Macarie s-a înţeles cu 6 consăteni ca aceştia din urmă să culeagă 
strugurii din via al cărui proprietar este, contra unei sume de 700 de 
lei fiecare;

− Nicolae Bontea l-a angajat pe avocatul Ion Popescu, pentru a-i fi repre-
zentate interesele în instanţa de judecată în legătură cu judecarea unui 
proces privind anularea testamentului lăsat de tatăl său.

În toate aceste cazuri, deşi se prestează o muncă, raporturile juridice 
stabilite nu sunt reglementate de legislaţia muncii, ci de cea civilă, subiecții
implicați nu au statut de salariat şi angajator, iar înţelegerea dintre persoanele 
respective nu constituie contract individual de muncă.

9.2. Ce trebuie să cunoașteţi despre subiecţii dreptului muncii?

9.2.1. Cine este salariatul?

Salariatul este persoană fizică care prestează o muncă conform unei anu mite 
specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui sala riu, 
în baza contractului individual de muncă.
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Persoana poate avea calitatea de salariat dacă dispune de capacitate de mun-
că, adică posibilitatea oferită de lege pentru încheierea unui contract in dividual 
de muncă. Potrivit art. 46 din Codul muncii, persoana dobândește ca pacitate de 
muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Cu acordul scris al părinţilor sau al reprezen-
tanţilor legali, dacă în urma activităţii în muncă nu va fi pusă sub pericol sănătatea, 
dezvoltarea fizică și psihică, instruirea și pregătirea pro fesională, parte a contractu-
lui individual de muncă poate fi și persoana fizică ce a împlinit vârsta de 15 ani.

Pentru a dobândi calitatea de salariat, nu este suficient să dispui de capa-
citate de muncă, dar mai este necesar să semnezi un contract individual de 
muncă cu angajatorul tău.

De reţinut: se interzice angajarea în muncă a persoanelor în vârstă de până 
la 15 ani, precum și angajarea persoanelor private de instanţa de judecată
printr-o hotărârâr re de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anu-
mită activitate în funcţiile și activităţile respective!

9.2.2. Ce este specific pentru salariaţii care nu au împlinit vârsta 
 de 18 ani?

Trebuie să știţi că persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani sunt 
angajate numai după ce au fost supuse unui examen medical preventiv, dar ul-
terior vor fi supuse examenului medical obligatoriu în fiecare an până la împli-
nirea vârstei de 18 ani. Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi su portate 
de angajator (a se vedea art. 253 al Codului muncii). De asemenea, angajatorul
va fi obligat să respecte normele timpului de muncă prevăzute pentru această 
categorie de salariaţi:

– 24 de ore pe săptămână pentru salariaţii cu vârsta de la 15- pănă la 16 
ani și 35 de ore pentru salariaţii cu vârsta de la 16 până la 18 ani;

– să nu admită persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la munci 
grele, vătămătoare și/sau periculoase, la lucrări subterane, precum și 
la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale 
a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, produce-
rea, transportarea și comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor 
din tutun, a preparatelor narcotice și toxice;

– să nu admită ridicarea și transportarea manuală de către minori a 
greutăţilor care depășesc normele maxime stabilite pentru ei (art. 255 
din Codul muncii).

9.2.3. Care sunt drepturile și obligaţiile de bază ale salariatului?

Salariatul are dreptul:
– la informare deplină și veridică despre condiţiile de muncă și cerinţele 

faţă de protecţia și igiena muncii la locul de muncă;
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– la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat pri-
vind organizarea, protecţia și igiena muncii, de contractul colectiv de 
muncă și de convenţiile colective;

– la achitarea la timp și integrală a salariului, în conformitate cu califi-
carea sa, cu complexitatea, cantitatea și calitatea lucrului efectuat;

– la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de 
muncă, prin reducerea timpului de muncă pentru unele profesii și ca-
tegorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus și de sărbătoare 
nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;

– la modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de 
muncă, în modul stabilit de lege;

– la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administra-
ţiei publice centrale și locale, organele de jurisdicţie a muncii;

– la formare profesională, recalificare și perfecţionare, în conformitate 
cu Codul muncii și cu alte acte normative;

– la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii 
sindicale și aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de 
muncă, a libertăţilor și intereselor sale legitime;

– la purtare de negocieri colective și încheiere a contractului colectiv de 
muncă și a convenţiilor colective, prin reprezentanţii săi, la informare 
privind executarea contractelor și convenţiilor respective;

– la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de mun-
că, a libertăţilor și intereselor sale legitime;

– la soluţionarea litigiilor individuale de muncă și a conflictelor colec-
tive de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul 
muncii și de alte acte normative;

– la repararea prejudiciului material și a celui moral cauzat în legătură 
cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul mun-
cii și de alte acte normative;

– la asigurarea socială și medicală obligatorie, în modul prevăzut de le-
gislaţia în vigoare.

Totodată, salariatul este obligat:
– să-și îndeplinească conștiincios obligaţiile de muncă prevăzute de 

contractul individual de muncă;
– să îndeplinească normele de muncă stabilite; 
– să respecte regulamentul intern al unităţii;
– să respecte disciplina muncii;
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– să respecte cerinţele de protecţie și igienă a muncii;
– să manifeste un comportament nedesriminatoriu în raport cu ceilalţi 

salariaţi şi cu angajatorul;
– să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi;
– să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului 

și ale altor salariaţi; 
– să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre 

orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa și sănătatea oamenilor 
sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului;

– să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit;

– să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de 
contractul colectiv de muncă și de convenţiile colective.

9.2.4. Cine este angajatorul?

Angajatorul este persoana care angajează salariaţi în baza unui contract 
individual de muncă. În calitate de angajator poate fi orice persoană fizică sau 
juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care 
utilizează munca salariată.

Angajatorul persoană juridică poate încheia contracte individuale de 
muncă din momentul dobândirii personalităţii juridice, adică din momentul 
înregistrării acesteia.

Angajatorul persoană fizică poate încheia contracte individuale de muncă 
din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu. Angajatorul persoa-
nă fizică este obligat:

– să întocmească, în formă scrisă, contractul individual de muncă cu sa-
lariatul și să-l înregistreze la autoritatea administraţiei publice locale,

– să achite primele de asigurări sociale de stat şi alte plăţi obligatorii în 
modul şi în mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare,

– să perfecteze documentele necesare înregistrării, în modul stabilit, în 
calitate de contribuabil în sistemul public de asigurări sociale, a sala-
riatului angajat pentru prima dată (art. 283 din Codul muncii).

9.2.5. Care sunt drepturile și obligaţiile de bază ale angajatorului?

Angajatorul are dreptul:
– să încheie, să modifice, să suspende și să desfacă contractele indivi-

duale de muncă cu salariaţii în modul și în condiţiile stabilite de Codul 
muncii și de alte acte normative;

– să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă și manifestarea 
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unei atitudini gospodărești faţă de bunurile angajatorului;
– să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă și conștiincioasă;
– să tragă salariaţii la răspundere disciplinară și materială în modul sta-

bilit de Codul muncii și de alte acte normative;
– să emită acte normative la nivel de unitate;
– să creeze patronate pentru reprezentarea și apărarea intereselor sale și 

să adere la ele.

Totodată, angajatorul are următoarele obligaţii:
– să respecte legile și alte acte normative, clauzele contractului indivi-

dual și colectiv de muncă;
– să aprobe anual statele de personal ale unităţii;
– să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de 

muncă;
– să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor 

de protecţie și igienă a muncii;
– să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică și alte 

mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
– să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
– să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la 

angajare potrivit profesiei, la orientare şi formare profesională, la pro-
movare în serviciu, făn serviciu, făn serviciu, f ră niciun fel de discriminare; 

– să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare 
şi de concediere; 

– să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la locul de 
muncă, precum şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere 
la organul competent a plîngerilor privind discriminarea; 

– să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a 
obligaţiilor de serviciu cu cele familiale; 

– să introducă în regulamentul intern al unităţii dispoziţii privind inter-
zicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale;

– să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor;
– să plătească integral salariul în termenele stabilite de lege, de contrac-

tul colectiv de muncă și de contractele individuale de muncă;
– să poarte negocieri colective și să încheie contractul colectiv de muncă 

în modul stabilit de Codul muncii;
– să examineze sesizările salariaţilor și ale reprezentanţilor lor privind 

încălcările actelor legislative și ale altor acte normative ce conţin nor me 
ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informând 
despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
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– să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru înde-
plinirea obligaţiilor lor de muncă;

– să efectueze asigurarea socială și medicală obligatorie a salariaţilor în 
modul prevăzut de legislaţia în vigoare;

– să repare prejudiciul material și cel moral cauzat salariaţilor în legătu-
ră cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de lege;

– să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte 
normative, de convenţiile colective, de contractul colectiv și de cel in-
dividual de muncă.

9.2.6. Ce reprezintă sindicatele?

Sindicatele sunt niște organizaţii obștești constituite pe principii benevole, 
în scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă 
și sociale colective și individuale ale membrilor lor.

Membru de sindicat poate fi orice persoană: salariat, șomer, pensionar, stu-
dent etc. Cetăţenii Republicii Moldova, precum și cetăţenii străini și apatrizii 
care se află legal pe teritoriul ei sunt în drept, la propria alegere, de a întemeia și 
de a se înscrie în sindicate, în conformitate cu statutele acestora, făn conformitate cu statutele acestora, făn conformitate cu statutele acestora, f ră autorizaţia 
prealabilă a autorităţilor publice. Persoanele care nu sunt angajate sau care și-au 
pierdut locul de muncă, precum și cele care exercită legal o activitate de muncă 
în mod individual, se pot organiza în sindicat sau înscrie, la propria alegere, într-
un sindicat în conformitate cu statutul acestuia, sau își pot păstra aparte nenţa la 
sindicatul întreprinderii, instituţiei, organizaţiei în care au lucrat.

Principala funcţie a sindicatelor este de a reprezenta și apăra drepturile și 
interesele profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale 
ale membrilor lor în faţa autorităţilor publice de toate nivelurile, instanţelor 
judecătorești, a asociaţiilor obștești, în faţa patronilor și asociaţiilor acestora.

Întemeierea şi activitatea sindicatelor este reglementată de Legea sindica-
telor nr. 1129 din 07.07.2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 130-132 din 
19.10.2000, și de alte acte normative.

9.2.7. Ce reprezintă patronatele?

Patronatele sunt niște organizaţii necomerciale, neguvernamentale, inde-
pendente și apolitice, constituite în baza liberei asocieri și egalităţii în drep-
turi a patronilor (angajatorilor) din diverse domenii de activitate. Patronul 
este persoana juridică sau persoana fizică, înregistrată în modul stabilit, care 
administrează și utilizează capital, indiferent de forma acestuia, și folosește 
munca salariată în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă.

Scopul constituirii patronatelor constă în asistarea membrilor acestora în 
capacitatea lor de angajatori (patroni) prin acordarea de servicii și consultaţii, 
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protecţia drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor lor în relaţiile cu 
autorităţile publice, cu sindicatele, precum și cu oricare alte organizaţii negu-
vernamentale pe plan naţional și internaţional. Astfel, patronatele:

– reprezintă, promovează, susţin și apără interesele comune economi-
ce, tehnice și juridice, precum și acţiunile de cooperare ale membrilor 
lor;

– susţin, conform legislaţiei, deplina libertate de acţiune în promovarea 
de către patroni a programelor de dezvoltare ale unităţilor economice, 
asigurând o maximă eficienţă a activităţii economice;

– promovează o concurenţă loială în activitatea economică și în relaţiile 
dintre membrii lor, care să asigure condiţii egale fiecăruia;

– acordă consultanţă în problemele vizând rezilierea contractelor de 
management;

– participă la iniţierea, elaborarea și promovarea programelor de dez-
voltare, restructurare, privatizare și lichidare a întreprinderilor, pre-
cum și de cooperare economică a acestora;

– participă, în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea 
proiectelor de acte legislative și alte acte normative, contribuie la elabo-
rarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale 
și a activităţilor economice, precum și a strategiilor în domeniile sala-
rizării și protecţiei muncii, învăţământului profesional și sănătăţii;

– asigură membrilor lor informaţii utile, facilitează relaţiile dintre 
aceștia, precum și relaţiile cu alte organizaţii, promovează interesul 
managerial, prestează servicii de consultanţă și asistenţă de specialita-
te, inclusiv în domeniul pregătirii și folosirii forţei de muncă în scopul 
sporirii productivităţii muncii;

– exercită alte atribuţii conform prevederilor statutelor proprii și legisla-
ţiei în vigoare.

Activitatea patronatelor este reglementată de Legea patronatelor nr. 976 
din 11.05.2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 141-143 din 09.11.2000, și de 
alte acte normative.

9.3. Ce trebuie să cunoști despre ocuparea forţei de muncă și 
protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă?

9.3.1. În ce constă ocuparea forţei de muncă? 

Ocuparea forţei de muncă reprezintă un indicator economic ce exprimă 
gradul de participare a persoanelor apte pentru muncă, ce doresc să lucreze și 
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sunt disponibile de încadrare, la desfășurarea activităţilor din ţară. Cu cât acest 
indicator este mai mare, cu atât este mai mic șomajul în ţară. Pentru a asigura 
acest indicator la cote maxime, statul întreprinde următoarele măsuri:

– previne șomajul și asigură un nivel cât mai înalt al ocupării forţei de 
muncă;

– ajută la încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă;

– sprijinirea ocupării persoanelor din categoriile defavorizate ale popu-
laţiei;

– asigură egalitatea de șanse pe piaţa forţei de muncă;
– stimulează angajatorii pentru încadrarea persoanelor aflate în căuta-

rea unui loc de muncă;
– susţine material șomerii și îi stimulează pentru a ocupa un loc de 

muncă;
– informează populaţia despre cererea și oferta forţei de muncă, ținând

o evidenţă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a lo-
curilor de muncă disponibile;

– acordă asistenţă persoanelor neangajate în procesul de selectare și pla-
sare a forţei de muncă în ţară și/sau peste hotare în procesul de medie-
re între potenţialul salariat și angajator.

Principalul act normativ care reglementează acest domeniu este Legea nr. 
102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă și protecţia socială a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 70-72/312 din 15.04.2003.

9.3.2. Care sunt subiecţii ce se ocupă cu procesul de organizare 

 a activităţii de ocupare a forţei de muncă?

Politicile, strategiile, planurile și programele privind piaţa forţei de muncă 
se realizează, în principal, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului (în 
continuare – Agenţia Naţională). Pentru organizarea și coordonarea activităţii 
de ocupare a forţei de muncă și de protecţie socială a persoanelor aflate în cău-
tarea unui loc de muncă, se instituie, la nivel teritorial, în subordinea Agenţiei 
Naţionale, agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă cu statut de per-
soană juridică, în baza oficiilor forţei de muncă.

Totodată, legea prevede posibilitatea activităţii agenţiilor private de ocu-
pare a forţei de muncă. Agenţia privată desfășoară activitatea de selectare și 
plasare a forţei de muncă în ţară și/sau peste hotare prin prestarea serviciilor 
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de mediere a muncii. Agenţia privată acordă servicii de mediere a muncii per-
soanelor în mod gratuit.

Agenţia privată își poate desfășura activitatea dacă întrunește cumulativ 
următoarele condiţii:

– dispune de licenţă pentru desfășurarea activităţii de selectare și plasa-
re a forţei de muncă în ţară și/sau peste hotare;

– dispune de spaţiu și de dotările tehnice și tehnologice necesare pentru 
buna desfășurare a activităţii;

– a creat o bancă de date veridice referitoare la ofertele și solicitările de 
locuri de muncă din ţară și/sau de peste hotare, la condiţiile de ocupa-
re a acestor locuri, la calificările și aptitudinile solicitanţilor aflaţi în 
evidenţă la agenţia privată;

– a încheiat cu angajatorii persoane juridice și fizice din ţară și/sau de 
peste hotare contracte ce conţin oferte veridice de locuri de muncă. 

De reţinut: atunci când apelezi la o agenţie privată, interesează-te dacă ea 
întrunește toate aceste condiţii, pentru a evita în viitor situaţii neplăcute, 
mai ales când este vorba de o angajare în străinătate!

9.3.3. Cine este șomerul?

Șomer este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
– are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită de lege pentru pensio-

nare;
– este aptă, după starea de sănătate și capacităţile fizice și psihice, pentru

prestarea unei munci;
– nu are loc de muncă și nu desfăi nu desfăi nu desf șoară activitate în scopul obţinerii de

venituri;
– caută activ un loc de muncă și este disponibilă să înceapă lucrul;
– nu studiază la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţământ;
– este înregistrată la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă

în a cărei rază teritorială își are domiciliul. 

De reţinut: înregistrarea la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de 
muncă este o condiţie esenţială pentru a dobândi oficial statutul de șomer!

9.3.4. Care sunt condiţiile pentru a beneficia de ajutorul de șomaj?

Șomerii beneficiază de ajutor de șomaj dacă întrunesc cumulativ urmă-
toarele condiţii:

1. Au încetat activitatea de muncă în următoarele circumstanţe:
– deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat 

sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei judecătorești;
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– retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei)
de activitate a unităţii;

– expirare a termenului contractului individual de muncă încheiat 
pe o durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu ex-
cepţia cazurilor când raporturile de muncă continuă și niciuna 
dintre părţi nu a cerut încetarea lor;

– finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă, 
încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;

– încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă 
pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere;

– forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continua-
rea raporturilor de muncă;

– lichidare a unităţii sau încetare a activităţii angajatorului persoană 
fizică;

– reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate;
– constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute 

sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în baza certifica-
tului medical;

– constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute 
sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirma te 
prin hotărâre a comisiei de atestare;

– schimbare a proprietarului unităţii – în privinţa conducătorului 
de unitate, a adjuncţilor săi, a contabilului-șef;

– restabilire la locul de muncă, conform hotărârii instanţei 
judecătorești, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respec-
tivă, în cazul când permutarea sau transferul salariatului la o altă 
muncă nu sunt posibile;

– refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de 
sănătate, în baza certificatului medical;

– refuz al salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură 
cu mutarea unităţii în această localitate;

– salariatul a demisionat, a căutat activ de lucru, s-a aflat în evidenţă 
la agenţie ca șomer cel puţin 3 luni calendaristice și, din lipsa lo-
curilor de muncă corespunzătoare, nu s-a putut angaja în câmpul 
muncii;

– renunţare la autorizaţia (licenţa) pentru desfăa) pentru desfăa) pentru desf șurarea unei activi-
tăţi de întreprinzător sau pe bază de patentă;

– încetare a activităţii de muncă peste hotare – în condiţiile înche ierii 
anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de stat.

2. Sunt înregistraţi la agenţia în a cărei rază teritorială își au domiciliul.
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3. Au lucrat și au un stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de 
stat de cel puţin 6 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premer-
gătoare datei înregistrării.

4. Nu obţin venituri impozabile conform legii.

9.3.5. Ce este ajutorul de șomaj, cât și cum se acordă?

Ajutorul de șomaj reprezintă o sumă neimpozabilă, stabilită în mod di-
ferenţiat în funcţie de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a 
persoanei, achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru a beneficia de acest ajutor, persoana înregistrată în calitate de 
șomer trebuie să depună în acest sens o cerere la agenţia teritorială de ocupare 
a forţei de muncă.

Ajutorul de șomaj se acordă, de regulă, începând cu a opta zi de la data 
înregistrării cererii la agenţie. Pentru anumite cazuri prevăzute de lege, acor-
darea ajutorului de șomaj poate avea loc după expirarea a trei luni de zile de la 
data concedierii sau de la data înregistrării cererii la agenţie.

Mărimea ajutorului de șomaj diferă în funcţie de circumstanţele în care a 
încetat activitatea de muncă a persoanei și poate constitui 30, 40 sau 50 % din 
salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii.

9.3.6. Care este perioada de acordare a ajutorului de șomaj?

Persoanele îndreptăţite beneficiază de ajutor de șomaj o perioadă care se 
stabilește diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

– 6 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani,
– 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 

10 ani;
– 12 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 10 ani.

Nu beneficiază de ajutor de șomaj persoanele care refuză neîntemeiat un 
loc de muncă corespunzător sau participarea la servicii de stimulare a ocupării 
forţei de muncă oferite de agenţii.

Ajutorul de șomaj și alocaţiile de integrare sau de reintegrare profesională 
se acordă șomerilor lunar, prin intermediul băncilor. Perioada de primire a 
ajutorului de șomaj și a alocaţiei de integrare sau de reintegrare profesională 
constituie stagiu de cotizare și se fixează în carnetul de muncă de către agenţii. 
În tot acest răstimp, beneficiarii de ajutor de șomaj au obligaţia să întreprin-
dă de sine stătător măsuri în vederea plasării lor rapide în câmpul muncii; să 
participe activ la serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă, oferite de 
agenţie; să comunice, în termen de 3 zile, agenţiei la care sunt înregistraţi orice 
modificare a condiţiilor care au condus la acordarea ajutorului.
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9.4. Ce trebuie să cunoașteţi despre contractul individual 
de muncă? 

Din acest capitol se poate afla ce este contractul individual de muncă, 
cum se încheie și ce conţine acesta. De asemenea, este prezentată informa ţia 
cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de 
muncă. Posedarea acestei informaţii îi poate oferi persoanei posibilitatea de a 
cunoaște cum trebuie să se comporte în faza încheierii unui contract de mun-
că, a modificării, suspendării sau desfacerii acestuia, fiind atrasă atenţia asu-
pra unor aspecte importante care s-ar putea produce sau urmează neapărat a fi 
clarificate de către salariat la timpul potrivit.

9.4.1. Ce este un contract individual de muncă?

Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat și angaja-
tor, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită speciali-
tate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar an-
gajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de Codul muncii, 
de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, de contractul 
colectiv de muncă, precum și să achite la timp și integral salariul.

9.4.2. Cum se încheie un contract individual de muncă?

Contractul individual de muncă se încheie obligatoriu în baza negocierilor
dintre salariat și angajator. Încheierea contractului individual de muncă poate 
fi precedată de circumstanţe specifice, precum susţinerea unui concurs, alege-
rea în funcţie etc.

Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă. Propunerea 
angajatorului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă 
scrisă se aduce la cunoștinţa salariatului, sub semnătură, prin ordinul anga-
jatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului individual 
de muncă în formă scrisă se aduce la cunoștinţa angajatorului prin depunerea 
și înregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre părţi privind 
perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se comunică ce-
leilalte părţi prin răspunsul său scris în decurs de 5 zile lucrătoare. Contractul 
individual de muncă se întocmește în două exemplare, se semnează de către 
părţi și i se atribuie un număr din registrul unităţii, aplicându-i-se ștampila 
unităţii. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmânează sala-
riatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

Contractul individual de muncă își produce efectele din ziua semnării, dacă 
contractul nu prevede altfel. În cazul în care contractul individual de muncă nu 
a fost perfectat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o durată
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nedeterminată și își produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la 
muncă de către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie de răspundere 
din unitate, abilitată cu angajarea personalului. Dacă salariatul dovedește fap-
tul admiterii la muncă, perfectarea contractului individual de muncă în forma 
scrisă va fi efectuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.

În cazul angajării fării fării f ră respectarea formei scrise corespunzătoare, angaja-
torul este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al inspec-
torului de muncă, să perfecteze contractul individual de muncă cu salariatul 
respectiv.

9.4.3. Care sunt actele necesare pentru angajarea în câmpul muncii?

La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajea-
ză prezintă angajatorului următoarele documente:

– buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
– carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează 

în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin 
cumul;

– documentele de evidenţă militară – pentru recruţi și rezerviști;
– diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea spe-

cială – pentru profesiile care cer cunoștinţe sau calităţi speciale;
– certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

De reţinut: se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se anga-
jează alte documente decât cele enumerate mai sus!

9.4.4. Ce este carnetul de muncă și ce conţine acesta?

Carnetele de muncă se ţin pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate 
mai mult de 5 zile lucră5 zile lucră5 zile lucr toare.

În carnetele de muncă se înscriu datele cu privire la salariat, la activitatea 
lui de muncă și la stimulările pentru succesele realizate în unitate. Nu se înscriu 
în carnetul de muncă doar sancţiunile disciplinare. Înscrierile cu privire la mo-
tivele încetării contractului individual de muncă se efectuează în strictă con-
formitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, indicându-se articolul, alineatul, 
punctul și litera corespunzătoare din lege. În cazul încetării contractului indivi-
dual de muncă din iniţiativa salariatului, pentru motive de care legislaţia leagă 
posibilitatea acordării unor înlesniri și avantaje, înscrierea cu privire la înceta rea 
contractului individual de muncă se efectuează cu indicarea acestor motive.

Modul de completare, păstrare și evidenţă a carnetelor de muncă este sta-
bilit de Guvern (vezi Hotărârea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 5-7 din 11.01.2008).
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De reţinut: la încetarea contractului individual de muncă, carnetul de mun-
că se restituie salariatului în ziua eliberării din serviciu. În cazul În cazul Î în care an-
gajatorul nu va restitui în termen carnetul de muncă și din această cauză 
salariatul nu se va putea angaja la un alt loc de muncă, legea prevede dreptul 
salariatului de a cere în instanţa de judecată obligarea fostului angajator în 
eliberarea carnetului de muncă și repararea prejudiciului cauzat prin im-
posibilitatea de angajare, inclusiv prin achitarea unei compensaţii bănești 
pentru perioada în care salariatul nu s-a putut angaja.

9.4.5. Cum se perfectează angajarea în câmpul muncii a unui salariat?

Angajarea se legalizează printr-un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) 
emis de angajator în baza contractului individual de muncă negociat și semnat 
de părţi. Ordinul de angajare trebuie adus obligatoriu la cunoștinţa salariatu-
lui, sub semnătură, în termen de 3 zile lucră3 zile lucră3 zile lucr toare de la data semnării de către 
părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, an-
gajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie a ordinului în termen de 3 
zile lucrătoare.

De asemenea, la angajare angajatorul este obligat:
– să-l pună la curent cu munca ce i se încredinţează, cu condiţiile de

muncă, cu drepturile și obligaţiile sale;
– să-i aducă la cunoștinţă regulamentul intern al unităţii și contractul

colectiv de muncă;
– să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de se-

curitate antiincendiară și cu alte reguli de protecţie a muncii.

9.4.6. Care este termenul pentru care se încheie contractul 
 individual de muncă?

De regulă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeter-
minată, fapt care servește drept garanţie pentru salariat că nu își va pierde lo-
cul de muncă, dacă își va onora obligaţiile sale de serviciu în modul cuvenit.

Totodată, contractul individual de muncă poate fi încheiat și pe o durată 
determinată, dar nu mai mare de 5 ani, în unul din cazurile enumerate în art. 
55 din Codul muncii. În particular, contractul poate fi încheiat pe o durată 
determinată:

– pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de 
până la 2 luni, precum și în cazul unor lucrări sezoniere care, în vir-
tutea condiţiilor climaterice, se pot desfăiilor climaterice, se pot desfăiilor climaterice, se pot desf șura numai într-o perioadă 
anumită a anului;

– pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al 
cărui contract de muncă este suspendat, cu excepţia aflării acestuia în 
grevă;
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– pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului care 
efectuează un stagiu sau o instruire profesională la o altă unitate;

– în legătură cu alegerea, pe o perioadă determinată, a salariaţilor în 
funcţii elective în autorităţile publice centrale și locale, precum și în 
organele sindicale, patronale, ale altor organizaţii necomerciale și ale 
societăţilor comerciale;

– cu persoanele detașate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;
– cu persoane care își fac studiile la instituţiile de învăţământ la cursu-

rile de zi;
– cu persoanele pensionate pentru limită de vârstă (pe o perioadă de 

până la 2 ani);
– cu cadrele didactice și rectorii instituţiilor de învăţământ superior 

universitar, precum și cu directorii colegiilor, în baza rezultatelor con-
cursului desfăcursului desfăcursului desf șurat în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu colabo-
ratorii știinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare;

– cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor și contabilii-șefi ai unităţilor;
– pentru perioada îndeplinirii de către șomeri a lucrărilor publice remu-

nerate, în modul stabilit de Guvern, precum și în alte cazuri prevăzute 
de lege;

– cu lucrătorii de creaţie din artă și cultură;
– cu salariaţii asociaţiilor religioase;
– în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

De reţinut: dacă în contractul individual de muncă nu este stipulată dura-
ta acestuia, contractul se consideră încheiat pe o durată nedeterminată, iar 
dacă, la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată 
determinată, niciuna dintre părţi nu a cerut încetarea lui și raporturile de 
muncă continuă de fapt, contractul se consideră prelungit pe durată nede-
terminată!
De exemplu:
Ecaterina Iosip a fost angajată în calitate de bucătar la una dintre cantinele 

din localitate pe o perioadă de 3 luni, această condiţie fiind fixată în contractul 
individual de muncă. După expirarea a 7 luni de activitate, Ecaterina Iosip a 
fost concediată pe motiv că a expirat termenul ei de angajare.

În speţa dată concedierea salariatei este considerată ilegală, deoarece, după 
expirarea termenului convenit în contract, continuarea de facto a prestării mun-
cii de către salariat şi acceptarea tacită de către angajator a dus la prelungirea 
contractului individual de muncă pe o perioadă nedeterminată, astfel fă, astfel fă, astfel f când 
imposibilă invocarea drept temei de concediere expirarea termenului de 3 luni.
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9.4.7. Cum trebuie să procedeze persoana în cazul în care i-a fost 

 refuzată nemotivat la angajarea? 

Trebuie să se cunoască faptul că refuzul neîntemeiat de angajare este unul 
din cazurile privării ilegale a persoanei de posibilitatea de a munci. Potrivit 
art. 47 din Codul muncii, este interzis refuzul neîntemeiat de angajare în ser-
viciu, iar persoana căreia i s-a refuzat angajarea dispune de dreptul la acţiune
de contestare a actului de refuz în instanţa de judecată. Nu se admite refuzul 
de angajare pe motive discriminatorii (în funcție de sex, rasă, etnie, religie, 
domiciliu, opţiune politică sau origine socială), precum și pentru motive de 
graviditate sau de existenţă a copiilor în vârstă de până la 6 ani, a persoanelor 
plasate în câmpul muncii de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă con-
form cotei stabilite de Guvern.

De exemplu:
Svetlana Cărăuş a adresat directorului Întreprinderii „Foişor” o cerere de 

a fi angajată în calitate de contabil. Directorul, deşi a recunoscut că această 
funcţie este vacantă, a refuzat angajarea, motivând că Svtalana Cărăuş este 
însărcinată.

Un asemenea refuz de angajare este considerat ilegal şi poate fi contestat 
în instanţa de judecată.

Refuzul angajatorului de angajare se întocmește obligatoriu în formă scri-
să. În cazul nerespectării obligaţiei de întocmire în formă scrisă a actului de 
refuz, acesta va putea fi dovedit prin orice mijloc de probă.

Dacă se va constata netemeinicia refuzului, instanţa va dispune obligarea 
angajatorului de a încheia cu reclamantul un contract individual de muncă. 
Acesta urmează a fi încheiat din ziua adresării către administraţia unităţii cu 
cerere de angajare, iar perioada dintre ziua depunerii cererii și încheierea efec-
tivă a contractului se va considera absenţă forţată de la serviciu cu toate efecte-
le juri dice produse în această situaţie juridică, inclusiv compensarea salariului 
pen tru perioada neangajării. Dacă instanţa de judecată va stabili că angajato-
rul a refuzat angajarea în serviciu pe motiv că candidatul nu corespunde cali-
tăţilor profesionale (de exemplu, nu are specialitatea sau calificarea cuvenită) 
și per sonale (de exemplu, starea sănătăţii, experienţă în domeniu), un astfel de 
refuz se va considera întemeiat.

9.4.8. Ce este perioada de probă?

Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea 
contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de pro bă.
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De reţinut: clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în con-
tractul individual de muncă. În lipsa unei astfel de clauze, se consideră că 
salariatul a fost angajat fără perioadă de probă!
În cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, acest lu-

cru se constată în ordinul cu privire la concedierea salariatului, ce se emite de 
către angajator până la expirarea perioadei de probă, fără plata indemnizaţiei , fără plata indemnizaţiei , f
de eliberare din serviciu. Salariatul are dreptul să atace concedierea în instan-
ţa de judecată. Dacă, pe durata perioadei de probă, contractul individual de 
muncă nu a încetat, acţiunea contractului continuă și încetarea lui ulterioară 
va avea loc în baze generale.

9.4.9. Care este termenul de probă?

Termenul general al perioadei de probă este de cel mult 3 luni, iar în cazul 
persoanelor cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator
cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor – de cel mult 6 luni. În cazul anga-
jării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se stabilește ca excepţie și nu 
poate depăși 15 zile calendaristice.

Salariaţii angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată de-
terminată pot fi supuși unei perioade de probă care nu va depăși:

– 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de 
muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;

– 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de 
muncă mai mare de 6 luni.

În perioada de probă nu se include perioada aflării salariatului în con cediu 
medical și alte perioade în care el a absentat de la lucru din motive în temeiate, 
confirmate documentar. Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficia-
ză de toate drepturile și îndeplinește obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, 
de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv și de cel in dividual 
de muncă.

De reţinut: pe durata contractului individual de muncă nu poate fi stabilită 
decât o singură perioadă de probă!

9.4.10. În ce cazuri se interzice aplicarea perioadei de probă?

Codul muncii interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii 
contractului individual de muncă cu:

– tinerii specialiști; 
– persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani; 
– persoanele angajate prin concurs;
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– persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
– femeile gravide; 
– invalizii;
– persoanele alese în funcţii elective; 
– persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o 

durată de până la 3 luni.
De exemplu:
Petru Cimpoi, proaspăt absolvent al Universităţii „Ion Creangă”, a adresat 

o cerere de angajare în calitate de profesor la şcoala din localitate. Cererea 
acestuia a fost admisă, însă cu condiţia susţinerii unei perioade de probă pe 
un termen de 3 luni. După expirarea a 6 luni de activitate, Petru Cimpoi a fost 
concediat pentru rezultatele nesatisfăcătoare ale perioadei de probă, în locul 
său fiind angajată o altă persoană.

În speţa dată sunt vădite încălcările comise de către angajator la angajarea 
persoanei şi aplicarea perioadei de probă, care au culminat cu concedierea ile-
gală a acesteia.

9.4.11. Care este conţinutul contractului individual de muncă?

Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acor-
dul părţilor, ţinându-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, și include
obligatoriu:

– numele și prenumele salariatului;
– datele de identificare ale angajatorului;
– durata contractului;
– data de la care contractul urmează să-și producă efectele;
– specialitatea, profesia, calificarea, funcţia și atribuţiile funcţiei;
– drepturile și obligaţiile salariatului;
– drepturile și obligaţiile angajatorului;
– condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel ta-

rifar și suplimentele, premiile și ajutoarele materiale (se recomandă 
indicarea salariului real);

– compensaţiile și alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii 
grele, vătămătoare și/sau periculoase;

– locul de muncă;
– regimul de muncă și de odihnă.

Contractul individual de muncă poate conţine și alte prevederi ce nu con-
travin legislaţiei în vigoare. Totodată, este interzisă stabilirea pentru salariat, în 
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contractul de muncă, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele nor-
mative în vigoare, de convenţiile colective și de contractul colectiv de muncă.

În cazul în care salariatul urmează să-și desfăi desfăi desf șoare activitatea în străină-
tate, angajatorul are obligaţia de a-i pune la dispoziţie, în timp util, toată in-
formaţia prevăzută mai sus și, suplimentar, informaţii referitoare la:

– durata perioadei de muncă în străinătate;
– moneda în care va fi retribuită munca, precum și modalitatea de plată;
– compensaţiile și avantajele în numerar și/sau în natură aferente plecă-

rii în străinătate;
– condiţiile specifice de asigurare.
În afara clauzelor generale, părţile pot negocia și include în contractul in-

dividual de muncă clauze specifice, cum ar fi: clauza de mobilitate, clauza de 
confidenţialitate, clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport, 
la compensarea serviciilor comunale, la acordarea spaţiului locativ, alte clauze 
care nu contravin legislaţiei în vigoare.

9.4.12.  Ce trebuie să știi despre modificarea contractului individual 

  de muncă?

Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice schim-
bare sau completare ce se referă la:

– specialitatea, profesia, calificarea, funcţia salariatului (de exemplu: în 
cazul transferului la un alt loc de muncă);

– specificul muncii (de exemplu: condiţii grele, vătămătoare și/sau peri-
culoase); 

– durata contractului;
– cuantumul retribuirii muncii;
– regimul de muncă și de odihnă;
– înlesniri și modul lor de acordare dacă acestea sunt prevăzute în con-

tract.

De reţinut: ţinând cont de faptul că modificările vizează condiţiile esenţiale 
ale contractului și soarta salariatului poate fi schimbată simţitor, se cere 
obligatoriu acordul salariatului, iar contractul individual de muncă nu poa-
te fi modificat decât printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se 
anexează la contract și este parte integrantă a acestuia!

Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a altor 
clauze ale contractului individual de muncă decât cele specificate mai sus este 
posibilă numai în cazurile și în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
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9.4.13. În ce cazuri poate avea loc transferul la un alt loc de muncă?

Prin transferul la un alt loc de muncă se produce modificarea locului de 
muncă ori a funcţiei (specialităţii, calificării, postului), salariatului fiindu-i 
încredin ţată executarea unei noi munci cu posibile modificări ale salariului, 
regimului de muncă, înlesnirilor ș.a. Astfel, în unele cazuri situaţia salaria-
tului poate fi îmbunătăţită, iar în altele dimpotrivă. Din aceste considerente, 
transferul la un alt loc de muncă se poate produce numai cu acordul scris al 
salariatului!

Transferul se poate realiza prin două modalităţi: transferul salariatului la 
o altă muncă permanentă în cadrul aceleiași unităţi sau prin angajarea la o 
muncă permanentă într-o altă unitate, ori transferarea într-o altă localitate 
îm preună cu unitatea.

În caz de transfer, părţile vor opera modificările necesare în contractul 
individual de muncă, în temeiul ordinului emis de angajator, care se aduce la 
cunoștinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.

La transferarea salariatului la muncă într-o altă localitate, angajatorul este 
obligat să-i compenseze acestuia cheltuielile legate de mutarea într-o altă lo-
calitate a salariatului și a membrilor familiei sale (cu excepţia cazurilor când 
angajatorul asigură transportarea persoanelor respective și a bunurilor lor) și 
cheltuielile de stabilire la noul loc de trai.

9.4.14. Ce nu se consideră transfer la un alt loc de muncă?

Nu se consideră transfer și nu necesită consimţământul salariatului: – per-
mutarea lui în cadrul aceleiași unităţi la un alt loc de muncă, în altă subdivi-
ziune a unităţii situată în aceeași localitate. În caz de permuta re, angajatorul 
emite un ordin care se aduce la cunoștinţa salariatului, sub semnătură, în ter-
men de 3 zile lucrătoare;

– însărcinarea de a îndeplini lucrul la un alt mecanism ori agregat în 
limitele specialităţii, calificării sau funcţiei specificate în contractul 
individual de muncă. În cazul necesităţii de efectuare a lucrărilor ne-
cesare pentru apărarea ţării, pentru preîntâmpinarea unei avarii de 
producţie ori pentru înlăturarea consecin ţelor unei avarii de produc-
ţie sau a unei calamităţi naturale, sau pentru efectua rea lucrărilor ne-
cesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna func ţionare 
a serviciilor de aprovizionare cu apă și energie electrică, de canalizare, 
poștale, de telecomunicaţii și informatică, a căilor de comunicaţie și a 
mijloacelor de transport în comun, a instalaţiilor de distribuire a com-
bustibilului, a unită ţilor medico-sanitare, angajatorul poate schimba 
temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul și specificul muncii 
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salariatului făsalariatului făsalariatului f ră consimţământul acestuia și făi făi f ră operarea modifică-
rilor respective în contractul individual de muncă.

9.4.15.  Ce trebuie să se cunoască despre detașare și deplasare

  în interes de serviciu?

Locul de muncă mai poate fi schimbat temporar de către angajator prin 
deplasarea în interes de serviciu sau detașarea salariatului la alt loc de muncă.

Prin deplasare în interes de serviciu se înţelege delegarea salariatului, con-
form ordinului angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obliga-
ţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent. Călătoriile de serviciu 
ale salariaţilor a căror activitate permanentă are caracter mobil sau ambulant 
nu sunt considerate deplasări în interes de serviciu dacă angajatorul acordă 
transportul de serviciu necesar. Trimiterea salariatului în deplasare în interes 
de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calenda-
ristice. Salariaţilor deplasaţi în interes de serviciu li se garantează menţinerea 
locului de muncă (a funcţiei) și a salariului mediu, precum și compensarea 
cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu.

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului 
de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării 
unor lucrări în interesul acestuia. Detașarea poate fi dispusă numai cu acordul 
scris al salariatului pentru o perioadă de cel mult un an și se efectuează în te-
meiul unui contract individual de muncă distinct, pe durată determinată. În 
caz de necesitate, perioada detașării poate fi prelungită, prin acordul părţilor, 
cu încă cel mult un an. Salariatul detașat are dreptul la compensarea cheltuie-
lilor de transport și a celor de cazare, precum și la o indemnizaţie specială în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv și/sau cu cel indi-
vidual de muncă (vezi Hotărârea Guvernului nr. 336 din 24.06.2002, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 95 din 01.07.2002).

Prin detașare se poate modifica și specificul muncii, dar numai cu acordul 
scris al salariatului. Salarizarea, în caz de detașare, va fi efectuată de unita-
tea la care va lucra salariatul. În cazul în care aceasta se află în imposibili-
tate de plată, obligaţia de retribuire a muncii prestate revine unităţii care a 
dispus detașarea, cu dreptul la acţiune de regres împotriva unităţii în care a 
fost detașat salariatul. Dacă, la noul loc de muncă, condiţiile de salarizare sau 
timpul de odihnă diferă de cele de care beneficia salariatul la unitatea care a 
dispus detașarea, salariatului i se vor aplica condiţiile mai favorabile.

De reţinut: pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detașării la alt 
loc de muncă, salariatul își menţine funcţia, salariul mediu și alte drepturi 
prevăzute de contractul colectiv și de cel individual de muncă!
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9.4.16.  În ce constă suspendarea contractului individual de muncă?

Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea 
prestării muncii de către salariat și a plăţii salariului de către angajator. Sus-
pendarea contractului individual de muncă se face prin ordinul angajatorului, 
care se aduce la cunoștinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data sus-
pendării.

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni:
1. În circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (cazurile sunt enume-

rate în art. 76 din Codul muncii);
2. Prin acordul părţilor (cazurile sunt enumerate în art. 77 din Codul 

muncii);
3. La iniţiativa uneia dintre părţi (cazurile sunt enumerate în art. 78 din 

Codul muncii).

9.4.17. În ce constă încetarea contractului individual de muncă?

Încetând, contractul individual de muncă nu mai produce efecte juridice, 
părţile fiind eliberate de drepturile și obligaţiile lor de muncă, astfel având loc 
și încetarea relaţiilor de muncă dintre salariat și angajator. De aceea, ziua în-
cetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de muncă.

Contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului emis de 
angajator, care se aduce la cunoștinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la 
data eliberării din serviciu.

Contractul individual de muncă poate înceta:
1. în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (vezi art. 82, 305 și 310 

din Codul muncii);
2. la iniţiativa uneia dintre părţi (vezi art. 85 și 86 din Codul muncii).

9.4.18. În ce cazuri are loc încetarea contractului individual 

 de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa 

 angajatorului și a salariatului?

Contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind 
de voinţa părţilor în caz de:

1. Expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată 
determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului 
când raporturile de muncă continuă de fapt şi niciuna dintre părţi nu 
a cerut încetarea lor, precum şi a cazului prevăzut la art.83 alin.(3) al 
Codului muncii.

2. Finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă în-
cheiat doar pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări.
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3. Încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă sem-
nat pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere.

4. Deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără 
urmă în baza unei hotărâri a instanţei de judecată.

5. Deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat 
sau dispărut fărut fărut f ră urmă prin hotărârea instanţei de judecată.

6. Constatare a nulităţii contractului prin hotărârea instanţei de judecată 
– de la data rămânerii definitive a hotărârii respective.

7. Retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de 
activitate a unităţii (angajatorului) – de la data retragerii acesteia.

8. Aplicare a pedepsei penale salariatului, prin hotărârea instanţei de 
judecată, care exclude posibilitatea de a continua munca la unitatea 
sau funcţia respectivă – de la data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătorești.

9. Atingere a vârstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat, 
inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat.

10. Forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea 
continuării raporturilor de muncă.

11. Pentru anumite categorii de profesii legea prevede și alte temeiuri spe-
cifice de încetare a contractului de muncă.

9.4.19.  În ce cazuri are loc încetarea contractului individual
  de muncă la iniţiativa salariatului (demisia)?

Salariatul are dreptul la demisie, adică la desfacerea contractului individu-
al de muncă din proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta angajatorul, prin 
cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat 
începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Angajatorul este obligat să accepte demisia în termen redus sau în terme-
nul indicat în cererea depusă de către salariat, în caz de demisie a salariatului 
în legătură cu:

– pensionarea;
– stabilirea gradului de invaliditate;
– concediul pentru îngrijirea copilului;
– înmatricularea într-o instituţie de învăţământ;
– trecerea cu traiul în altă localitate;
– îngrijirea copilului până la vârsta de 14 ani (a copilului invalid până la 

vârsta de 16 ani);
– alegerea într-o funcţie electivă;
– angajarea prin concurs la o altă unitate;
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– încălcarea de către angajator a contractului individual și/sau colectiv 
de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare.

Conducătorul unităţii, adjuncţii lui și contabilul-șef sunt în drept să demi-
sioneze până la expirarea duratei contractului individual de muncă în cazurile 
stipulate de contract, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, 
cu o lună înainte.

După expirarea termenului, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar 
angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale 
ce i se cuvin salariatului și să-i elibereze carnetul de muncă și alte documente 
legate de activitatea acestuia în unitate.

De reţinut: până la expirarea termenelor indicate, salariatul are dreptul ori-
când să-și retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze 
pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat 
numai dacă, până la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un 
contract individual de muncă cu un alt salariat!

Dacă, după expirarea termenelor indicate, salariatul nu a fost de fapt eli-
berat din funcţie și el își continuă activitatea de muncă fără să-și reafirme în 
scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia 
nu se admite.

9.4.20.  În ce cazuri are loc încetarea contractului individual 

  de muncă la iniţiativa angajatorului (concedierea)?

Concedierea este desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului in-
dividual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată deter-
minată. Concedierea se admite de lege numai pentru următoarele motive:

1. Rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (vezi: art. 63 alin.(2) 
din Codul muncii).

2. Lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fi-
zică.

3. Schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unită-
ţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-șef).

4. Reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate.
5. Constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau 

muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certi-
ficatul medical.

6. Constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau 
muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin 
hotărâre a comisiei de atestare.
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7. Încălcarea repetată de către salariat, pe parcursul unui an, a obligaţii-
lor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare.

8. Absenţa fără motive întemeiate de la lucru a salariatului mai mult de 4 
ore consecutive în timpul zilei de muncă.

9. Prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxi-
că, stabilită în modul prevăzut la art. 76 lit.(k) din Codul muncii.

10. Săvârșirea de către salariat la locul de muncă a unei sustrageri (inclu-
siv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărâre 
a instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine apli-
carea sancţiunilor administrative.

11. Comiterea de către salariatul care mânuiește nemijlocit valori bănești 
sau materiale a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei 
pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv.

12. Încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului institu-
ţiei de învăţământ de către un cadru didactic (vezi art. 301 din Codul 
muncii).

13. Comiterea de către salariatul care îndeplinește funcţii educative a unei 
fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută.

14. Aplicarea, chiar și o singură dată, de către un cadru didactic a violen-
ţei fizice sau psihice faţă de discipoli.

15. Semnarea de către conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), de că-
tre adjuncţii săi sau de către contabilul-șef a unui act juridic nefondat 
care a cauzat prejudicii materiale unităţii.

16. Încălcarea gravă, chiar și o singură dată, a obligaţiilor de muncă de 
către conducătorul unităţii, de către adjuncţii săi sau de către contabi-
lul-șef.

17. Prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului 
individual de muncă, a unor documente false, fapt confirmat în modul 
stabilit.

18. Încheierea, vizând salariaţii ce prestează munca prin cumul, a unui 
contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita pro-
fesia, specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, specialitate sau 
funcţie de bază (vezi: art. 273 din Codul muncii).

19. Restabilirea la locul de muncă, conform hotărârii instanţei de judeca-
tă, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă per-
mutarea sau transferul salariatului la o altă muncă conform Codului 
muncii nu sunt posibile.
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20. Transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat și 
al ambilor angajatori.

21. Refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea 
proprietarului unităţii sau reorganizarea acesteia, precum și cu transfe-
rarea unităţii în subordinea unui alt organ.

22. Refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de 
sănătate, conform certificatului medical.

23. Refuzul salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu 
mutarea unităţii în această localitate.

24. Pentru alte motive prevăzute lege.

Reţineţi: nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în con-
cediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în con-
cediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului 
până la vârsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea 
copilului în vârstă de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de 
stat sau obștești, precum și în perioada detașării, cu excepţia cazurilor de 
lichidare a unităţii!

9.5. Ce trebuie să cunoști despre contractul colectiv de muncă?
În acest capitol este prezentată, pe scurt, informaţia cu privire la contrac-

tul colectiv de muncă, procedura de încheiere și conţinutul acestuia. Orice 
sala riat trebuie să cunoască, iar în caz de necesitate să asupra posibilității de 
a încheia un asemenea document cu angajatorul, dat fiind faptul că prin con-
tractul colectiv de muncă pot fi îmbunătăţite simţitor condiţiile de muncă și 
de salarizare.

9.5.1. Ce reprezintă contractul colectiv de muncă?

Contractul colectiv de muncă este actul juridic care reglementează rapor-
turile de muncă și alte raporturi sociale în cadrul unităţii (întreprinderii, orga-
nizaţiei, instituţiei), încheiat în formă scrisă între salariaţi și angajator de către 
reprezentanţii acestora. Contractul colectiv de muncă poate fi încheiat atât pe 
unitate în ansamblu, cât și în filialele și reprezentanţele acesteia.

În contractul colectiv de muncă pot fi prevăzute, în funcţie de situaţia eco-
nomico-financiară a angajatorului, înlesniri și avantaje pentru salariaţi, pre-
cum și condiţii de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legisla-
ţia în vigoare și de convenţiile colective. Sub incidenţa contractului colectiv de 
muncă încheiat pe unitate în ansamblu cad toţi salariaţii unităţii, ai filialelor 
și ai reprezentanţelor acesteia.
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9.5.2. Ce poate conţine un contract colectiv de muncă?

Conţinutul și structura contractului colectiv de muncă sunt determinate
de părţile acestuia, în urma negocierilor. În contractul colectiv de muncă pot fi 
prevăzute angajamente reciproce ale salariaţilor și angajatorului privind:

– formele, sistemele și cuantumul salariului, plata indemnizaţiilor și 
compensaţiilor;

– timpul de muncă și cel de odihnă, precum și chestiunile ce ţin de mo-
dul acordării și de durata concediilor;

– îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și a protecţiei muncii salariaţilor, 
inclusiv ale femeilor și tineretului;

– securitatea ecologică și ocrotirea sănătăţii salariaţilor în procesul de 
producţie;

– garanţiile și înlesnirile pentru salariaţii care îmbină activitatea de 
muncă cu studiile;

– recuperarea sănătăţii, odihna salariaţilor și a membrilor familiilor 
lor;

– controlul executării clauzelor contractului colectiv de muncă, proce-
dura de modificare și completare a acestuia;

– asigurarea unor condiţii normale de activitate pentru reprezentanţii 
salariaţilor;

– răspunderea angajatorului și a salariaţilor pentru prejudiciul cauzat 
unul altuia;

– renunţarea la grevă în cazul îndeplinirii clauzelor contractului colec-
tiv de muncă;

– alte angajamente determinate de părţi.

9.5.3. Pe ce termen se încheie contractul colectiv de muncă?

Durata contractului colectiv de muncă se stabilește de către părţi și nu poa-
te fi mai mică de un an. La expirarea termenului contractului colectiv de mun-
că, acesta continuă să-și producă efectele până la momentul încheierii unui nou 
contract sau până când părţile nu vor decide asupra prelungirii aces tuia.

Contractul colectiv de muncă intră în vigoare din momentul semnării de 
către părţi sau de la data stabilită în contract. Contractele colective de muncă 
se depun de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calenda-
ristice de la data încheierii, pentru înregistrare la inspectoratul teritorial de 
muncă.

9.5.4. Ce este convenţia colectivă de muncă?

Convenţia colectivă de muncă este un act juridic care stabileşte principii-
le generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-
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economice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii 
împuterniciţi ai salariaţilor şi ai angajatorilor la nivel naţional, teritorial şi sec-
torial, în limitele competenţei lor (art. 35 din Codul muncii). 

Deosebirea contractului colectiv de muncă faţă de convenţia colectivă de 
muncă ţine de nivelul la care se încheie aceste acte. Astfel, contractul colectiv 
de muncă se încheie la nivel de unitate, iar convenţia colectivă de muncă se 
încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai salariaţilor şi ai angajatorilor la 
nivel sectorial, teritorial şi naţional.

Conţinutul şi structura convenţiei colective se stabilesc prin acordul re-
prezentanţilor părţilor, care sunt liberi în alegerea cercului de probleme ce ur-
mează a fi negociate şi incluse în convenţie. 

În convenţia colectivă de muncă pot fi incluse clauze privind: 
− retribuirea muncii; 
− condiţiile de muncă şi protecţia muncii; 
− regimul de muncă şi de odihnă; 
− dezvoltarea parteneriatului social; 
− alte chestiuni determinate de părţi.

9.5.5. Cum acţionează convenţia colectivă de muncă asupra 
 salariaţilor şi angajatorilor?

Convenţia colectivă de muncă de nivel naţional nu este supusă înregistră-
rii. Convenţia colectivă încheiată la nivel naţional (convenţia generală) intră 
în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
Celelalte convenţii colective intră în vigoare la data înregistrării lor sau la o 
altă dată indicată în textul convenţiei respective, dar care nu poate precede 
data înregistrării acesteia. 

Convenţiile colective de nivel sectorial şi teritorial se depun de către una 
dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, 
pentru înregistrare la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Modul 
de publicare a convenţiilor colective încheiate la nivel sectorial şi teritorial se 
stabileşte de către părţi. 

Termenul convenţiei colective este stabilit de către părţi şi nu poate fi mai 
mic de un an.

Sub incidenţa convenţiei colective cad salariaţii şi angajatorii care au îm-
puternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze 
şi să încheie convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele 
angajamentelor asumate, precum şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la 
convenţie după încheierea acesteia. În cazul în care salariaţii cad sub incidenţa 
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concomitentă a mai multor convenţii colective, prioritate au dispoziţiile mai 
favorabile ale acestora. 

 Sub incidenţa convenţiei colective cad toţi angajatorii membri ai patrona-
tului care a încheiat convenţia. Încetarea calităţii de membru al patronatului 
nu eliberează angajatorul de obligaţia respectării prevederilor convenţiei în-
cheiate în perioada aflării sale, ca membru, în patronat. Angajatorul care a 
aderat la patronat în perioada acţiunii convenţiei colective este obligat să în-
deplinească prevederile convenţiei în cauză. 

9.6.  Ce trebuie să se cunoască despre timpul de muncă 
 și (timpul) de odihnă? 

Capitolul respectiv conţine informaţia cu privire la timpul de muncă și du-
rata normală a acestuia, cazurile în care se poate stabili timpul redus de muncă 
și condiţiile de atragere a salariatului la munca suplimentară. De asemenea, 
este redată informaţia cu privire la timpul de odihnă, fiind precizate regulile 
cu privire la acordarea concediilor.

9.6.1. Ce este timpul de muncă?

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu 
regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual și cu cel colectiv de 
muncă, îl folosește pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă.

9.6.2. Care este durata timpului de muncă?

Potrivit Codului muncii, durata normală a timpului de muncă al salariaţi-
lor din unităţi nu poate depăși 40 de ore pe săptăptă ămână. Repartizarea timpului 
de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă și constituie 8 ore 
pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus. Totodată, legea, ca excepţie, permite 
stabilirea săptămânii de lucru de 6 zile cu o zi de repaus.

Deci, durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore. Pentru 
salariaţii în vârstă de până la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu 
poate depăși 5 ore, iar pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani și salaria-
ţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului 
de muncă nu poate depăși 7 ore. Pentru invalizi, durata zilnică a timpului de 
muncă se stabilește conform certificatului medical, în limitele duratei zilnice 
normale a timpului de muncă. Pentru anumite genuri de activitate, unităţi sau 
profesii se poate stabili, prin convenţie colectivă, o durată zilnică a timpului de 
muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.

Tipul săptămânii de lucru, regimul de muncă – durata programului de 
mun că (al schimbului), timpul începerii și terminării lucrului, întreruperile, 
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alterna rea zilelor lucrătoare și nelucrătoare – se stabilesc prin regulamentul 
intern al unităţii și prin contractul colectiv și/sau prin contractele individuale 
de muncă.

9.6.3. În ce cazuri poate fi redus timpul de muncă?

Pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vârstă, de starea sănă-
tăţii, de condiţiile de muncă și de alte circumstanţe, în conformitate cu legi-
slaţia în vigoare și contractul individual de muncă, se stabilește durata redusă 
a timpului de muncă.

Durata săptămânală redusă a timpului de muncă constituie:
– 24 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 15 la 16 ani;
– 30 de ore pentru invalizii de gradele I și II (dacă aceștia nu beneficiază 

de înlesniri mai mari), fănlesniri mai mari), fănlesniri mai mari), f ră diminuarea drepturilor salariale și a altor 
drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare; 

– 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18, pentru salariaţii care 
activează în condiţii de muncă vătămătoare, conform nomenclatoru-
lui aprobat de Guvern și pentru anumite categorii de salariaţi a căror 
muncă implică un efort intelectual și psioemoţional sporit.

9.6.4. Ce este timpul parţial de muncă?

Timpul parţial de muncă este o parte a duratei timpului de muncă. Prin 
acordul dintre salariat și angajator se poate stabili, atât la momentul angajării 
în serviciu, cât și mai târziu, ziua de muncă parţială sau săptămâna de muncă 
parţială. La rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vârstă 
de până la 14 ani sau copii invalizi (inclusiv aflaţi sub tutela/curatela sa) ori a 
salariatului care îngrijește de un membru al familiei bolnav, în conformitate 
cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săp-
tămâna de muncă parţială. De asemenea, timpul parţial de muncă poate fi 
acordat și salariaţilor care lucrează prin cumul la unitatea dată.

Spre deosebire de timpul redus de muncă, în asemenea cazuri, retribuirea 
muncii se efectuează proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul 
lucrului fălucrului fălucrului f cut, totodată, activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu 
implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în mun-
că, inclusiv a stagiului de cotizare, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia 
în vigoare, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.

9.6.5. Cum are loc munca în schimburi?

Munca în schimburi, adică lucrul în 2, 3 sau 4 schimburi, se aplică în ca-
zurile când durata procesului de producţie depășește durata admisă a zilei de
muncă, precum și în scopul utilizării mai eficiente a utilajului, al sporirii volu-
mului de producţie sau de servicii. În condiţiile muncii în schimburi, fiecare 
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grup de salariaţi prestează munca în limitele programului stabilit. Durata în-
treruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decât durata dublă a 
timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă).

Programul muncii în schimburi se aprobă de către angajator de comun 
acord cu reprezentanţii salariaţilor, ţinându-se cont de specificul muncii. Pro-
gramul muncii în schimburi se aduce la cunoștinţa salariaţilor cu cel puţin o 
lună îna inte de punerea lui în aplicare.

De reţinut: munca în decursul a două schimburi succesive este interzisă!

9.6.6. Care sunt regulile pentru munca pe timp de noapte?

Se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22.00 și 6.00. 
Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră, cu excepţia salaria-
ţilor pentru care este stabilită durata redusă a timpului de muncă, precum și a 
salariaţilor angajaţi special pentru munca de noapte, dacă contractul colectiv 
de muncă nu prevede altfel.

Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaţilor în vârstă de până 
la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediu postnatal, precum și 
a persoanelor cărora munca de noapte le este contraindicată conform certifi-
catului medical.

Invalizii de gradele I și II, unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care 
au copii în vârstă de până la 6 ani sau copii invalizi, persoanele care îmbină 
concediile prevăzute pentru îngrijirea copilului cu activitatea de muncă și sa-
lariaţii care îngrijesc de un membru al familiei bolnav în baza certificatului 
medical pot presta muncă de noapte numai cu acordul lor scris. Totodată, an-
gajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul 
lor de a refuza munca de noapte.

Orice salariat care, într-o perioadă de 6 luni, prestează cel puţin 120 de 
ore de muncă de noapte va fi supus unui examen medical din contul angaja-
torului.

9.6.7. Ce este munca suplimentară și în ce cazuri poate avea loc?

Se consideră muncă suplimentară munca prestată în afara duratei normale 
a timpului de muncă prevăzut de contractul de muncă. Din acest considerent, 
atragerea la muncă suplimentară se admite doar cu acordul scris al salariatu lui.

Atragerea la muncă suplimentară se efectuează de către angajator cu acor-
dul scris al salariatului:

1. pentru finalizarea lucrului început care, din cauza unei reţineri ne-
prevăzute legate de condiţiile tehnice ale procesului de producţie, nu 
a putut fi dus până la capăt în decursul duratei normale a timpului de 
muncă, iar întreruperea lui poate provoca deteriorarea sau distrugerea 
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bunurilor angajatorului sau ale proprietarului, a patrimoniului muni-
cipal sau de stat;

2. pentru efectuarea lucrărilor temporare de reparare și restabilire a dis-
pozitivelor și instalaţiilor, dacă deficienţele acestora ar putea provoca 
încetarea lucrului pentru un timp nedeterminat și pentru mai multe 
persoane;

3. pentru efectuarea lucrărilor impuse de apariţia unor circumstanţe 
care ar putea provoca deteriorarea sau distrugerea bunurilor unităţii, 
inclusiv a materiei prime, materialelor sau produselor;

4. pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucrătorului de 
schimb, dacă munca nu admite întrerupere. În aceste cazuri, angajatorul 
este obligat să ia măsuri urgente de înlocuire a salariatului respectiv.

Totodată, potrivit art. 104 din Codul muncii, angajatorul este în drept să 
atragă salariatul la muncă suplimentară făfăf ră acordul salariatului în următoa-
rele cazuri:

1. pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru 
preîntâmpinarea unei avarii de producţie ori pentru înlăturarea con-
secinţelor unei avarii de producţie sau a unei calamităţi naturale;

2. pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar 
putea periclita buna funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu apă 
și energie electrică, de canalizare, poștale, de telecomunicaţii și infor-
matică, a căilor de comunicaţie și a mijloacelor de transport în comun, 
a instalaţiilor de distribuire a combustibilului, a unităţilor medico-sa-
nitare.

Atragerea la muncă suplimentară se efectuează în baza ordinului motivat 
al angajatorului, care se aduce la cunoștinţa salariaţilor respectivi sub semnă-
tură. În cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este 
obligat să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv cele privind 
protecţia și igiena muncii.

La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta munca în afara orelor de 
program în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţiona-
le, această limită, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor, poate fi extinsă până 
la 240 de ore. Totodată, efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca efect 
majorarea duratei zilnice a timpului de muncă peste 12 ore!

9.6.8. În ce cazuri angajatorul nu poate atrage salariatul la munca
suplimentară?

Nu se admite atragerea la muncă suplimentară:
– a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
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– a femeilor gravide;
– a femeilor aflate în concediu postnatal;
– a persoanelor cărora munca suplimentară le este contraindicată con-

form certificatului medical.
Invalizii de gradele I și II, unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care 

au copii în vârstă de până la 6 ani sau copii invalizi, persoanele care îmbină 
concediile prevăzute pentru îngrijirea copilului cu activitatea de muncă și sa-
lariaţii care îngrijesc de un membru al familiei bolnav, în baza certificatului 
medical, pot presta muncă suplimentară numai cu acordul lor scris. Totodată, 
angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre drep-
tul lor de a refuza munca suplimentară.

9.6.9. Ce este timpul de odihnă?

Timpul de odihnă este timpul în decursul căruia salariatul poate să fie 
liber de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Acest timp este folosit de către 
salariat pentru repaus, restabilirea forţelor sau pentru alte ocupaţii la dorinţa 
acestuia.

Dreptul la odihnă este consfinţit în art. 43 din Constituţie și reglementat 
de Codul muncii în articolele 107 – 127.

Timpul de odihnă cuprinde în sine mai multe tipuri de odihnă:
1. pauză de masă și repausul zilnic;
2. repausul săptămânal;
3. zilele de sărbătoare nelucrătoare;
4. concediile anuale și cele sociale.

9.6.10.  Ce trebuie să știi despre dreptul tău la pauză de masă
  și repausul zilnic?

În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului trebuie să i se acorde 
o pauză de masă de cel puţin 30 de minute. Durata concretă a pauzei de masă 
și timpul acordării acesteia se stabilesc în contractul colectiv de muncă sau 
în regulamentul intern al unităţii. Pauzele de masă, de regulă, nu se includ 
în timpul de muncă. La unităţile cu flux continuu, angajatorul este obligat să 
asigure salariaţilor condiţii pentru luarea mesei în timpul serviciului la locul 
de muncă.

Femeilor care au copii în vârstă de până la 3 ani li se acordă, pe lângă pauza 
de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimen-
tare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză având 
o durată de minimum 30 de minute. Pentru femeile care au 2 sau mai mulţi 
copii în vârstă de până la 3 ani, durata pauzei nu poate fi mai mică de o oră. 
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Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de muncă și se plătesc 
pornindu-se de la salariul mediu.

Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfântre sfântre sf rșitul programului de muncă 
într-o zi și începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu 
poate fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă zilnic, adică din cele 
24 de ore trebuie să muncești 8 ore, iar 16 ore trebuie să te odihnești.

9.6.11. Cât durează repaosul suplimentar?

Repausul săptămânal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă, sâm-
băta și duminica. În cazul în care un repaus simultan pentru întregul personal 
al unităţii în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau 
ar compromite funcţionarea normală a unităţii, repausul săptămânal poate fi 
acordat și în alte zile, stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regu-
lamentul intern al unităţii, cu condiţia ca una din zilele libere să fie duminica.

În unităţile în care, datorită specificului muncii, nu se poate acorda repau-
sul săptămânal în ziua de duminică, salariaţii vor beneficia de două zile libere 
în cursul săptămânii și de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv 
de muncă sau contractul individual de muncă. Durata repausului săptămânal 
neîntrerupt, în orice caz, nu trebuie să fie mai mică de 42 de ore, cu excepţia 
cazurilor când săptămâna de muncă este de 6 zile.

În mod normal, munca în zilele de repaus este interzisă. Prin excepţie, 
angajatorul poate dispune atragerea salariaţilor la muncă în zilele de repaus. 
Acest lucru se admite în modul și în cazurile prevăzute la art. 104 alin.(2) și (3) 
din Codul muncii.

Nu se admite atragerea la muncă în zilele de repaus a salariaţilor în vârstă 
de până la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediu postnatal și 
a femeilor care au copii în vârstă de până la 3 ani. Invalizii de gradele I și II, 
femeile care au copii în vârstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vârstă de până la 
16 ani), persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului prevăzu-
te la art. 126 și 127 alin.(2) cu activitatea de muncă și salariaţii care îngrijesc de 
un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot presta munca 
în zilele de repaus numai cu acordul lor scris. Totodată, angajatorul este obligat 
să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza munca 
în zilele de repaus.

9.6.12.  Care sunt zilele de sărbătoare nelucrătoare?

În Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului 
mediu (pentru salariaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp), 
sunt:

• 1 ianuarie – Anul Nou;
• 7 și 8 ianuarie – Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul);
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• 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii;
• prima și a doua zi de Paște, conform calendarului bisericesc;
• ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor);
• 1 mai – Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii;
• 9 mai – Ziua Victoriei și a Comemorării Eroilor Căzuţi pentru Indepen-

denţa Patriei;
• 27 august – Ziua Independenţei;
• 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”;
• ziua hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul 

stabilit de consiliul local al municipiului, orașului, comunei, satului.
În scopul utilizării optime de către salariaţi a zilelor de repaus și de săr-

bătoare nelucrătoare, Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus (de 
lucru) în alte zile.

În zilele de sărbătoare nelucrătoare se admit lucrările în unităţile a căror 
oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice și de producţie (unităţi-
le cu flux continuu), lucrările determinate de necesitatea deservirii populaţiei, 
precum și lucrările urgente de reparaţie și de încărcare-descărcare. În cazul în 
care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămânal, 
salariul mediu pentru aceste zile nu se menţine.

9.6.13. Care este durata concediului de odihnă anual?

Trebuie să cunoști că orice salariat care lucrează în baza unui contract 
in dividual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual. Drep-
tul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii. Orice 
înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.

Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o 
durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare 
nelucrătoare.

Pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţământ, 
ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.), prin lege se poate stabili o altă durată 
a concediului de odihnă anual (calculată în zile calendaristice).

9.6.14. Care este modul de acordare a concediului de odihnă anual?

Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor
după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Înainte de expirarea a
6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se 
acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:

– femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
– salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;



C a p i t o l u l  I X  523

– salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta;
– altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.
Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salaria-

tului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate.
Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă poate fi acor-

dat salariatului, în baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform 
programării stabilite. Concediul poate fi acordat integral sau, în baza unei 
cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o 
durată de cel puţin 14 zile calendaristice.

Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului 
emis de angajator.

9.6.15. Cum are loc programarea concediului de odihnă anual?

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru an-
gajator, cât și pentru salariat. Programarea concediilor pentru anul următor se 
face de către angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel pu-
ţin 2 săptămâni înainte de sfânainte de sfânainte de sf rșitul fiecărui an calendaristic. La programarea 
concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor, cât și de 
necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în 
baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul 
soţiilor.

Salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, părinţilor care au 2 și mai mulţi 
copii în vârstă de până la 16 ani sau un copil invalid și părinţilor singuri care 
au un copil în vârstă de până la 16 ani concediile de odihnă anuale li se acor-
dă în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a 
anului.

Salariatul trebuie să fie prevenit, în formă scrisă, despre data începerii 
concediului cu cel puţin 2 săptămâni înainte.

9.6.16. Ce este indemnizaţia de concediu?

În timpul concediului, salariatul nu muncește, respectiv nu este nici re-
munerat. Totuși, legea garantează salariaţilor dreptul la indemnizaţia de con-
cediu. Astfel, pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul benefi-
ciază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea 
salariului mediu lunar pentru perioada respectivă. Modul de calculare a in-
demnizaţiei de concediu este stabilit de Guvern.

Indemnizaţia de concediu se plătește de către angajator cu cel puţin 3 zile 
calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. În caz de deces al sa-
lariatului, indemnizaţia ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile nefolosite, se 
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plătește integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar 
în lipsa acestora – altor moștenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.6.17.  Ce este concediul neplătit?

Din motive familiale și din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scri-
se, salariatului i se poate acorda, cu consimţământul angajatorului, un con-
cediu neplătit cu o durată de până la 60 de zile calendaristice, în care scop se 
emite un ordin.

Unuia dintre părinţii care au 2 și mai mulţi copii în vârstă de până la 14 
ani (sau un copil invalid), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de 
aceeași vârstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit 
cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest con cediu poate fi alipit la 
concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) 
în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

9.6.18. Care sunt concediile sociale?

Codul muncii reglementează următoarele concedii sociale de care pot be-
neficia salariaţii:

1. Concediul medical plătit, care se acordă tuturor salariaţilor în baza 
certificatului medical eliberat potrivit legislaţiei în vigoare (vezi art. 
123 din Codul muncii).

2. Concediul de maternitate, care se acordă femeilor salariate și uceni celor, 
precum și soţiilor aflate în întreţinerea salariaţilor, ce include concediul 
prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice și concediul postnatal cu 
o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor complicate sau al 
nașterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaris tice), plătindu-li-se 
pentru această perioadă indemnizaţii. În baza unei cereri scrise, după expi-
rarea concediului de maternitate, se poate acor da un concediu parţial plătit 
pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani cu achitarea indemniza-
ţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat. Concediul parţial plătit pentru 
îngrijirea copilului poate fi folosit opţional, în baza unei cereri scrise, şi de 
tatăl copilului, bunică, bunic sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de în-
grijirea copilului, precum şi de tutore (vezi art. 124 din Codul muncii).

3. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă 
de la 3 la 6 ani (vezi art. 126 din Codul muncii).

4. Concediile pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau 
i-au luat sub tutelă (vezi art. 127 din Codul muncii).

9.7.  Ce trebuie să se știe despre salarizare? 
Dreptul de a fi remunerat pentru munca prestată este unul din dreptu-

rile fundamentale ale salariatului, căci prin remunerarea muncii acesta se 
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deosebește de un sclav. De aceea este foarte important ca orice salariat să cu-
noască din ce se compune salariul lui, care sunt regulile stabilite de lege cu 
privire la achitarea acestuia și ce reţineri din salariu pot avea loc. O asemenea 
informaţie se conţine în prezentul capitol.

9.7.1. Ce este salariul și din ce se compune?

Salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit sala-
riatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă pentru 
munca prestată sau care urmează a fi prestată.

Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea și oferta forţei de mun-
că pe piaţa muncii, de cantitatea, calitatea și complexitatea muncii, de condiţii-
le de muncă, de calităţile profesionale ale salariatului, de rezultatele muncii lui 
și/sau de rezultatele activităţii economice a unităţii. La stabilirea și achitarea 
salariului nu se admite nicio discriminare pe criterii de sex, vârstă, handicap, 
origine socială, situaţie familială, apartenenţă la o etnie, rasă sau naţionalitate, 
opţiuni politice sau convingeri religioase, apartenenţă sau activitate sindicală.

Salariul include:
1. Salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei).
2. Salariul suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază).
3. Alte plăţi de stimulare și compensare.
Angajatorul este obligat să îi comunice salariatului despre mărimea sala-

riului, forma de remunerare, modul de calculare a salariului, periodicitatea 
și locul de plată, reţinerile, alte condiţii referitoare la salariu și modificările 
acestora.

Legislaţia în domeniul salarizării se bazează pe Constituţia Republicii 
Moldova și include Codul muncii (art. 135-165), Legea salarizării nr. 847 din 
14.02.2002 (Monitorul Oficial nr. 50-52 din 11.04.2002) și alte acte normative.

9.7.2. Ce este salariul minim garantat?

Salariul minim reprezintă mărimea minimă a remunerării, stabilită de că-
tre stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia angajatorul nu 
este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră îndeplini-
tă de salariat. Orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat.

În salariul minim nu se includ adaosurile, sporurile, plăţile de stimulare 
și compensare. Cuantumul salariului minim se garantează salariaţilor numai 
cu condiţia executării de către ei a obligaţiilor (normelor) de muncă în orele de 
program stabilite de legislaţia în vigoare.

Salariul minim se stabilește prin hotărâre de Guvern, după consultarea 
patronatelor și sindicatelor, în funcţie de condiţiile economice concrete, de 
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nivelul salariului mediu pe economia naţională, de nivelul prognozat al ratei 
inflaţiei, precum și de alţi factori social-economici.

De reţinut: cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru toţi anga-
jatorii care utilizează munca salariată. Acest cuantum nu poate fi micșorat 
nici prin contractul colectiv de muncă, nici prin contractul individual de 
muncă!

9.7.3. Care este modul de plată a salariului?

Salariul se plătește în monedă naţională. Cu acordul scris al salariatului, 
se permite plata salariului prin instituţiile bancare sau oficiile poștale, cu achi-
tarea serviciilor respective din contul angajatorului. Plata salariului în natură 
este interzisă.

Salariul se plătește periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împu-
ternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al sa-
lariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de 
muncă, dar:

– nu mai rar decât de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe
unitate de timp sau în acord; 

– nu mai rar decât o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza 
salariilor lunare ale funcţiei; 

– plata salariului pentru o lucrare ocazională, care durează mai puţin de 
2 săptămâni, se efectuează imediat după executarea acesteia.

De reţinut: la achitarea salariului, angajatorul este obligat să informeze în 
scris fiecare salariat despre părţile componente ale salariului ce i se cuvine 
pentru perioada respectivă, despre mărimea și temeiurile reţinerilor efectu-
ate, despre suma totală pe care urmează să o primească, precum și să asigure 
efectuarea înscrierilor respective în registrele contabile!

În caz de deces al salariatului, salariul și alte plăţi ce i se cuvin se plătesc 
integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa 
acestora – altor moștenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.7.4. În ce cazuri angajatorul poate efectua reţineri
din salariul angajatului?

Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de lege. Re-
ţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de angajator se 
pot face în baza ordinului acestuia doar în următoarele cazuri:

– pentru restituirea avansului eliberat în contul salariului;
– pentru restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greșeli de cal-

cul;
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– pentru acoperirea avansului necheltuit și nerestituit la timp, eliberat 
pentru deplasare în interes de serviciu sau transferare într-o altă lo-
calitate ori pentru necesităţi gospodărești, dacă salariatul nu contestă 
temeiul și cuantumul reţinerilor;

– pentru repararea prejudiciului material cauzat unităţii din vina sala-
riatului.

Salariul plătit în plus salariatului de către angajator (inclusiv în cazul apli-
cării greșite a legislaţiei în vigoare) nu poate fi urmărit, cu excepţia cazurilor 
unei greșeli de calcul.

9.8.  Ce trebuie să se cunoască despre disciplina muncii? 
Din acest capitol se poate afla în ce constă disciplina muncii, ce drepturi 

și obligaţii au salariatul și angajatorul în acest sens, ce fel de stimulări pot fi 
aplicate de către angajator pentru succesele în muncă ale salariatului și căror 
sancţiuni disciplinare poate fi supus salariatul pentru încălcarea disciplinei.

9.8.1. Ce este disciplina muncii?

Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subor-
dona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, cu 
alte acte normative, cu contractele colective și cu cele individuale de muncă, 
precum și cu regulamentul intern al unităţii.

Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a 
condiţiilor economice, sociale, juridice și organizatorice necesare prestării unei 
munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conștiente faţă de 
muncă, prin aplicarea de stimulări și recompense pentru muncă conștiincioasă, 
precum și de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri dis ciplinare.

9.8.2. Ce fel de stimulări poate aplica angajatorul pentru succesele
în muncă ale salariatului?

Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica stimulări sub formă de:
1. mulţumiri;
2. premii;
3. cadouri de preţ;
4. diplome de onoare;
5. alte modalităţi de stimulare a salariaţilor.
Pentru succese deosebite în muncă, merite faţă de societate și faţă de stat, 

salariaţii pot fi propuși la distincţii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), 
lor li se pot decerna premii de stat. De asemenea, salariaţilor care își îndepli-
nesc conștiincios și eficient obligaţiile de muncă li se acordă, în mod prioritar, 
avantaje și înlesniri în domeniul deservirii social-culturale, locative și de trai 
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(bilete în instituţii balneosanatoriale, case de odihnă etc.). Acești salariaţi be-
neficiază, de asemenea, de dreptul prioritar la avansare în serviciu.

Stimulările se consemnează într-un ordin, se aduc la cunoștinţa colectivu-
lui de muncă și se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.

9.8.3. Ce sancţiuni disciplinare poate aplica angajatorul faţă 
de salariat?

Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice , angajatorul are dreptul să aplice , anga
faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare:

1. avertismentul;
2. mustrarea;
3. mustrarea aspră;
4. concedierea (în temeiurile prevăzute la art. 86, alin.(1), lit. g)-r) din 

Codul muncii).
Legea poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi și alte sancţiuni 

disciplinare, însă este interzisă aplicarea amenzilor și a altor sancţiuni pecunia-
re pentru încălcarea disciplinei de muncă.

La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de 
gravitatea abaterii disciplinare comise și de alte circumstanţe obiective. Este 
de reţinut că pentru aceeași abatere disciplinară nu se poate aplica decât o sin-
gură sancţiune!

9.8.4. Care este modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare?

Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară 
salari atului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta ex-
plicaţia ceru tă se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezen-
tant al angajatorului și un reprezentant al salariaţilor. În funcţie de gravitatea 
faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze și o anchetă de 
serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-și explice atitudinea și să 
prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele și justificările 
pe care le consideră necesare.

Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea aba-
terii disciplinare, dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, făei, făei, f ră a lua 
în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul 
de studii sau în concediul medical.

De reţinut: sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 
luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a con-
trolului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data 
comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăn termenele indicate nu se include durata desfăn termenele indicate nu se include durata desf șurării procedu-
rii penale!
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Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin, în care se indică în mod obli-
gatoriu: temeiurile de fapt și de drept ale aplicării sancţiunii, termenul în care 
sancţiunea poate fi contestată și organul în care sancţiunea poate fi contestată.

Ordinul de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în ter men 
de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta acti-
vează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, reprezentanţă, ser viciu 
desconcentrat etc.) aflată în altă localitate – în termen de cel mult 15 zile lucră-
toare și produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a con-
firma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal 
semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaţilor.

De reţinut: ordinul de sancţionare poate fi contestat de către salariat în in-
stanţa de judecată!

9.8.5. Care este termenul de validitate și care sunt efectele 

 sancţiunilor disciplinare aplicate?

Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăși un an din 
ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei 
noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost 
aplicată.

Totodată, angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să 
o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la 
demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al șefului nemijlocit al salariatu lui.

În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului 
sancţionat nu i se pot aplica stimulări.

9.8.6. Ce este regulamentul intern al unităţii?

Regulamentul intern al unităţii este un act juridic care se întocmește în 
fiecare unitate, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, și se aprobă prin 
ordinul angajatorului. Regulamentul intern al unităţii trebuie să conţină ur-
mătoarele prevederi:

– protecţia și igiena muncii în cadrul unităţii;
– respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii sexuale 

şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;
– drepturile, obligaţiile și răspunderea angajatorului și ale salariaţilor;
– disciplina muncii în unitate;
– abaterile disciplinare și sancţiunile aplicabile potrivit legislaţiei în vi-

goare;
– procedura disciplinară;
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– regimul de muncă și de odihnă;
– alte reglementări privind raporturile de muncă în unitate.

Regulamentul intern al unităţii se aduce la cunoștinţa salariaţilor, sub 
semnătură, de către angajator și produce efecte juridice pentru aceștia de la 
data încunoștinţării. Obligaţia familiarizării salariaţilor, sub semnătură, cu 
conţinutul regulamentului intern al unităţii trebuie îndeplinită de angajator în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării regulamentului. Regulamentul 
intern se afișează în toate subdiviziunile structurale ale unităţii.

9.9.  Ce trebuie să știi despre răspunderea materială 
 în dreptul muncii?

9.9.1. În ce constă răspunderea materială în dreptul muncii?

Codul muncii impune obligaţia uneia dintre părţile contractului indivi dual 
de muncă (angajator sau salariat) de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi. 
Astfel, angajatorul sau salariatul care a cauzat, în legătură cu exercitarea obliga-
ţiilor sale de muncă, un prejudiciu material și/sau moral celeilalte părţi repară 
acest prejudiciu conform prevederilor Codului muncii și altor acte nor mative.

Răspunderea materială a angajatorului faţă de salariat nu poate fi mai 
mică, iar a salariatului faţă de angajator – mai mare decât cea prevăzută de 
lege. Încetarea raporturilor de muncă după cauzarea prejudiciului material 
și/sau a celui moral nu presupune eliberarea părţii contractului individual de 
muncă de repararea prejudiciului prevăzută de lege.

9.9.2. În ce cazuri angajatorul repară prejudiciul cauzat salariatului?

Angajatorul este obligat să repare integral prejudiciul material și cel moral 
cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor de 
muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci.

Angajatorul este obligat să compenseze salariatului salariul pe care aces-
ta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. 
Această obligaţie survine, în particular, în caz de:

– refuz neîntemeiat de angajare;
– eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă;
– staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu excepţia perioadei 

șomajului tehnic;
– reţinere a eliberării carnetului de muncă; 
– reţinere a plăţii salariului; 
– reţinere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din 

serviciu;
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– răspândire, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scrise 
etc.), a informaţiilor calomnioase despre salariat;

– neîndeplinire în termen a hotărârii organului competent de jurisdicţie
a muncii care a soluţionat un litigiu (conflict) având ca obiect privarea
de posibilitatea de a munci.

În caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului, a indemnizaţiei de 
concediu, a plăţilor în caz de eliberare sau a altor plăţi prevăzute de Codul 
muncii, cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare 
zi de întârziere, 0,1 la sută din suma neplătită în termen.

9.9.3. Ce trebuie să facă salariatul în cazul în care i-a fost cauzat
un prejudiciu material sau moral de către angajatorul său?

Angajatorul care, în urma îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţii lor sale 
prevăzute de contractul individual de muncă, a cauzat un prejudiciu material 
salariatului repară acest prejudiciu integral. Mărimea prejudiciului material 
se calculează conform preţurilor de piaţă existente în localitatea res pectivă la 
data reparării prejudiciului, conform datelor statistice. Prin acordul părţilor, 
prejudiciul material poate fi reparat în natură.

Pentru a-i fi reparat prejudiciul, salariatul va trebui să depună o cerere 
scrisă privind repararea prejudiciului material și celui moral angajatorului. 
Angajatorul este obligat să înregistreze cererea respectivă, s-o examineze și 
să emită ordinul corespunzător în termen de 10 zile calendaristice din ziua în-
registrării acesteia, aducându-l la cunoștinţă salariatului sub semnătură.

Dacă nu va fi de acord cu ordinul angajatorului sau dacă ordinul respectiv 
nu va fi emis în termenul stabilit, salariatul este în drept să adreseze o cerere in-
stanţei de judecată pentru soluţionarea litigiului individual de muncă apărut.

9.9.4. Ce răspundere poartă salariatul pentru prejudiciul cauzat 
 angajatorului?

Salariatul este obligat să repare prejudiciul material cauzat angajatorului, 
dacă legea nu îl scutește de această obligaţie. La stabilirea răspunderii mate-
riale, în prejudiciul ce urmează a fi reparat nu se include venitul ratat de an-
gajator ca urmare a faptei săvăvă ârșite de salariat. Dacă prejudiciul material a fost 
cauzat an gajatorului printr-o faptă ce întrunește elementele constitutive ale 
conținutului infracțiunii, răspunderea se stabilește potrivit Codului penal.

9.9.5. În ce cazuri salariatul nu va purta răspundere pentru 

 prejudiciul cauzat?

Salariatul este eliberat de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cau-
zat:

1. În caz de forţă majoră, confirmată în modul stabilit de lege;
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2. În caz de extremă necesitate;
3. În caz de legitimă apărare;
4. În caz de executare a unei obligaţii legale sau contractuale, precum și 

în limitele riscului normal de producţie.

Important este să știţi că salariaţii nu răspund pentru pierderile legate de 
procesul de producţie, care se încadrează în limitele prevăzute de normele teh-
nologice sau de legislaţia în vigoare, pentru prejudiciile materiale provocate în 
circumstanţe neprevăzute care nu puteau fi înlăturate, precum și în alte cazuri 
similare. Totodată, ţinând cont de circumstanţele concrete în care a fost cauzat 
prejudiciul material, legea îi acordă dreptul angajatorului să renunţe, integral 
sau parţial, la repararea acestuia de către salariatul vinovat.

9.9.6. În ce limite răspunde salariatul pentru prejudiciul cauzat 

 angajatorului?

Legea impune ca regulă generală răspunderea limitată a salariatului pen-
tru prejudiciul cauzat angajatorului. Potrivit art. 336 din Codul muncii, pentru 
prejudiciul cauzat angajatorului, salariatul poartă răspundere materială în li-
mitele salariului mediu lunar, dacă legea nu prevede altfel.mitele salariului mediu lunar, dacă legea nu prevede altfel.mitele salariului mediu lunar

Prin excepţie, salariatul poate purta și răspundere materială deplină. Răs-
punderea materială deplină a salariatului constă în obligaţia lui de a repara 
integral prejudiciul material cauzat. Salariatul poate fi tras la răspundere ma-
terială deplină pentru prejudiciul material cauzat doar în cazurile prevăzute la 
art. 338 din Codul muncii.

Salariaţii în vârstă de până la 18 ani poartă răspundere materială deplină 
doar pentru cauzarea intenţionată a prejudiciului material, precum și pentru 
prejudiciul cauzat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică ori toxică sau în 
urma comiterii unei infracţiuni.

Salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului 
material cauzat din vina lui angajatorului doar în cazurile când:

1. între salariat și angajator a fost încheiat un contract de răspundere 
materială deplină pentru neasigurarea integrităţii bunurilor și a altor 
valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri (art. 
339 din Codul muncii);

2. salariatul a primit bunurile și alte valori spre decontare în baza unei 
procuri unice sau în baza altor documente unice;

3. prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, 
stabilite prin hotărâre judecătorească;

4. prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoo-
lică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut de lege;
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5. prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţio-
nată a materialelor, semifabricatelor, produselor (producţiei), inclusiv 
în timpul fabricării lor, precum și a instrumentelor, aparatelor de mă-
surat, tehnicii de calcul, echipamentului de protecţie și a altor obiecte 
pe care unitatea le-a eliberat salariatului în folosinţă;

6. în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspun-
derea materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului în 
timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă;

7. prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.Conducăto-
rii unităţilor și adjuncţii lor, șefii serviciilor contabile, contabilii-șefi, 
șefii de subdiviziuni și adjuncţii lor poartă răspundere materială în 
mărimea prejudiciului cauzat din vina lor dacă acesta este rezultatul:

1. consumului ilicit de valori materiale și mijloace bănești;
2. irosirii (folosirii nejustificate) a investiţiilor, creditelor, granturilor, 

împrumuturilor acordate unităţii;
3. ţinerii incorecte a evidenţei contabile sau al păstrării incorecte a valo-

rilor materiale și a mijloacelor bănești;
4. altor circumstanţe, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

De reţinut: contractul scris cu privire la răspunderea materială deplină poa-
te fi încheiat de angajator cu salariatul care a atins vârsta de 18 ani și care de-
ţine o funcţie sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, 
vânzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valori-
lor ce i-au fost transmise. Nomenclatorul funcţiilor și lucrărilor menţiona-
te, precum și contractul-tip cu privire la răspunderea materială individuală 
deplină sunt aprobate de Guvern (vezi Hotărârea nr. 449 din 29.04.2004, 
pu blicată în Monitorul Oficial nr. 73-76 din 07.05.2004)!

9.9.7. Cum se determină mărimea prejudiciului material cauzat 

 de salariat?

Mărimea prejudiciului material cauzat angajatorului se determină con-
form pierderilor reale, calculate în baza datelor de evidenţă contabilă. În ca-
zul sustragerii, pierderii, distrugerii sau deteriorării bunurilor angajatorului 
atribuite la mijloacele fixe, mărimea prejudiciului material se calculează por-
nindu-se de la costul de inventar (preţul de cost) al valorilor materiale, minus 
uzura, conform normelor stabilite, iar în cazul altor valori materiale preju-
diciul se stabilește pornindu-se de la preţurile din localitatea respectivă la data 
cauzării prejudiciului, conform datelor statistice.

Este important să cunoști că, până la emiterea ordinului privind repararea 
prejudiciului material de către salariatul în cauză, angajatorul este obligat de 
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lege să efectueze o anchetă de serviciu pentru stabilirea mărimii prejudiciului 
material pricinuit și a cauzelor apariţiei lui. Pentru efectuarea anchetei de ser-
viciu, angajatorul este în drept să creeze, prin ordin, o comisie cu participarea 
specialiștilor în materie. Pentru stabilirea cauzei apariţiei prejudiciului mate-
rial este obligatorie solicitarea unei explicaţii în scris de la salariat. Refuzul de 
a o prezenta se consemnează într-un proces-verbal semnat de către un repre-
zentant al angajatorului și, respectiv, al salariaţilor. Salariatul are dreptul să ia 
cunoștinţă de toate materialele acumulate în procesul anchetei de serviciu.

9.9.8. Cum se repară prejudiciul material cauzat de salariat?

9.9.8.1. Repararea benevolă a prejudiciului material cauzat de salariat

Salariatul vinovat de cauzare angajatorului a unui prejudiciu material îl 
poate repara benevol, integral sau parţial. Dacă salariatul și angajatorul au 
ajuns la un acord, se permite repararea prejudiciului material cu achitarea în 
rate. În acest caz, salariatul prezintă angajatorului un angajament scris privind 
repararea benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achi-
tare. Dacă salariatul care și-a asumat acest angajament a încetat raporturile 
de muncă cu angajatorul, datoria neachitată se restituie în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare. Cu acordul scris al angajatorului, salariatul poate repara 
prejudiciul material cauzat substituindu-l printr-un echivalent sau reparând 
ceea ce a deteriorat.

9.9.8.2. Repararea silită Repararea silită Repararea silit a prejudiciului material cauzat de salariat

În cazul în care salariatul nu a reparat benevol prejudiciul cauzat, anga-
jatorul este în drept să dispună reţinerea din salariu în vederea stingerii da-
toriei. Reţinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care 
nu depășește salariul mediu lunar se efectuează prin ordinul angajatorului,
care trebuie să fie emis în termen de cel mult o lună din ziua stabilirii mărimii 
prejudiciului. Dacă suma prejudiciului material ce urmează a fi reţinută de la 
salariat depășește salariul mediu lunar sau dacă a fost omis termenul menţio-
nat, reţinerea se efectuează conform hotărârii instanţei de judecată.

La fiecare plată a salariului, cuantumul total al reţinerilor nu poate să 
depășească 20 la sută, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare – 50 la 
sută din salariul ce i se cuvine salariatului.

De reţinut: în cazul în care angajatorul nu respectă modul stabilit pentru 
re pararea prejudiciului material, salariatul este în drept să sesizeze in stanţa 
de judecată. Iar în caz de apariţie a divergenţelor privind modul de re parare 
a prejudiciului material, părţile sunt în drept să sesezeze instanţa de judeca-
tă în termen de un an din ziua constatării mărimii prejudiciului!
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9.10. Ce trebuie să știi despre soluţionarea litigiilor de muncă?

9.10.1. Ce este un litigiu individual de muncă?

Litigiile de muncă sunt acele divergenţe apărute între salariat și angajator 
în legătură cu încheierea, executarea sau desfacerea contractului individual de 
muncă. Deosebim litigii individuale de muncă și litigii colective de muncă.

Se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat și an-
gajator privind:

1. încheierea contractului individual de muncă (de exemplu: refuzul ne-
motivat de angajare în muncă)ă)ă ;

2. executarea contractului individual de muncă (de exemplu: refuzul an-
gajatorului de a crea condiţii normale de muncă sau încălcarea norme-
lor de protecţie a muncii);

3. modificarea contractului individual de muncă (de exemplu: în caz de 
transfer nelegitim al salariatului la o altă muncă)ă)ă ;

4. suspendarea contractului individual de muncă (de exemplu: în caz 
de refuz nemotivat al angajatorului de a acorda concediul de odihnă 
anual);

5. încetarea și nulitatea, parţială sau totală, a contractului individual de 
muncă (de exemplu: în caz de concediere ilegală a salariatului);

6. plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necores-
punzătoare a obligaţiilor de către una din părţile contractului indivi-
dual de muncă;

7. neeliberarea în termen a carnetului de muncă sau înscrierile incorecte 
efectuate în acesta;

8. alte probleme ce decurg din raporturile individuale de muncă.

9.10.2.  Care este procedura de soluţionare a litigiilor individuale
  de muncă?

Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în 
instanţa de judecată:

– în termen de 3 luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle 
despre încălcarea dreptului său;

– în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatu-
lui, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi 
salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.

Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzu-
te la alin.(1) pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.

Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucră-
toare de la data înregistrării cererii, va examina cererea de soluţionare a litigi-
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ului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data 
înregistrării acesteia și va emite o hotărâre cu drept de atac conform Codului 
de procedură civilă. Instanţa de judecată va remite hotărârea sa părţilor în ter-
men de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

Angajatorul este obligat să execute imediat, conform Codului de procedu-
ră ră r civilă, hotărârea (decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturi-
lor salariatului ce decurg din raporturile de muncă și din alte raporturi legate 
ne mijlocit de acestea. Neexecutarea actelor atrage efectele prevăzute de Codul 
de executare. 

Despre procedura de examinare a litigiilor individuale de muncă şi exe-
cutare silită a hotărârilor judecătoreşti se poate afla mai mult din capitolul 15.

De reţinut: salariaţii sau reprezentanţii acestora care adresează in stanţelor de 
judecată cereri de soluţionare a litigiilor și conflictelor ce decurg din rapor-
turile de muncă (inclusiv pentru a ataca hotărârile și deci ziile judecătorești 
privind litigiile și conflictele vizate) sunt scutiţi de plata cheltuielilor judi-
ciare (a taxei de stat și a cheltuielilor legate de judecarea pricinii)!

9.10.3.  Ce este un litigiu colectiv de muncă?

Prin conflicte colective de muncă se înţeleg divergenţele nesoluţionate din-
tre salariaţi (reprezentanţii lor) și angajatori (reprezentanţii lor) privind:

1. stabilirea și modificarea condiţiilor de muncă (inclusiv a salariului);
2. purtarea negocierilor colective, încheierea, modificarea și executarea 

contractelor colective de muncă și a convenţiilor colective;
3. refuzul angajatorului de a lua în considerare poziţia reprezentanţilor 

salariaţilor în procesul adoptării, în cadrul unităţii, a actelor juridice 
ce conţin norme ale dreptului muncii;

4. divergenţele referitoare la interesele economice, sociale, profesionale 
și culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între partenerii 
sociali.

9.10.4. Ce poate duce la apariţia unui conflict colectiv de muncă?

În toate cazurile în care într-o unitate există premisele declanșării unui 
conflict colectiv de muncă, reprezentanţii salariaţilor au dreptul să înainteze 
angajatorului revendicările lor privind stabilirea unor noi condiţii de mun că 
sau modificarea celor existente, purtarea negocierilor colective, încheierea, 
modificarea și executarea contractului colectiv de muncă. Aceste revendicări 
ale salariaţilor se înaintează angajatorului (reprezentanţilor acestuia) în formă 
scrisă și trebuie să fie motivate și să conţină referiri concrete la normele încăl-
cate ale legislaţiei în vigoare.
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Angajatorul este obligat să primească revendicările înaintate, să le înregi-
streze în modul stabilit și să răspundă în scris reprezentanţilor salariaţilor în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării revendicărilor.

Momentul declanșării conflictului colectiv de muncă reprezintă data la 
care a fost comunicată hotărârea angajatorului (reprezentanţilor săi la diferi-
te niveluri) privind refuzul, total sau parţial, de a îndeplini revendicările sala-
riaţilor (reprezentanţilor lor) ori data la care angajatorul (reprezentanţii săi) 
sau autoritatea publică respectivă urma să răspundă la aceste revendicări, ori 
data întocmirii procesului-verbal privind divergenţele în cadrul negocierilor 
colective.

9.10.5. În ce constă procedura de conciliere?

Prin procedură de conciliere se înţelege examinarea conflictului colectiv 
de muncă, în scopul soluţionării lui, în cadrul unei comisii de conciliere.

Comisia de conciliere se constituie dintr-un număr egal de reprezentan-
ţi ai părţilor conflictului, la iniţiativa uneia din ele. Comisia de conciliere se 
constituie „adhoc”, ori de câte ori apare un conflict colectiv de muncă. Drept 
temei pentru constituirea comisiei de conciliere servesc ordi nul angajatorului 
(reprezentanţilor acestuia) și hotărârea (decizia) respectivă a reprezentanţilor 
salariaţilor. Președintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea voturi-
lor membrilor comisiei.

Dezbaterile comisiei de conciliere sunt consemnate într-un proces-verbal în-
tocmit în 2 sau mai multe exemplare, după caz, în care se vor indica măsurile ge-
nerale sau parţiale de soluţionare a conflictului, asupra cărora au conve nit părţile. 
În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţelegere asupra re-
vendicărilor înaintate de reprezentanţii salariaţilor, comisia va adopta, în termen 
de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părţile conflictului, pe care o va 
remite acestora în termen de 24 de ore din momen tul adoptării. Dacă membrii 
comisiei de conciliere nu au ajuns la o înţelegere, președintele comisiei va informa 
în scris despre acest lucru părţile conflictului în termen de 24 de ore.

9.10.6.  În ce cazuri litigiile colective de muncă se examinează
de către instanţa de judecată?

În situaţia în care părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu 
sunt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele este în drept să 
depună, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei sau primi-
rii informaţiei, o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată.

Instanţa de judecată va convoca părţile conflictului în timp de 10 zile lu-
crătoare de la data înregistrării cererii și o va examina în termen de cel mult 30 
de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, emiţând o hotărâre cu drept 
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de atac conform Codului de procedură Codului de procedură Codului de procedur civilă. Instanţa de judecată va remite 
hotărârea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

Cererile privind soluţionarea conflictelor colective de muncă referitoare 
la constatarea nulităţii contractului colectiv de muncă, a convenţiei colective 
sau a unor clauze ale acestora pot fi depuse de părţi la instanţele de judecată 
începând cu data semnării contractului colectiv de muncă sau a convenţiei 
colective.

Cererile privind soluţionarea conflictelor colective de muncă referitoare 
la constatarea legalităţii grevei pot fi depuse de părţi la instanţele de judecată 
începând cu data declarării grevei.

9.10.7. Ce este greva și cum poţi recurge la ea?

Greva reprezintă refuzul benevol al salariaţilor de a-și îndeplini, total sau 
parţial, obligaţiile de muncă, în scopul soluţionării conflictului colectiv de 
muncă declanșat. Greva poate fi declarată doar în scopul apărării intere selor 
profesionale cu caracter economic și social ale salariaţilor și nu poate urmări 
scopuri politice. Participarea la grevă este liberă, nimeni nu poate fi constrâns 
să participe la grevă.

Greva poate fi declarată dacă în prealabil au fost epuizate toate căile de 
soluţionare a conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii de conciliere. 
Hotărârea privind declararea grevei se ia de către reprezentanţii salariaţilor 
și se aduce la cunoștinţa angajatorului cu 48 de ore înainte de declanșare. Co-
piile hotărârii privind declararea grevei pot fi remise, după caz, și organelor
ierarhic superioare ale unităţii, patronatelor, sindicatelor, autorităţilor publice 
centrale și locale.

De reţinut: participarea la grevă sau organizarea ei cu respectarea prevede-
rilor legii nu constituie o încălcare a obligaţiilor de muncă și nu poate avea 
consecinţe negative pentru salariaţii aflaţi în grevă!

Pe durata grevei salariaţii își menţin toate drepturile ce decurg din con-
tractul individual și cel colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor salariale.

9.11.  Care sunt particularităţile de reglementare a muncii 
 unor categorii de salariaţi?

9.11.1. În ce constau particularităţile de reglementare a muncii 
 unor categorii de salariaţi?

Particularităţile de reglementare a muncii reprezintă un ansamblu de nor-
me care specifică aplicarea faţă de anumite categorii de salariaţi a reglementă-
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rilor generale referitoare la muncă sau stabilesc pentru aceste categorii reguli 
suplimentare ce vizează domeniul menţionat. 

Categoriile de salariaţi cărora li se aplică particularităţile de reglementare 
a muncii sunt:

– femeile, 
– persoanele cu obligaţii familiale, 
– salariaţilor în vârstă de până la 18 ani,
– conducătorii de unităţi,
– persoanele care prestează muncă prin cumul, 
– precum şi alte categorii de salariaţi.

9.11.2.  Care sunt particularităţile de reglementare a muncii femeilor

  şi persoanelor cu obligaţii familiale?

Acestor categorii de salariaţi le sunt stabilite un şir de particularităţi de 
reglementare în diverse domenii ale dreptului muncii, precum:

– Garanţii la angajare pentru femeile gravide şi persoanele cu copii în 
vârstă de până la 6 ani (a se vedea art. 247 al Codului muncii);

– Lucrările la care este interzisă utilizarea muncii femeilor (a se vedea 
art. 248 al Codului muncii);

– Limitarea trimiterii în deplasare a unor categorii de salariaţi (a se ve-
dea art. 249 al Codului muncii);

– Transferul la o muncă mai uşoară al femeilor gravide şi al femeilor 
care au copii în vârstă de până la 3 ani (a se vedea art. 250 al Codului 
muncii);

– Interzicerea concedierii femeilor gravide şi a salariaţilor care îngrijesc 
copii în vârstă de până la 6 ani (a se vedea art. 251 al Codului muncii);

– Garanţii pentru persoanele care îngrijesc copii lipsiţi de grijă maternă.

9.11.3. Care sunt particularităţile de reglementare a salariaţilor 

 în vârsta de până la 18 ani?

Pentru salariaţii în vârsta de până la 18 ani Codul muncii stabileşte urmă-
toarele particularităţile de reglementare:

– Examenele medicale obligatorii preventive şi ulterioare până la atinge-
rea vârstei de 18 ani (a se vedea art. 253 al Codului muncii);

– Norma de muncă redusă (a se vedea art. 254 al Codului muncii);
– Lucrările la care este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vârstă 

de până la 18 ani (a se vedea art. 255 al Codului muncii);
– Interzicerea trimiterii în deplasare a salariaţilor în vârstă de până la 18 

ani (a se vedea art. 256 al Codului muncii);
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– Garanţii suplimentare la concedierea salariaţilor în vârstă de până la 
18 ani (a se vedea art. 257 al Codului muncii).

9.11.4. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii 

 prin cumul?

Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă mun-Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă mun-Munca prin cumul
ca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de 
program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct. 

Contractele individuale de muncă prin cumul pot fi încheiate cu unul sau 
mai mulţi angajatori, dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare. Munca 
prin cumul poate fi prestată atât în cadrul aceleiaşi unităţi, cât şi în alte unită-
ţi. Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere 
consimţământul angajatorului de la locul de muncă de bază. În contractul in-
dividual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se 
prestează prin cumul. 

Durata concretă a timpului de muncă şi a timpului de odihnă la locul de 
muncă prin cumul se stabileşte în contractul individual de muncă. Salariaţii 
care prestează muncă prin cumul beneficiază de un concediu de odihnă anual, 
plătit conform funcţiei sau specialităţii cumulate, care se acordă concomitent 
cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază. 

Pe lângă temeiurile generale de încetare a contractului individual de mun-
că, contractul încheiat cu salariatul care prestează muncă prin cumul poate 
înceta şi în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă per-
soană care va exercita profesia, specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, 
specialitate sau funcţie de bază (art.86 alin.(1) lit.s) din Codul muncii). 

9.11.5. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii 

 salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere? 

Exemplu
Se consideră munci sezoniere:

– Exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de încălzire (centralele 
termice), profesiile - fochist, operator în sala de cazane;

– Recoltarea culturilor de câmp;
– Recoltarea plantelor pentru producerea vinului, fânajului;
– Pregătirea nutrețului însilozat;
– Recoltarea, sortarea şi ambalarea frunzelor de tutun;
– Recoltarea legumelor, fructelor;
– Altoirea viţei-de-vie şi plantarea butaşilor altoiţi în pepinieră;
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– Culesul strugurilor;
– Plantarea puieţilor de pomi fructiferi;
– Ambalarea producţiei finite în lăzi etc. 

LucrăLucrăLucr ri sezoniere - se consideră lucrările care, în virtutea condiţiilor cli-
materice şi a altor condiţii naturale, se efectuează într-o perioadă concretă a 
anului calendaristic, ce nu depăşeşte 6 luni. 

Nomenclatorul lucrărilor sezoniere se aprobă de Guvern (a se vedea Ho-
tărârea Guvernului nr. 1273 din 19.11.2004, publicată în Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al Monitorul Oficial
RM nr. 212-217 din 26.11.2004). 

Caracterul sezonier al muncii trebuie să fie specificat în contractul indi-
vidual de muncă. La angajarea salariaţilor la lucrări sezoniere, termenul de 
probă nu poate fi mai mare de 2 săptămâni calendaristice. 

Salariatul angajat la lucrări sezoniere este obligat să prevină, în scris, anga-
jatorul despre desfacerea contractului individual de muncă înainte de termen 
cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte. Iar angajatorul este obligat să-l prea-
vizeze, sub semnătură, pe salariatul angajat la lucrări sezoniere despre înceta-
rea contractului individual de muncă în legătură cu expirarea termenului cu 
cel puţin 7 zile calendaristice înainte.

9.11.6.  Care sunt particularităţile de reglementare a muncii salariaţi
 lor angajaţi pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări?

Încheind contractul individual de muncă pentru perioada îndeplinirii 
unei anumite lucrări, salariatul se obligă să efectueze pentru angajator lucra-
rea stipulată în contract, conform unei anumite profesii, specialităţi, calificări, 
primind pe parcursul perioadei de efectuare a lucrării respective o recompensă 
lunară sub formă de salariu. Contractul individual de muncă pentru perioada 
îndeplinirii unei anumite lucrări se încheie în cazul când stabilirea unui ter-
men exact pentru finalizarea acesteia nu este posibilă. Părţile contractului pot 
conveni asupra unui termen general de executare, precum şi asupra termene-
lor de executare a unor părţi din lucrare. În cazul în care timpul necesar efec-
tuării unei anumite lucrări depăşeşte perioada de 5 ani, contractul individual 
de muncă se va considera încheiat pe durată nedeterminată. 

Salariatul este obligat să înştiinţeze în scris angajatorul despre finalizarea lu-
crării nu mai târziu decât în ziua imediat următoare celei în care lucrarea a fost 
finalizată. La primirea înştiinţării, angajatorul este obligat să stabilească şi să co-
munice salariatului, prin aviz, data recepţionării lucrării. Lucrarea finalizată este 
recepţionată de angajator (sau de reprezentantul acestuia) la locul şi în modul sti-
pulate în contract. Faptul recepţionării lucrării se fixează în actul de recepţionare 
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întocmit de angajator şi semnat de părţi, o copie de pe acesta înmânându-se în mod 
obligatoriu salariatului. Ziua recepţionării lucrării se consideră ultima zi de muncă 
a salariatului, dacă părţile nu au încheiat un nou contract individual de muncă. 

Încetarea înainte de termen a contractului individual de muncă pentru 
perioada îndeplinirii unei anumite lucrări are loc în cazurile şi în modul pre-
văzute de Codul muncii pentru încetarea înainte de termen a contractului in-
dividual de muncă pe durată determinată (art.83).

9.11.7. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii 
 la domiciliu?

Salariaţi cu munca la domiciliu sunt considerate persoanele care au în-
cheiat un contract individual de muncă privind prestarea muncii la domiciliu 
cu folosirea materialelor, instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie de 
angajator sau procurate din mijloace proprii. În cazul folosirii de către salaria-
tul cu munca la domiciliu a instrumentelor şi mecanismelor proprii, acestuia i 
se plăteşte o compensaţie pentru uzura lor. Plata acestei compensaţii, precum 
şi compensarea altor cheltuieli legate de prestarea muncii la domiciliu se efec-
tuează de angajator în modul stabilit de contractul individual de muncă. 

Modul şi termenele de asigurare a salariaţilor cu munca la domiciliu cu 
materie primă, materiale şi semifabricate, de efectuare a achitărilor pentru 
producţia finită, de restituire a contravalorii materialelor aparţinând salaria-
ţilor cu munca la domiciliu, precum şi de preluare a producţiei finite, se stabi-
lesc de contractul individual de muncă. 

Lucrările puse în sarcina salariaţilor cu munca la domiciliu nu le pot fi 
contraindicate conform certificatului medical şi trebuie să se execute în con-
diţii de respectare a normelor de protecţie şi igienă a muncii. 

Încetarea contractului individual de muncă încheiat cu salariaţii cu mun-
ca la domiciliu are loc în temeiurile generale prevăzute de prezentul cod. 

9.11.8. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii 
 salariaţilor care lucrează la angajatori persoane fizice?

La încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul persoană 
fizică, salariatul se obligă să îndeplinească o muncă neinterzisă de legislaţia în 
vigoare, prevăzută de contract. Contractul individual de muncă, încheiat în 
formă scrisă, va include, în mod obligatoriu, toate clauzele prevăzute la art. 49 
al Codului muncii şi poate fi încheiat atât pe o durată nedeterminată, cât şi pe 
una determinată.

Angajatorul persoană fizică este obligat: 
a) să întocmească, în formă scrisă, contractul individual de muncă cu sa-

lariatul şi să-l înregistreze la autoritatea administraţiei publice locale, 
care remite o copie a acestuia inspectoratului teritorial de muncă; 
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b) să achite primele de asigurări sociale de stat şi alte plăţi obligatorii în 
modul şi mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

c) să perfecteze documentele necesare înregistrării, în modul stabilit, în 
calitate de contribuabil în sistemul public de asigurări sociale, a sala-
riatului angajat pentru prima dată. 

Durata timpului de muncă nu poate fi mai mare, iar durata concediului de 
odihnă anual – mai mică decât cele stabilite de regulile generale. 

Despre modificarea clauzelor contractului individual de muncă angajato-
rul persoană fizică previne salariatul, în formă scrisă, cu cel puţin 14 zile calen-
daristice înainte. Salariatul care a încheiat un contract individual de muncă cu 
un angajator persoană fizică este obligat să-l prevină pe acesta despre demisia 
sa cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte. Angajatorul este obligat să-l preavi-
zeze pe salariat, în formă scrisă, sub semnătură, despre apropiata eliberare din 
serviciu (art.82 lit.f) şi art.86) cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte. 

Ca document ce confirmă munca la angajatorul persoană fizică serveşte 
contractul individual de muncă încheiat în forma scrisă şi înregistrat la autori-
tatea administraţiei publice locale. Angajatorul persoană fizică nu are dreptul 
să facă înscrieri în carnetele de muncă ale salariaţilor şi să perfecteze carnete 
de muncă pentru persoanele care se angajează pentru prima dată. Perfectarea 
şi înscrierile în carnetele de muncă ale salariaţilor respectivi se fac de către 
organul care a înregistrat contractul individual de muncă. 

9.11.9. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii altor 

 categorii de salariaţi?

Codul muncii conţine reglementări specifice şi pentru alte categorii de sa-
lariaţi:

– Munca salariaţilor cu contractul individual de muncă încheiat pe un 
termen de până la 2 luni (a se vedea art. 275 -278 din Codul muncii);

– Munca salariaţilor din sfera transporturilor (a se vedea art. 293 -295 
din Codul muncii);

– Munca salariaţilor din sfera învăţământului (a se vedea art. 296 -301 
din Codul muncii);

– Munca salariaţilor din cadrul misiunilor diplomatice (a se vedea art. 
302 -305 din Codul muncii);

– Munca salariaţilor din asociaţiile religioase (a se vedea art. 275 -278 
din Codul muncii);

– Munca în tură continuă (a se vedea art. 317 -322 din Codul muncii);
– ş.a.
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ANEXE:

Anexa nr. 1: Modele de cereri de angajare în câmpul muncii

Domnului Mihai Rotaru,
Primarul comunei Codreanca,

raionul Strășeni

Cerere
de angajare în câmpul muncii

Subsemnatul, Ion Negură, rog să fiu angajat în funcţia de inginer cadastral 
cu începere din 28 martie 2007.

La cerere anexez următoarele acte:
1. Fișa personală de evidenţă a cadrelor.
2. Curriculum vitae (CV).
3. Copia diplomei.
4. Carnetul de muncă.
____ ____________ 200__  _________________
 (semnătura)

Domnului Director
al Liceului Teoretic
„Vasile Alecsandri”

Dumitru Movileanu

Cerere
de angajare în câmpul muncii

Subsemnata, Olga Ungureanu, domiciliată în or. Ialoveni, str. Luceafărul, 
nr. 3, rog să fiu angajată în funcţia de profesoară de chimie.

La cerere anexez următoarele acte:
1. Fișa personală de evidenţă a cadrelor.
2. Curriculum vitae (CV).
3. Copia diplomei.
4. Carnetul de muncă.
____ ____________ 200__  _________________
 (semnătura)

Anexa nr. 2: Model de contract expus în anexă la Convenţia colectivă (nivel 
naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului indivi-
dual de muncă
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CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr.____
(model)

„____”____________200__ _______________________
     (localitatea)
______________________________________________________
(denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului –persoană fizică)
denumit(ă) în continuare „Angajator”, în persoana ________________
_____________________________________________________,

(numele, prenumele, funcţia)
pe de o parte, și dl (dna) ___________________________________,
     (numele, prenumele)
denumit(ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducându-se de 

prevederile articolelor 45-94 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV 
din 28 martie 2003, au încheiat prezentul Contract individual de muncă, con-
venind asupra următoarelor:

1. Salariatul este angajat în calitate de _________________________
___________________________________________________
 (funcţia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)

2. Locul de muncă _______________________________________
    (denumirea subdiviziunii unităţii)

3. Munca este:
a)  de bază;
b)  prin cumul.

4.  Durata Contractului este:
a)  nedeterminată;
b)  determinată ______________________________________
     (termenul concret)

5.  Perioada de probă (dacă părţile au convenit) _________________
___________________________________________________
    (termenul concret)

6.  Prezentul Contract individual de muncă își produce efectele din:
a)  ziua semnării;
b) ________________________________________________
    (data negociată de părţi)

7.  Riscurile specifice funcţiei _______________________________
___________________________________________________
 (muncă în condiţii grele, vătămătoare și/sau periculoase etc.)
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8.  Salariatul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin. (1) al art. 9 din Codul muncii;
b) alte drepturi ______________________________________
___________________________________________________
 (se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)

9.  Salariatul este obligat:
a)  să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) al art. 9 din Co-

dul muncii;
b)  să îndeplinească alte obligaţii __________________________
___________________________________________________
 (se specifică obligaţiile suplimentare negociate de părţi)
___________________________________________________

10.  Angajatorul are următoarele drepturi:
a)  drepturi prevăzute în alin. (1) al art. 10 din Codul muncii;
b)  alte drepturi ______________________________________
___________________________________________________
 (se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)

11.  Angajatorul este obligat:
a)  să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin. (2) al art. 10 din
Codul muncii;
b)  să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de
alte acte normative, de convenţiile colective, de contractul colectiv de
muncă și prezentul Contract individual de muncă, printre care
___________________________________________________
   (se specifică obligaţiile suplimentare)

12.  Condiţiile de retribuire a muncii salariatului ______________
___________________________________________________
 (salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, sporurile,
___________________________________________________
 adaosurile, premiile, ajutoarele materiale, compensaţiile
___________________________________________________
 și alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele,
___________________________________________________
 vătămătoare și/sau periculoase, intensitatea muncii etc.)

13.  Regimul de muncă _____________________________________
___________________________________________________
(durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămânii
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___________________________________________________
de muncă, durata zilnică a timpului de muncă, timpul de muncă
___________________________________________________
 parţial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)

14.  Regimul de odihnă ____________________________________
___________________________________________________
  (repaosul zilnic, repaosul săptămânal etc.)

15.  Concediile anuale:
a)  concediul de odihnă anual ____________________________
       (durata)
b)  concediul de odihnă anual suplimentar __________________
       (durata)

16.  Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul și mărimea 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

17.  Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul și mărimea 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

18.  Clauze specifice (dacă părţile au convenit) _________________
___________________________________________________
 (mobilitatea, confidenţialitatea, alte clauze care nu contravin
___________________________________________________
    legislaţiei în vigoare)

19.  Înlesniri, avantaje, indemnizaţii și/sau alte drepturi de care va benefi-
cia Salariatul în schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute la 
pct.18 _____________________________________
___________________________________________________

20. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (com-
pletat) decât printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se
anexează la contract și este parte integrantă a acestuia.

21. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract 
individual de muncă orice schimbare ce se referă la:
a)  durata contractului;
b)  locul de muncă;
c)  specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare și/sau periculoase, in-

troducerea clauzelor specifice conform art. 51 din Codul muncii etc.);
d)  cuantumul retribuirii muncii;
e)  regimul de muncă și de odihnă;
f)  specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
g)  caracterul înlesnirilor și modul de acordare a acestora.
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22. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a pre-
zentului Contract individual de muncă este posibilă numai în cazurile 
și în condiţiile prevăzute de Codul muncii. În aceste cazuri, salariatul 
va fi prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual 
de muncă cu 2 luni înainte.

23. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către 
angajator prin deplasarea în interes de serviciu sau detașarea la alt loc 
de muncă în conformitate cu art. 70 și 71 din Codul muncii.

24. În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art. 104 alin. (2) lit. a) și b) 
din Codul muncii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă 
de cel mult o lună, locul și specificul muncii salariatului fără consim-
ţământul acestuia și fără operarea modificărilor respective în prezen-
tul Contract individual de muncă.

25. Transferul salariatului la o altă muncă și permutarea lui pot avea loc în 
strictă corespundere cu prevederile articolelor 68 și 74 din Codul mun-
cii și punctelor 20 – 21 din prezentul Contract individual de muncă.

26. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni:
a)  în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 76 din Codul 

muncii);
b)  prin acordul părţilor (art. 77 din Codul muncii);
c)  la iniţiativa uneia dintre părţi (art. 78 din Codul muncii).

27. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:
a)  în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 82, 305 și 310 

din Codul muncii);
b)  la iniţiativa uneia dintre părţi (art. 85 și 86 din Codul muncii).

28.  Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii pre-
zentului Contract individual de muncă vor fi soluţionate în modul sta-
bilit de Codul muncii și de alte acte normative.

29.  Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exem-
plare având aceeași putere juridică, unul dintre care se păstrează la 
Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat.

Datele de identificare a părţilor Contractului:
Angajatorul    Salariatul
Adresa ____________________ Adresa ______________________
Cod fiscal __________________ Buletin de identitate ____________
     eliberat _____________________
Semnătura _________________ cod personal _________________
     Cod personal de asigurări 
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sociale________________________
_____________________________

Semnătura _____________________
Locul pentru ștampilă

Anexa nr. 3: Model de contract expus în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 449 din 29 aprilie 2004

CONTRACT-TIP
cu privire la răspunderea materială individuală deplină 

Nr.____ «___»___
______200_

În scopul asigurării integrităţii _______________________________
___________________________________________________

(denumirea valorilor transmise)
și conform art. 339 din Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 

2003), _____________________________________________,
(denumirea unităţii)

denumit în continuare Angajator, în persoana ____________________
___________________________________________________
__________________________________________________,

(numele, prenumele, funcţia)
acţionînd în numele unităţii, pe de o parte, și salariatul _____________

___________________________________________________
___________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia)
denumit în continuare alariat, pe de altă parte, au încheiat prezentul Con-

tract cu privire la următoarele: 
1. Salariatul își asumă răspunderea materială individuală deplină pentru

neasigurarea integrităţii valorilor transmise lui de către Angajator și
se obligă:

a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de valorile transmise și să ia 
măsuri de prevenire a prejudiciului;

b) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care 
ameninţă integritatea valorilor ce i-au fost transmise;

c) să ţină în evidenţă, să întocmească și să prezinte, în modul stabilit, 
dările de seamă financiar-materiale și alte dări de seamă cu privire la 
circulaţia și soldurile valorilor ce i-au fost transmise;
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d) să participe la efectuarea inventarierii, reviziei, a altor controale asu-
pra integrităţii valorilor ce i-au fost transmise.

2. Pentru asigurarea de către Salariat a integrităţii valorilor ce i-au fost
transmise, Angajatorul se obligă:

a) să creeze Salariatului condiţii normale pentru muncă și pentru asigu-
rarea integrităţii valorilor transmise acestuia;

b) să aducă la cunoștinţa Salariatului legislaţia în vigoare cu privire la 
răspunderea materială a salariaţilor pentru prejudiciul cauzat Anga-
jatorului, precum și regulamentele de ordine interioară referitoare la 
modul de păstrare, recepţionare, prelucrare, vânzare (livrare), trans-
portare, folosire în procesul muncii și efectuare a altor operaţiuni cu 
valorile ce i-au fost transmise Salariatului;

c) să efectueze, în modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale 
asupra integrităţii și stării valorilor ce i-au fost transmise Salariatu-
lui.

3. Stabilirea mărimii și repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de 
către Salariat se efectuează în modul prevăzut de legislaţia în vigoa re.

4. Salariatul nu poartă răspundere materială dacă prejudiciul nu s-a pro-
dus din vina lui, precum și în cazul existenţei circumstanţelor prevă-
zute de art. 334 din Codul muncii.

5. Prezentul Contract își începe acţiunea din data semnării lui.
6. Acţiunea prezentului Contract se extinde asupra întregii perioade în 

care Salariatul lucrează cu valorile transmise lui de Angajator.
7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași pu-

tere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al 
doilea – la Salariat.

8. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezi-
lierea lui se efectuează printr-un acord suplimentar semnat de părţi, 
care se anexează la Contract și este parte integrantă a acestuia.

8.  Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilie-
rea lui se efectuează printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care 
se anexează la Contract și este parte integrantă a acestuia.

Angajator
Adresa______________________
Semnătura___________________

L.Ș.
Salariat 
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Adresa_________________________
Semnătura______________________

Anexa nr. 4: Model de contract expus în anexa nr. 4 la Hotărârea Guver-
nului nr.449 din 29 aprilie 2004

CONTRACT-TIP
cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină

Nr.____ „___”_________
200_ 

În scopul asigurării integrităţii__________________________ și conform
    (denumirea valorilor transmise)
art. 340din Codul muncii (Legea nr.154-XV; din 28 martie 2003), _______,
________________________________________________________

(denumirea unităţii)
denumit în continuare Angajator, în persoana ______________________,

(numele, prenumele, funcţia)
acţionînd în numele unităţii, pe de o parte, și membrii colectivului (brigăzii) 

___________________________________________________________,
(denumirea secţiei, direcţiei, departamentului, altei subdiviziuni)

denumiţi în continuare Colectiv (brigadă), în persoana _______________,
(numele, prenumele, funcţia)

pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului
Colectivul (brigada) își asumă răspunderea materială colectivă (de brigadă) 

deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise lui de către Anga-
jator, iar Angajatorul se obligă să creeze Colectivului(brigăzii) condiţii normale 
pentru muncă și pentru asigurarea integrităţii valorilor ce i-au fost transmise.

II. Dispoziţii generale
1. Hotărârea Angajatorului privind instituirea răspunderii materiale co-

lective (de brigadă) depline se perfectează prin ordin (dispoziţie, deci-
zie, hotărâre) și se aduce la cunoștinţă Colectivului (brigăzii). Ordi-
nul (dispoziţia, decizia, hotărârea) Angajatorului privind insti tuirea 
răspunderii materiale colective (de brigadă) se anexează la pre zentul 
Contract.

2. Colectivul (brigada) se completează în baza principiului liberului 
consimţământ. La includerea în componenţa Colectivului (brigăzii) a 
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salariaţilor nou-angajaţi se ia în considerare părerea Colectivului (bri-
găzii).

3. Conducerea Colectivului (brigăzii) este exercitată de către conducăto-
rul Colectivului (brigadierul).

 Conducătorul Colectivului (brigadierul) se desemnează prin ordinul 
(dispoziţia, decizia, hotărârea) Angajatorului, după consultarea prea-
labilă cu Colectivul (brigada).

 În cazul când conducătorul Colectivului (brigadierul) lipsește tempo-
rar, îndeplinirea obligaţiilor lui se pune de către Angajator în sarcina 
unuia dintre membrii Colectivului (brigăzii).

4. În cazul schimbării conducătorului Colectivului (brigadierului) sau 
al ieșirii din Colectiv (brigadă) a mai mult de 50% din membrii lui, 
prezentul Contract urmează a fi reîncheiat.

5. Prezentul Contract nu se reîncheie în cazul ieșirii din componenţa Co-
lectivului (brigăzii) a unor salariaţi aparte sau al primirii în Colectiv 
(brigadă) a unor noi salariaţi. În aceste cazuri, în dreptul semnăturii 
membrului Colectivului (brigăzii) care a ieșit se indică data ieșirii lui, 
iar salariatul care a fost primit semnează Contractul și indică data in-
trării în Colectiv (brigadă).

III. Drepturile și obligaţiile Colectivului (brigăzii) și ale Angajatorului
6. Colectivul (brigada) are dreptul:

a) să participe la recepţionarea valorilor transmise și să efectueze 
controlul reciproc asupra păstrării, prelucrării, vânzării (livrării), 
transportării sau folosirii în procesul muncii a valorilor ce i-au 
fost transmise;

b) să participe la inventariere, revizie, la alte controale asupra in-
tegrităţii și stării valorilor ce i-au fost transmise;

c) să ia cunoștinţă de dările de seamă cu privire la circulaţia și soldu-
rile valorilor transmise;

d) să ceară de la Angajator, în caz de necesitate, efectuarea inventa-
rierii valorilor transmise;

e) să înainteze Angajatorului propuneri de recuzare a conducătorului 
Colectivului (brigadierului), precum și a unor membri ai Colecti-
vului (brigăzii), care, după părerea lui, nu pot asigura integritatea 
valorilor transmise.

7. Colectivul (brigada) este obligat:
a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de valorile ce i-au fost trans-

mise și să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;
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b) să ţină în evidenţă, să întocmească și să prezinte, în modul stabilit, 
dările de seamă cu privire la circulaţia și soldurile valorilor ce i-au 
fost transmise;

c) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care 
ameninţă integritatea valorilor transmise.

8. Angajatorul este obligat:
a) să creeze Colectivului (brigăzii) condiţiile necesare pentru asigu-

rarea integrităţii valorilor transmise;
b) să ia la timp măsuri de depistare și înlăturare a cauzelor care împi-

edică asigurarea de către Colectiv (brigadă) a integrităţii valorilor 
ce i- au fost transmise, să identifice persoanele vinovate de cauza-
rea prejudiciului și să le tragă la răspundere, conform legislaţiei în 
vi goare;

c) să aducă la cunoștinţă Colectivului (brigăzii) actele legislative în 
vigoare cu privire la răspunderea materială a salariaţilor pentru 
prejudiciul cauzat Angajatorului, precum și regulamentele de or-
dine interioară referitoare la modul de păstrare, prelucrare, vânza-
re (livrare), transportare, folosire în procesul muncii și efectuare a 
altor operaţiuni cu valorile ce i-au fost transmise;

d) să creeze Colectivului (brigăzii) condiţiile necesare pentru ţinerea 
evidenţei și prezentarea la timp a dărilor de seamă cu privire la 
circulaţia și soldurile valorilor transmise;

e) să examineze chestiunea privind temeinicia cererii Colectivului 
(brigăzii) de a efectua inventarierea valorilor ce i-au fost transmi se;

f) să examineze, în prezenţa salariatului, recuzarea înaintată aces-
tuia și, dacă ea este motivată, să excludă salariatul respectiv din 
componenţa Colectivului (brigăzii) și să decidă, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, asupra activităţii lui ulterioare;

g) să examineze comunicările Colectivului (brigăzii) cu privire la 
circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor ce i-au fost 
transmise și să ia măsuri pentru înlăturarea lor.

IV. Modul de ţinere a evidenţei și de prezentare a dărilor de seamă
9. Recepţionarea valorilor transmise, ţinerea evidenţei și prezentarea dă-

rilor de seamă cu privire la circulaţia acestor valori se efectuează, în 
modul stabilit, de conducătorul Colectivului (brigadier).

10. Inventarierea planificată a valorilor transmise Colectivului (brigăzii) 
se efectuează în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Inventa-
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rierea neplanificată se efectuează în cazul schimbării conducătorului 
Colectivului (brigadierului), în cazul ieșirii din Colectiv (brigadă) a 
mai mult de 50% din membrii lui, precum și la cererea a cel puţin 1/3 
din membrii Colectivului (brigăzii).

11. Dările de seamă cu privire la circulaţia și soldurile valorilor transmi-
se Colectivului (brigăzii) sunt semnate de conducătorul Colectivului 
(brigadierul) și, în ordinea de succesiune, de un membru al Colectivu-
lui (brigăzii). Conţinutul dării de seamă se aduce la cunoștinţă tuturor 
membrilor Colectivului (brigăzii).

V. Repararea prejudiciului
12. Motiv pentru tragerea la răspundere materială a membrilor Colecti-

vului (brigăzii) servește prejudiciul cauzat Angajatorului nemijlocit de 
către Colectiv (brigadă).

13. Colectivul (brigada) și/sau un membru al Colectivului (brigăzii) se eli-
berează de răspunderea materială dacă se stabilește că prejudiciul nu 
s-a produs din vina membrilor (membrului) Colectivului (brigăzii), 
precum și în cazul existenţei circumstanţelor prevăzute de art. 334 din 
Codul muncii.

14. Stabilirea mărimii prejudiciului cauzat Angajatorului de către Colec-
tiv (brigadă) și repararea acestuia se efectuează în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare.

15. Prezentul Contract își produce efectele din data semnării și acţiunea 
lui se extinde asupra întregii perioade în care Colectivul (brigada) lu-
crează cu valorile transmise lui de către Angajator.

16. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași pu-
tere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al 
doilea – la conducătorul Colectivului (brigadier).

17. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezi-
lierea lui se efectuează printr-un acord scris semnat de părţi, care este 
parte integrantă a prezentului Contract.

Angajator
Adresa __________________
Semnătura _______________
L.Ș. 

Colectiv (brigadă)
Adresa conducătorului Colectivului (bri-
gadierului)

____________________________
Semnătura conducătorului Colectivului 
(brigadierului)
________________________________
Adresele membrilor Colectivului (brigăzii)
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Semnăturile membrilor Colectivului (brigăzii)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Anexa nr. 5: Model de cerere de acordare a concediului de odihnă anual

Domnului director
al SRL „BUTOIAȘ”

Ion CIOBANU

Cerere
de acordare a concediului neplătit

Subsemnatul Mihai PERJU, salariat al SRL „BUTOIAȘ”, având funcţia de 
paznic, rog sa-mi aprobaţi efectuarea concediului de odihnă pentru perioada 
1 iulie 2010 – 28 iulie 2010.

Data _________ Semnătura:______________________

Anexa nr. 6: Model de cerere de acordare a concediului neplătit

Domnului director
al SRL „BUTOIAȘ”

Ion CIOBAN

Cerere

de acordare a concediului de odihnă neplătit
Subsemnatul Mihai PERJU, salariat al SRL „BUTOIAȘ”, având funcţia de 

paznic, în temeiul art. 120 din Codul muncii rog sa-mi aprobaţi efectuarea 
concediului neplătit pentru perioada 1 iulie 2010 – 8 iulie 2010.

Data _________ Semnătura:______________________
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Anexa nr. 7: Model de cerere de demisie

Domnului director
al SRL „BUTOIAȘ”

Ion CIOBANU

Cerere
de acordare demisie

Subsemnatul Mihai PERJU, salariat al SRL „BUTOIAȘ”, având funcţia de 
paznic, în temeiul art. 85 din Codul muncii, rog sa-mi aprobaţi demisia, în-
cepând cu data de 1 septembrie 2010.

Data _________ Semnătura:______________________
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10.  PROTECŢIA SOCIALĂ

10.1. Ce este protecţia socială?
Protecţia socială reprezintă totalitatea acţiunilor, întreprinse de sistemul in-

stituţiilor statale şi nestatale competente în domeniu, cu scopul de a crea condiţii 
normale de viaţă pentru  toţi memebrii unei societăţi, în special pentru cei cu 
venituri mici şi cu capacităţi reduse de muncă. Pentru a asigura un nivel de trai 
decent membrilor societăţii, protecţia socială este realizată prin dou sisteme:

– sistemul de asigurare socială şi sistemul de asistenţă socială.
Prin sistemul de asigurări sociale sunt acordate prestaţii în formă de pensii, 

indemnizaţii sau de altă natură, cu finanţare de la bugetul asigurărilor sociale 
de stat. Beneficiari de prestaţii din sistemul de asigurări sociale sunt persoane-
le asigurate. Prin sistemul de asistenţă socială sunt acordate prestaţii băneşti  
în formă de alocaţii, indemnizaţii, compensaţii, ajutoare, facilităţi sau scutiri 
de anumite plăţi, sau sunt prestate anumite servicii sociale după necesităţile 
solicitantului, cu finanţare de la bugetul de stat, bugetul local şi alte surse de 
finţare benevolă. Beneficiari de servicii sociale şi prestaţii băneşti din sistemul 
de asistenţă socială sunt persoanele nevoiaşe, cu venituri foarte mici, cu chel-
tuieli sporite din cauza situaţiei de dificultate în care se află şi nu sunt în stare 
să înfrunte situaţia de dificultate cu forţele proprii.

Persoana poate fi comcomitent beneficiar de prestaţii băneşti şi servicii so-
ciale atât din sistemul de asistenţă socială cât şi din sistemul de asigurări sociale.

10.1.1. Sistemul asigurării sociale

Sistemul asigurării sociale este bazat pe transferuri băneşti pentru formarea 
bugetului asigurărilor sociale. În temeiul art. 4 al Legii privind sistemul public de 
asigurăasigurăasigur ri sociale nr. 489 – XIV din 08.07.1999, persoanele obligate la transferuri 
băneşti sunt angajatorii şi salariaţii, membrii societăţilor economice, familiale, 
persoanele care activează independent în bază de licenţă sau patentă, persoa-
nele care activează în funcţii elective sau sunt numite în autorităţile executive, 
legislative sau judecătoreşti pe perioada mandatului. Din bugetul de stat se vor 
transfera, în bugetul asigurărilor sociale, sumele prevăzute conform Legii buge-
tului de asigurătului de asigurătului de asigur ri sociale de stat pentru anul corespunzător1tor1tor şi partea prestaţiilor 
de asigurări sociale finanţate de la bugetul de stat. Bugetul asigurărilor sociale 
de stat este gestionat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar controlul ad-
ministrării bugetului conform destinaţiei este asigurat de Guvern.

1 Legea Bugetului de asigurări sociale de stat se adoptă în fiecare an.
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Beneficiari de prestaţii din sistemul asigurărilor sociale sunt persoanele 
aflate în situaţie de risc asigurat, care posedă statutul de persoană asigurată.

10.1.1.1. Sistemul organelor în domeniul asigurarîn domeniul asigurarî ăn domeniul asigurarăn domeniul asigurar rii sociale

Asigurarea socială este înfănfănf ptuită de un sistem de instituţii, existente la 
nivel central şi local, care îşi exercită atribuţiile în colaborare, şi în conformi-
tate cu legea. Aceste instituţii sunt: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), care activează la nivel 
central, şi Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS), care activează la ni-
vel local, existente în centrele raionale. Conform regulamentului de activitate, 
CTAS este subdiviziune teritorială instituită de CNAS, care funcţionează sub 
conducerea şi controlul său. În orele de primire organizate, CTAS acordă con-
sultaţii, înregistrează cererile şi verifică documentele prezentate de persoanele 
din teritoriu, privind stabilirea pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi a altor 
prestaţii de protecţie socială. CTAS stabileşte şi întocmeşte dosarul pentru pla-
ta pensiei, indemnizaţiei sau a altei prestaţii şi îl expediază la CNAS, pentru 
control şi înfănfănf ptuirea plăţii. De asemenea, CTAS colectează informaţia de la 
angajatori privind plata contribuţiilor de asigurări sociale.

Notă.
Adresa şi telefonele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ale Caselor 

Teritoriale de Asigurări Sociale pot fi găsite la sfâsite la sfâsite la sf rşitul acestui comparti-
ment.

10.1.1.2. Cine este persoana asigurată10.1.1.2. Cine este persoana asigurată10.1.1.2. Cine este persoana asigurat ?

Conform art. 1 al Legii privind sistemul public de asigurăLegii privind sistemul public de asigurăLegii privind sistemul public de asigur ri sociale nr. 489 – 
XIV din 08.07.1999, asigurat este persoana fizică aptă de muncă, cu domiciliul 
sau reşedinţa în Republica Moldova, obligată să achite contribuţii de asigurări 
sociale pentru ca ulterior la apariţia riscurilor sociale să beneficieze de pensie, 
indemnizaţii sau alte prestaţii prevăzute de lege.

Îi este recunoscut statutul de asigurat persoanei care confirmă că a achitat 
contribuţii de asigurări sociale. Perioada de achitare a contribuţiilor de asigu-
rări sociale, necesară pentru ca persoana fizică să fie încadrată în statutul de 
persoană asigurată, este diferită pentru fiecare situaţie de risc. 

10.1.1.3. Ce este contribuţia de asigurări sociale?

Contribuţia de asigurări sociale este suma bănească transferată în Bugetul 
Asigurărilor Sociale (fostul fond social) de către persoanele obligate prin lege.

Legea bugetului de asigurăLegea bugetului de asigurăLegea bugetului de asigur ri sociale pentru anul 2011 nr. 54 din 31.03.2011
prevede cotele de contribuţii.
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Mărimea contribuţiei şi baza de calcul pentru anul 2011

»
Pentru angajatori:

– 23 % lunar, la fondul de salarizare şi la alte recompense;

– 33% lunar, la fondul de salarizare 
şi la alte recompense } ai căror salariaţi desfăşi desfăşi desf oară 

activitate  în condiţii speciale 
(grele) de muncă;

– 22% lunar, la fondul de salarizare 
şi la alte recompense

dintre care
– 6% se vor achita din mijloacele 

bugetului de stat.
} angajatorii din agricultură;

»
Pentru persoanele care activează în baza licenţei sau a patentei de întreprin-
zător:

– 4368 de lei pentru un an.

»
Pentru persoanele care nu lucrează, dar au încheiat contract individual cu
CNAS:

– 4368 de lei pentru un an.

»
Pentru proprietarii sau arendaşii de terenuri agricole, care lucrează terenu-
rile individual:

– 1080 de lei pentru un an.

»
Pentru salariaţi:

– 6% lunar, din salariul angajatului (leafă). 

Notă.
În fiecare an, prin lege, cota contribuţiei de asigurări sociale se poate 

modifica.

10.1.1.4. Ce este riscul social?

Temeiurile principale care îndreptăţesc persoana să beneficieze de protec-
ţie socială sunt apariţia riscurilor sociale prevăzute de lege. 



560  P R O T E C Ț I A  S O C I A L Ă

Riscul social reprezintă situaţiile sau împrejurările care pot duce la pierde-
rea sursei de venit (de exemplu: decesul părintelui, pierderea locului de muncă, 
îmbolnăvirea persoanei) sau creăvirea persoanei) sau creă şterea cheltuielilor pentru îngrijirea membri-
lor de familie (de exemplu: naşterea şi îngrijirea copilului).

Legislaţia specială în domeniu enumeră următoarele riscuri sociale: naşte-
rea şi îngrijirea copilului, incapacitatea temporară de muncă (aflarea persoanei 
în concediu medical), pierderea întreţinătorului (decesul părintelui), pierderea 
locului de muncă, piederea totală sau parţială a capacităţii de muncă (con-
statarea invalidităţii), accidentul de muncă sau boala profesională, atingerea 
vârstei de pensionare, situaţia de nevoie (persoană nevoiaşă, săracă), decesul.

10.1.1.5. Prestaţiile de asigurare socială

Prestaţiile de asigurare socială sunt achitate numai în sume băneşti, fiind 
acordate persoanelor în formă de pensii şi indemnizaţii. Fac excepţie prestaţiile 
acordate în temeiul Legii asigurăLegii asigurăLegii asigur rii pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
nr. 756 – XIV din 24.12.1999, acordate sub formă de bilete de tratament balneo-
sanatorial sau alte servicii de reabilitare.

10.1.2. Sistemul de asistenţă socială

Sistemul de asistenţă socială este un sistem de ajutoare şi servicii, finanţat 
de la bugetul de stat şi bugetele locale, pentru persoanele care nu sunt apte de 
muncă şi nu dispun de mijloacele necesare traiului. Prin sistemul de asistenţă 
socială statul îşi onorează obligaţia potrivit art. 47 al Constituţiei Republicii 
Moldova, de a-i asigura fiecărui cetăţean un nivel de trai decent în ce priveşte 
sănătatea, bunăstarea lui şi a membrilor familiei sale cuprinzând hrana, îm-
brăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală şi serviciile sociale necesare, astfel 
acordând persoanelor nevoiaşe, aflate în dificultate, ajutoare băneşti sau dife-
rite servicii gratuite sau parţial plătite, în scopul prevenirii sau minimalizării 
efectelor negative asupra persoanei, cauzate de riscul social. Sprijinul material 
în sistemul de asistenţă socială poate proveni şi din contribuţiile (donaţiile, 
sponsorizările) voluntare ale persoanelor fizice şi juridice. Scopul principal al 
sistemului de asistenţă socială este de a proteja persoanele care, din motive 
de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu pot să-şi asigure nevoile 
sociale şi să-şi dezvolte capacităţile pentru integrare în societate.

Beneficiari de prestaţii din sistemul asistenţei sociale sunt persoanele afla-
te în situaţie de risc, indiferent dacă au sau nu statutul de persoană asigurată.

Actele normative principale care reglementează acest domeniu sunt:
– Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni 

nr. 499 –XIV din 14.07.1999;–XIV din 14.07.1999;–
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– Legea asistenţei sociale nr. 547- XV din 25.12.2000;
– Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 –XVI din 13.06.2008;–XVI din 13.06.2008;–
– Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010.

10.1.2.1. Sistemul organelor în domeniul asistenţei sociale

Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, îngrijire, activităţi de re-
cuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane 
vârstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile speciale.

Asistenţa socială este înfăptiuită de un ansamblu de instituţii statale, în 
limitele competenţei de care dispun. Aceste instituţii sunt: Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, care activează la nivel central, şi Direcţiile Teri-
toriale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, care activează la nivel terito-
rial. Legiuitorul învesteşte cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi alte in-
stituţii publice, cum ar fi Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Organul 
public local (Primăria). Direcţiile Teritoriale de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Familiei lucrează nemijlocit cu familiile şi persoanele aflate în dificultate. 
Ele evaluează situaţia persoanelor şi, în funcţie de gradul de necesitate, acordă 
prestaţii de asistenţă socială.

Notă.
Direcţiile de asistenţă socială îşi au sediul în Primăria din localitate.

10.1.2.2. Formele asistenţei sociale

Prestaţiile de asistenţă socială sunt acordate sub diferite forme recunos-
cute de lege. Prestaţiile pecuniare (băneşti) sunt acordate sub formă de in-
demnizaţii, compensaţii, alocaţii şi ajutoare băneşti. Prestaţiile nepecuniare 
(nebăneşti) sunt acordate sub formă de bunuri materiale (ajutorul umanitar), 
prestare de servicii gratuite sau parţial plătite sau alte prestaţii de deservire 
socială (asistenţa socială la domiciliu, deservirea cu prânz gratuit, plasamentul 
în întreţinerea integrală a statului, tratamentul balneo-sanatorial ş.a).

10.2. Ce ar fi bine să se cunoască despre stagiul de cotizare 
 (SC) (vechimea în muncă)?

După reforma în domeniul protecţiei sociale, care a început în 1999, cu-
noaştem un nou termen: „stagiul de cotizare”, şi tot mai rar folosim în vocabu-
larul nostru termenul de „vechime „vechime „ în muncă”.

Vechime în muncă se consideră perioada în care o persoană a muncit. 
Importanţa acestui termen este evidenţiată mai mult în Dreptul muncii şi se 
utilizează la determinarea sporului la salariu pentru vechime în muncă, la de-



562  P R O T E C Ț I A  S O C I A L Ă

terminarea dreptului şi acordarea concediului anual şi suplimentar sau în alte 
situaţii de ordin administrativ, de exemplu, de confirmare a experienţei într-o 
profesie/specialitate, care determină posibilitatea realizării unui drept.

Noţiunea de „stagiu de cotizare” are o conotaţie preponderent financiară, 
sugerând o perioadă de timp în care s-a plătit ceva în scopul obţinerii a altceva 
şi ponderea importanţei ei îşi găseşte reflectare în Dreptul protecţiei sociale.

Stagiul de cotizare reprezintă perioadele de timp în care o persoană a co-
tizat (a plătit o sumă de bani) pentru a putea beneficia de anumite prestaţii de 
asigurări sociale (pensii, indemnizaţii etc.).

10.2.1. Ce este stagiul de cotizare?

Stagiul de cotizare (vechimea în muncă) este perioada de activitate a per-
soanei, precum şi perioada în care persoana nu a lucrat, dar în baza Contractu-
lui2 a transferat individual contribuţia anuală prevăzută de lege sau a îndepli-
nit anumite activităţi pentru care este eliberată de plata contribuţiei (perioada 
de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada 
de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, perioada în care persoana a 
beneficiat de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare pro-
fesională).ă).ă 3

Stagiul de cotizare general reprezintă însumarea tuturor perioadelor con-
tributive (perioada pentru care s-au achitat contributributive (perioada pentru care s-au achitat contributributive ( ţii), a perioadelor de ac-
tivitate (indiferent de condiţiile de muncă, funcţia deţinută, durata muncii şi 
temeiul de concediere) şi a perioadelor necontributive prevăzute de lege. 

Stagiul de cotizare special este perioada de activitate îndeplinită în anumi-
te condiţii speciale, grele de muncă (cu factori nocivi) sau perioada de activitate 
în care persoana a deţinut o anumită funcţie în autorităţile publice statale.

Lista activităţilor speciale cu condiţii grele de muncă este specificată în:
– Hotărârâr rea Guvernului cu privire la aprobarea Listei nr. 1 şi a unităţi-

lor de producţie, lucrăie, lucrăie, lucr rilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor în temeiul 
cărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiţii 
avantajoase nr. 822 din 15.12.1992; 

– Legea bugetului de asigurăLegea bugetului de asigurăLegea bugetului de asigur ri sociale pentru anul 2011 nr. 54 din 
31.03.2011 (anexa 6);

2 Contractul se încheie individual cu CNAS în temeiul art. 6 al Legii  privind sisitemul 
public de asigurări sociale nr. 489 – XIV din 08.07.1999, la dorinţa persoanei.

3 Aceste activităţi legiuitorul le numeşte perioade necontributive.
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– HotHotH ărârâr rea Guvernului cu privire la aprobarea funcţiilor care asigură iilor care asigură iilor care asigur
personalului navigant şi tehnic aeronautic dreptul la pensie pentru ve-
chime în muncă şi a Modului de calculare a vechimii în muncă pentru 
stabilirea pensiei personalului navigant nr. 527 din 06.08.1992.

La funcţiile speciale deţinute în autorităţile publice se referă activitatea: 
Preşedintelui statului, a membrilor de Guvern şi a deputaţilor în Parlament, 
a funcţionarilor publici, a aleşilor locali, a judecătorilor, procurorilor şi mili-
tarilor.

Important!
Dacă persoana a îndeplinit următoarele activităţi: 

– activitatea de creaţie a membrilor uniunii de creaţie;
– activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor începând cu 

01.04.1992; 
– perioada îngrijirii unui invalid de gradul 1;
– perioada îngrijirii unui invalid sub vârsta de 16 ani;
– perioada îngrijirii unei persoane care a depăşit vârsta de 75 de ani;
– perioada de studii în instituţiile de învăţământ universitar cu frecvenţa 

la zi,
acestea se vor include în stagiul de cotizare numai până la 01.01.1999.

10.2.2.  Confirmarea şi calcularea stagiului de cotizare

Confirmarea stagiului de cotizare înseamnă a dovedi cu documente pe-
rioada de activitate, de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale sau alte 
perioade, care, conform legii, se includ în stagiul de cotizare. Documentele de 
bază care confirmă stagiul de cotizare sunt:

– Carnetul de muncă;
– Certificatul de asigurare socială.
Carnetul de muncă este principalul document care confirmă stagiul de 

cotizare. În cazul în care carnetul de muncă se pierde, stagiul de muncă (de co-
tizare) poate fi dovedit cu extrasele din ordinele de angajare şi de eliberare din 
serviciu, cu contractul de muncă în formă scrisă sau cu adeverinţele de salariu, 
eliberate de angajatorul (întreprinderea) la care a fost angajată persoana.4

4 Mai multe detalii despre carnetul de muncă puteţi găsi în pct. 9.4.4. din prezentul în-
drumar.



564  P R O T E C Ț I A  S O C I A L Ă

Important!
Dacă întreprinderea nu mai există, este desfiinţată, documentele care 

confirmă vechimea în muncă pot fi primite din arhivă.
Pentru a afla la care arhivă au fost depuse documentele, informaţia poate 

fi obţinută de la Oficiile Teritoriale ale Camerii Înregistrării de Stat a Între-
prinderilor din regiunea în care s-a aflat întreprinderea.

Certificatul de asigurare socială este documentul care confirmă activita-
tea desfăştea desfăştea desf urată în bază de licenţă sau de patentă sau perioada în care persoa-
na a achitat contribuţia anuală de asigurări sociale, stabilită de lege, în baza 
contractului individual încheiat cu CNAS5, precum şi activitatea cu contract 
de muncă, îndeplinită după 01.01.1999. Certificatul de asigurare socială se 
eliberează de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale din teritoriul unde 
persoana care solicită certificatul are domiciliul stabil.

Perioadele care se includ în stagiul de cotizare pot fi confirmate şi prin alte 
documente corespunzătoare ce conţin informaţii referitoare la stagiul de cotiza-
re, şi anume:

Perioada de satisfacere a serviciului militar } livretul militar sau adeve-
rinţele de recrutare.
eliberate de către centrele 
militare.

Perioada îngrijirii a unui invalid de gradul I
A unei persoane cu vârsta de peste 75 de ani
A unui copil invalid sub vârsta de 16 ani } se confirmă de CTAS de la 

domiciliul persoanei îngri-
jite în baza următoarelor
documente:

– cererea și buletinul de identitate al persoanei care a efectuat îngrijirea;
– confirmarea depusă de persoana îngrijită sau de către membrii ei de familie;
– certificat medical.

Perioada studiilor   
                                    }

5 Pot încheia astfel de contracte persoanele care lucrează, fără acte, peste hotare, plecate pe 
cont propriu, persoanele care lucrează în ţară – la piaţă, în construcţii sau care îndepli-
nesc alte activităţi fără contract de muncă.

diploma sau extrasul din ordin care confirmă perioa-
da de studii, eliberat de instituţia de învăţământ sau 
de arhivă.
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Activitatea în calitate de slujitor și lucrător 
al cultelor (preot, dascăl la biserică) } certificatul eliberat de Mi-

tropolie.

Activitatea de creaţie a membrilor uniuni-
lor de creaţie } se confirmă prin adeverin-

ţele eliberate de, secretaria-
tele comitetelor de direcţie 
ale uniunilor de creaţie.

Perioada de îngrijire a copilului în vârstă de 
până la 3 ani } adeverinţa de naștere a 

copilului.

Important!
Munca îndeplinită pe teritoriul fostei URSS până la 01.01.1992 se echiva-

lează cu munca îndeplinită în Republica Moldova şi se ia în calcul la stagiul de 
cotizare.

Până în anul 1965 activitatea în colhoz se include în calculul stagiului de 
cotizare în mărime de 12 luni pentru un an, indiferent de zilele lucrate. Înce-
pând cu 1965 a fost introdus minimul de zile-muncă ce urmau să fie îndepli-
nite într-un an calenderastic, dacă acest minim nu a fost îndeplinit din motive 
neîntemeiate, în calculul stagiului de cotizare se ia perioada efectiv lucrată.

Dacă persoana a lucrat concomitent în două sau în mai multe locuri de 
muncă, în stagiul de cotizare se vor calcula nu mai mult de 12 luni în anul 
calendaristic.

Confirmarea şi calcularea stagiului de cotizare este reglementată de urmă-
toarele acte normative:

– Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe 
urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909-XII din 30.01.1992(art.17);

– Hotărârâr rea Guvernului care pune în aplicare Regulamentul privind mo-
dul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea 
pensiei nr. 417 din 03.05.2000;

– Hotărârâr rea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor 
şi indemnizaţiilor persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 
organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului de Combatere 
a Crimelor Economice şi Corupţiei şi sistemului penitenciar nr. 78 din 
21.02.1994;
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– Hotărârâr rea Guvernuluicu cu privire la aprobarea funcţiilor care asigură iilor care asigură iilor care asigur
personalului navigant şi tehnic aeronautic dreptul la pensie pentru ve-
chime în muncă şi a modului de calculare a vechimii în muncă pentru 
stabilirea pensiei personalului navigant nr. 527 din 06.08.1992.

10.3. Pensiile

10.3.1. Ce este necesar să se cunoască despre pensie?

Pensia este o sumă bănească acordată lunar persoanelor inapte de muncă, 
care întrunesc condiţiile de pensionare prevăzute de lege, ca urmare a atingerii 
vârstei de pensionare, a încadrării într-un grad de invaliditate, a piederii în-
treţinătorului sau a confirmării unui stagiu special într-o anumită funcţie sau 
specialitate.

Legislaţia în vigoare enumeră următoarele categorii de pensii:
– pensia pentru limita de vârstă;
– pensia de invaliditate;
– pensia de urmaş;
– pensia pentru unele categorii de persoane.

În prezentul compartiment vor fi examinate doar categoriile de pensie 
care îşi găsesc aplicare practică în cadrul acestui proiect.

Dacă persoana întruneşte condiţiile pentru a beneficia de mai multe ca-
tegorii de pensii, poate alege să primească doar una dintre aceste categorii. 
Dreptul la altă categorie de pensie poate fi realizat din data depunerii cereri şi 
a documentelor necesare.

Exemplu
Dna Iulia Boicu primeşte pensie de invaliditate de gradul II. La 20.08.2010 

ea a împlinit vârsta de pensionare (57 de ani), iar la 30.09.2010 i-a decedat so-
ţul. În această situaţie, I. Boicu are dreptul la trei categorii de pensii: pensie de 
invaliditate, pensie de vârstă şi pensie de urmaş, însă nu poate să le primească 
pe toate, ci poate alege doar una dintre ele la dorinţa sa. Pentru aceasta v-a 
depune o cerere în care va indica ce pensie alege să primească.

Important!
Dacă după stabilirea pensiei pensionarul continuă să lucreze, el are drep-

tul să primească şi pensia, şi salariul. 
Pensia nu este considerată venit şi din pensie nu se reţin impozite.
Dacă persoana a întârziat să depună cererea pentru srabilirea pensiei, în 

termenul stabilit de lege, dreptul la pensiei se păstrează şi cererea poate fi de-
pusă oricând.
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10.3.2. Pensia pentru limita de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă este o sumă bănească, plătită lunar, până la 
finele vieţii, persoanelor care au atins vârsta de pensionare şi confirmă stagiul 
de cotizare necesar, stabilit de lege.

Pensia pentru limita de vârstă se stabileşte în baza condiţiilor generale, şi 
în baza condiţiilor cu înlesniri.

10.3.2.1. Condiţ10.3.2.1. Condiţ10.3.2.1. Condi iile pentru acordarea pensiei pentru limita de vâiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vâiile pentru acordarea pensiei pentru limita de v rstă rstă rst
pe baze generale

Dreptul la pensie pentru limita de vârstă pe baza condiţiilor generale, apa-
re din momentul când persoana îndeplineşte condiţiile obligatorii, în temeiul 
art. 41 şi art. 42 ale Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale de stat nr. 156 
–XIV din 14.10.1998.–XIV din 14.10.1998.–

condiţiile obligatorii

Vârsta de pensionare este:
pentru femei – 57 de ani
pentru bărbaţi – 62 de ani 

Stagiul de cotizare necesar înce-
pând cu 01.07.2011:
pentru femei – 30 de ani și 6 luni
pentru bărbaţi – 30 de ani și 6 luni

În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează conform tabelului de 
mai jos, până la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani, atât pentru bărbaţi, 
cât şi pentru femei.

Anul Stagiul de cotizare necesar
2012 31 de ani
2013 31 de ani și 6 luni
2014 32 de ani
2015 32 de ani și 6 luni
2016 33 de ani
2017 33 de ani și 6 luni
2018 34 de ani
2019 34 de ani și 6 luni
2020 35 de ani

Notă.
Dacă una din condiţiile obligatorii nu este îndeplinită, dreptul la pensie 

nu apare.
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Dacă la momentul stabilirii pensiei persoana confirmă un stagiu de coti-
zare mai mic de 15 ani, atunci i se va stabili o alocaţie socială în temeiul Legii 
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV 
din 14.07.1999, Monitorul Oficial nr.106-108 din 30.09.1999. 

Important!
În cazul în care asiguratul la atingerea vârstei de pensionare confirmă un 

stagiu de cotizare mai mic decât cel necesar, dar nu mai mic de 15 ani, se sta-
bileşte o pensie pentru limita de vârstă parţială (incompletă).

În cazul când persoana confirmă un stagiu de cotizare mai mare de cel 
necesar, la pensie se calculează un adaos de 2% din venitul asigurat pentru 
fiecare an de muncă peste stagiul de cotizare necesar.

Exemplu
Ana Edu, la data stabilirii pensiei, confirmă stagiul de cotizare de 40 de ani 

şi 6 luni – cu 10 ani mai mult decât stagiul necesar. Atunci înmulţim 10 ani cu 
2% şi obţinem 20%. Deci la calcularea pensiei din venitul asigurat (salariu) se 
vor calcula suplimentar încă 20%.

10.3.2.2. Condiţ10.3.2.2. Condiţ10.3.2.2. Condi iile pentru acordarea pensiei pentru limita de vâiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vâiile pentru acordarea pensiei pentru limita de v rstă rstă rst
pe baze de înlesniriînlesniriî

Dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii avantajoase apare în 
funcţie de anumite criterii referitoare la condiţiile de muncă, condiţiile clima-
terice, care determină pentru unele categorii de persoane anumite înlesniri 
(avantaje) în realizarea dreptului la pensie. Aceste înlesniri se referă la redu-
cerea vârstei de stabilire a pensiei şi la reducerea stagiului de cotizare necesar 
pentru stabilirea pensiei pentru limita de vârstă. Legea privind pensiile de asi-
gurăgurăgur ri sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998, în art.41, 42 şi 56 şi alte legi 
speciale enumeră următoarele categorii de persoane:

– femeile care au născut şi au educat 5 şi mai mulţi copii până la vârsta 
de 8 ani;

– persoanele ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele;
– participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Ciornobâl;
– unele categorii de angajaţi din aviaţia civilă;
– unele categorii de angajați din domeniul culturii.

Notă.
Pensiile pentru angajaţii din aviaţia civilă și a angajaților din domeniul 

culturii nu vor fi descrise în prezentul compartiment.
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10.3.2.2.1. Pensia femeilor care au născut şi au educat 5 şi mai mulţi mai mulţi mai mul i 
 copii până la vâla vâla v rsta de 8 ani

Pentru femeile care au născut şi au educat 5 şi mai mulţi copii până la vâr-
sta de 8 ani dreptul la pensie apare odată cu atingerea vârstei de 54 de ani şi 
confirmarea stagiului de cotizare de 30 de ani şi 6 luni.

Notă.
În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează anual cu 6 luni

până la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani.
Dacă una din condiţiile obligatorii nu este îndeplinită, dreptul la pensie 

nu apare.

10.3.2.2.2. Pensia persoanelor ocupate la lucrăPensia persoanelor ocupate la lucrăPensia persoanelor ocupate la lucr ri foarte nocive 
şi foarte grele

Pentru persoanele ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele dreptul la 
pensie apare odată cu îndeplinirea următoarelor condiţii obligatorii: 

condiţiile obligatorii

Vârsta de pensionare este:
pentru femei – 49 de ani
pentru bărbaţi – 54 de ani 

Stagiul de cotizare general:
pentru femei – 30 de ani și 6 luni
pentru bărbaţi – 30 de ani și 6 luni
Stagiul de cotizare special:
pentru femei –7 ani și 6 luni
pentru bărbaţi – 10 ani

Notă.
În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare general se majorează anual cu 6 

luni până la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani.
Dacă una din condiţiile obligatorii nu este îndeplinită, dreptul la pensie 

nu apare.

Important!
Lista specialităţilor cu condiţii de muncă foarte nocive şi foarte grele o 

găsiţi în Hotărârâr rea Guvernului cu privire la aprobarea Listei nr. 1 şi a unităţi-
lor de producţie, lucrăie, lucrăie, lucr rilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în temeiul cărora 
se acordă dreptul la pensie pentru limita de vârstă în condiţii avantajoase nr. 
822 din 15.12.1992, Monitorul Oficial nr. 12 din 30.12.1992.

Stagiul special se ia în considerare la determinarea dreptului la pensie, 
atunci când persoanele au fost antrenate în lucrările respective cu ziua de 
muncă completă.
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10.3.2.2.3. Pensia participanţilor la lichidarea consecinţelor  
avariei de la Ciornobâl

Pentru participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la 
C.A.E. Ciornobâl dreptul la pensie apare în temeiul Legii privind protecţia so-
cială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl 
nr. 909-XII din 30.01.1992, Monitorul Oficial nr.1 din 30.01.1992, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 80-82 din 21.05.2004.

• Pentru participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei 
de la Ciornobâl în perioada 1986 – 1987;

• Pentru participanţii care s-au îmbolnăvit de o boalăvit de o boală ă profesiona-
lă legată de iradierea în timpul participării la lucrările de lichidarea 
consecințelor avariei dreptul la pensie apare din momentul îndeplinirii

condiţiilor obligatorii

Vârsta de pensionare este:
pentru femei – 45 de ani
pentru bărbaţi – 50 de ani 

Stagiul de cotizare necesar:
pentru femei – 15 ani
pentru bărbaţi – 20 de ani

• Pentru participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei 
de la Ciornobâl în anul 1988 dreptul la pensie apare din momentul 
îndeplinirii

condiţiilor obligatorii

Vârsta de pensionare este:
pentru femei – 50 de ani
pentru bărbaţi – 55 de ani 

Stagiul de cotizare necesar:
pentru femei – 20 de ani
pentru bărbaţi – 25 de ani

Notă.
Dacă una din condiţiile obligatorii nu este îndeplinită, dreptul la pensie 

nu apare.

Important!
Pensia se stabileşte cetăţenilor care au fost trimiși temporar sau în de-

legaţie în zona respectivă, indiferent de durata lucrului efectuat în zona de 
înstrăinare. 

Pensia calculată spre achitare se majorează cu 18 lei lunar sau cu 18 lei lunar sau cu 18 lei lunar 20 de lei 
lunar (duplunar (duplunar ă caz), conform art.19 al Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care 
au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909-XII din 30.01.1992.
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10.3.2.3.  În ce termen şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
  pensiei pentru limita de vârstă?

În conformitate cu art. 31 şi 32 ale Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale 
de stat nr. 156-XIV din 14.10.1998, cererea pentru stabilirea pensiei se depune 
la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, personal, în raza căreia se află domi-
ciliul solicitantului. 

Cererea este un formular tip, care se eliberează de 
CTAS și se completează în baza actului de identitate 
(buletinul de identitate sau pașaportul de tip sovietic) al 
solicitantului.

În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabi-
lirea pensiei.

La cerere se anexează următoarele documente:

»
Carnetul de muncă (în original şi copie);
Livretul militar (în original şi copie);
Certificatele de naştere ale copiilor (în original şi copie);
Certificate de salariu (din 1984 –până la data stabilirii pensiei, 
în original);
Diploma de studii superioare (în original şi copie);
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original şi copie);
Alte documente ce confirmă stagiul de cotizare.

»
Cererea cu documentele necesare se depune, personal, 

la CTAS de la domiciliul solicitantului în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei dreptului.

După înregistrarea cererii, solicitantul pensiei va primi 
o recipisă care conţine numărul de înregistrare și data 
primirii cererii.

Important!
Dacă din cauza sănătăţii persoana nu se poate deplasa personal pentru a 

depune cererea, setul de documente şi cererea de solicitare a pensiei vor fi pri-
mite de către persoana competentă angajată în CTAS la domiciliul solicitantului.

Dacă persoana a depăşit termenul de 30 de zile, pensia se va stabili nu din 
momentul apariţiei dreptului, ci din data depunerii cererii sau din data pre-
zentării ultimului document anexat la cerere.
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Exemplu
Elena Guţu a împlinit vârsta de pensionare (57 de ani) la 25 august 2010. 

Cererea pentru stabilirea pensiei a depus-o la 22 septembrie 2010, iar la 10 
octombrie ea a prezentat ultimul document (certificatul de căsătorie). În acest 
caz pensia i se va stabili nu de la data de 25 august, ci din data prezentării ulti-
mului document, adică de la 10 octombrie 2010.

Notă.
Dacă persoana nu este de acord cu decizia Casei Teritoriale de Asigurări 

Sociale, aceasta poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
Dacă persoana nu este de acord nici cu decizia Casei Naţionale de Asigu-

rări Sociale, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată.
Adresa şi telefoanele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ale Caselor 

Teritoriale de Asigurări Sociale pot fi găsite la sfâsite la sfâsite la sf rşitul acestui comparti-
ment.

10.3.3. Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate este o sumă bănească plătită lunar, din Bugetul Asi-
gurărilor Sociale de Stat, persoanei care şi-a pierdut parţial sau total capacita-
tea de muncă, încadrată într-un grad de invaliditate, şi care confirmă un stagiu 
de cotizare necesar sau îndeplinirea unei activităţi indiferent de durată. 

10.3.3.1. Ce este necesar de cunoscut despre invaliditate?

Invaliditatea reprezintă rezultatul unor boli sau accidente care duc la redu-
cerea sau pierderea capacităţii de îngrijire personală sau a capacități de a des-
făşfăşf ura o activitate în condiţiile considerate normale pentru o fiinţă umană.

În funcţie de împrejurările care pot afecta starea de sănătate şi posibilita-
tea de activitate, de autoîngrijire a persoanei se pot evidenţia umătoarele cauze 
ale invalidităţii:

– invaliditate de boală obişnuită;
– invaliditate de boală profesională;
– invaliditate survenită după un accident de muncă;
– invaliditate determinată de schilodire în muncă în legătură cu avaria 

de la Ciornobâl;
– invaliditate legată de serviciul militar sau special;
– invaliditate din copilărie.

10.3.3.1.1. Cine constată Cine constată Cine constat invaliditatea?

Invaliditatea se constată de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii 
de nivel republican (CEMV) şi de Consiliile Primare Teritoriale de Expertiză Medi-
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cală a Vitalităţi, în temeiul Hotărârâr rii Guvernului cu privire la expertiza medicală 
a vitalităţii nr. 688 din 20.06.2006, Monitorul Oficial, nr. 98-101 din 30.06.20066.

Consiliile Primare Teritoriale de Expertiză Medicală a Vitalităţi constată 
invaliditatea persoanelor cu vârsta mai mare de 18 ani. 

Invaliditatea persoanelor cu vârsta până la 18 ani este constatată de Consi-
liile medicale consultative ale instituţiilor medico-sanitare, în raza cărora este 
domiciliul pacientului.

Pacientul va fi examinat de CEMV numai la recomandarea Consiliului 
medical consultativ, prin fişa de trimitere (F – 088/e),7 care este întocmită de 
medicul de familie şi care se anexează la cererea pacientului.

Expertiza medicală a vitalităţii este efectuată în baza cererii în scris a paci-
entului sau a reprezentantului ei legal, adresată preşedintelui Consiliului primar 
de expertiză medicală a vitalităţii în raza căruia se află domiciliul persoanei.

Cetăţeanul făeanul făeanul f ră viză de reşedinţă va fi examinat de către CEMV în baza fişei de 
trimitere (F - 088/e) şi a fişei de trimitere a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale.

În cazul stabilirii invalidităţii ca urmare a unei boli profesionale, la fişa 
de trimitere (F – 088/e) se anexează, în mod obligatoriu, concluzia Cosiliului 
republican de boli profesionale al Ministerului Sănătăţii, iar în cazul stabilirii 
invalidităţii drept consecinţă a unui accident de muncă, la fişa de trimitere (F - 
088/e) se anexează, în mod obligatoriu, actul privind cercetarea accidentului de 
muncă, întocmit de către Comisia pentru cercetarea accidentului de muncă.

În urma examinării pacientului şi a aprecierii stării lui de sănătate, CEMV, 
în funcţie de posibilităţile vitale ale pacientului şi în temeiul deciziei, poate în-
cadra persoana în unul din următoarele grade de invaliditate:

gradul I de invaliditate – dacă limitarea posibilităţii vitale este gravă (ca-
pacitatea de muncă este pierdută de la 75% până la 100%);

gradul II de invaliditate – dacă limitarea posibilităţii vitale este accentua-
tă (capacitatea de muncă este pierdută de la 50% până la 74%);

gradul III de invaliditate – dacă limitarea posibilităţii vitale este moderată 
(capacitatea de muncă este pierdută de la 25% până la 49%).

Notă.
Dacă pacientul, din motive de sănătate, nu se poate prezenta la şedinţa 

Consiliului Primar Teritorial de Expertiză Medicală a Vitalităţii, expertiza me-
dicală se efectuează la domiciliu.

6 Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii de nivel republican şi Consiliile Primare 
Teritoriale de Expertiză Medicală a Vitalităţii se află în subordinea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei.

7 Fişa de trimitere este valabilă timp de 30 de zile calendaristice din ziua completării.
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În cazuri exepţionale, expertizarea poate fi efectuată în lipsa pacientului, 
la acordul acestuia.

10.3.3.1.2. Nu sunteţi de acord cu decizia Consiliului?

Decizia privind recunoaşterea unei persoane ca fiind invalidă sau privind 
refuzul stabilirii invalidităţii este adoptată de către Consiliul de Expertiză Me-
dicală a Vitalităţii în componenţă deplină. 

Dacă persoana supusă expertizării nu este de acord cu decizia adoptată de 
CEMV teritorial, în termen de o lună, aceasta poate înainta o cerere în scris, 
privind dezacordul, preşedintelui CEMV teritorial unde a fost examinată, care 
în termen de 5 zile va expedia demersul pacientului şi procesul-verbal de ex-
pertizare către CEMV de nivel republican.

Dacă persoana supusă expertizării nu este de acord cu decizia CEMV de 
nivel republican, ea este în drept să depună în termen de o lună pe numele şe-
fului CEMV de nivel republican o cerere de contestare a deciziei, în acest caz, 
persoana este supusă expertizării în cadrul Consiliului superior unit, a cărui 
decizie este definitivă şi irevocabilă. 

10.3.3.1.3. Termenul de invaliditate şi reexaminarea dreptului 
 la invaliditate

În funcţie de starea sănătăţii persoanei, invaliditatea se stabileşte pe un 
termen de un an, doi sau fără termen. 

Reexpertizarea periodică a invalizilor se face în scopul verificării stării de 
sănătate a invalidului.

Persoana invalidă se prezintă la reexaminarea medicală în cadrul Consi-
liului de Expertiză Medicală a Vitalităţii în termenul stabilit.

La cererea pacientului, invalidul poate fi reexpertizat înainte de termenul 
stabilit, dar nu mai târziu de 2 luni până la următoarea reexpertizare indicată 
în certificatul medical.

Reexpertizarea persoanelor încadrate în grade de invaliditate cu termen 
nelimitat se efectuează la cererea personală sau a Consiliului Republican de 
Expertiză Medicală a Vitalităţii. 

Dacă starea sănătăţii invalidului se agravează, el poate cere reexpertizarea, 
dar nu mai devreme de expirarea termenului de 3 luni de la ultima expertizare.

Notă.
În cazul neprezentării pacientului, conform avizului în scris, la reexper-

tizare, CEMV va informa Casa Naţională de Asigurări Sociale, care va sus-
penda temporar plata pensiei până la prezentarea unei decizii repetate. 
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Important!
Reluarea în plată a pensiei de invaliditate se efectuează din ziua constată-

rii invalidităţii, dacă reexpertizarea a avut loc în termen de până la trei ani 
după încetarea plăţii. 

Exemplu
Ana Duca a primit pensie de invaliditate de gradul II, invaliditatea sa 

fiind stabilită la 12 august 2008 pentru un an de zile, până la 01 septembrie 
2009. Următoarea sa reexpertizare este stabilită la 25 august 2009. Ana Duca 
s-a prezentat la reexpertizare pe data de 4 octombrie 2010, Comisia medicală 
confirmându-i gradul II de invaliditate încă pentru un an de zile, adică până la 
1 noiembrie 2011. Pentru că Ana Duca s-a prezentat la reexpertizare mai târ-
ziu făziu făziu f ră motive întemeiate, plata pensiei sale va fi reluată nu de la 1 septembrie 
2009, de când aceasta a încetat, ci de la data de 4 octombrie 2010, când s-a 
prezentat la reexpertizare. Deci din cauza întârzierii invalida a pierdut drep-
tul la plata pensiei pentru un an de zile.

Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a trei ani de la încetarea 
plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de invaliditate se efectuează în baza 
noilor condiţii. Prin urmare, persoanei i se va cere să confirme stagiul de cotiza-
re în raport cu vârsta la momentul reexpertizării.

Exemplu
Pe data de 15 mai 2005 Nelea Melnic a fost încadrată în gradul II de invaliditate 

pe termen de un an – până la 1 iunie 2006 (data încetării plăţii). La momentul sta-
bilirii pensiei, Nelea Melnic avea vârsta de 25 de ani şi confirma 2 ani de stagiu de 
cotizare. Următoarea reexpertizare a fost stabilită la 20 mai 2006, Nelea Melnic s-a 
prezentat la următoarea reexpertizare pe data de 15 septembrie 2010 (după 3 ani din 
data încetării plăţii pensiei). Consiliul Medical i-a confirmat gradul II de invaliditate 
pe termen de un an – de la 15 septembrie 2010 până la 1 octombrie 2011. La momen-
tul reexpertizării Nelea Melnic are vârsta de 30 de ani şi confirmă 2 ani de stagiu de 
cotizare. La vârsta de 25 de ani, stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei 
este de 2 ani. Pentru invalidul în vârstă de 30 de ani stagiul de cotizare necesar este 
de 3 ani. În cazul dat, N. Melnic, în temeiul noilor condiţii, trebuie să confirme 3 ani 
de stagiu de cotizare, ea însă confirmă numai doi. Din acest motiv, aceasta nu are 
dreptul la pensie şi v-a primi o alocaţie socială, care în sumă este mult mai mică.

Dacă Nelea Melnic ar fi cerut reexpertizarea până la 1 iunie 2009 (până 
la 3 ani), plata pensiei sale ar fi fost reluată în baza condiţiilor iniţiale, in-
diferent de vârstă.

10.3.3.2. Pensia de invaliditate în caz de boală obişnuită şi în caz 
 de invaliditate din copilărie (pentru persoanele cu vârsta 
 mai mare de 18 ani)

Invaliditatea de boală obişnuită este invaliditatea cauzată de anumite sau 
accidente în afara muncii. 
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Invaliditatea din copilărie este invaliditatea survenită în urma unei boli 
sau a unei mutilări care a avut loc până la împlinirea vârstei de 18 ani, confir-
mate prin documente medicale. 

Potrivit art.19 şi 20 ale Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale de stat nr.
156 – XIV din 14.10.1998, dreptul la pensie de invaliditate apare odată cu în-
deplinirea
  condiţiilor obligatorii

Confirmarea invali-
dităţii – certificatul 
medical (în original).

În funcție de vârsta la care persoana a devenit 
invalidă, stagiul de cotizare necesar este:
până la vârsta de 23 de ani –cel puţin 1 an
de la 23 până la 26 de ani –cel puţin 2 ani
de la 26 până la 31 de ani –cel puţin 3 ani
peste vârsta de 31 de ani – cel puţin 5 ani.

Notă.
Invalizii din copilărie cu vârsta de până la 18 ani vor beneficia de alocaţie 

socială în temeiul Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii 
de cetăţeni nr. 499-XIV din 14.07.1999.

10.3.3.3. Pensia de invaliditate în cazul accidentului de muncă sau 
 al unei boli profesionale

Potrivit p. 3 al Hotărârâr rii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind modul de cercetare a accidentelor de muncă nr.1361 din 22.12.2005, Moni-
torul Oficial, nr. 9-12 din 20.01.2006, accidentul de muncă este un eveniment 
care a produs vătămarea violentă a organismului salariatului (leziune, stres 
psihologic, electrocutare, arsură, degerare, asfixiere, intoxicaţie acută, leziuni 
corporale provocate de insecte şi animale, de calamităţi naturale etc.), care 
duce la pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă ori la de-
cesul salariatului. Accidentul de muncă este cercetat şi constatat de Comisia de 
cercetare a accidentului de muncă sau constatat de instanţa de judecată.

Boala profesională reprezintă o maladie care a apărut şi s-a dezvoltat sub 
influenţa îndelungată a factorilor nocivi caracteristici pentru o anumită spe-
cialitate sau a condiţiilor de muncă caracteristice pentru o anumită întreprin-
dere. Boala profesională este constatată de Consiliul republican de boli profe-
sionale al Ministerului Sănătăţii.

Potrivit art.19 şi 20 ale Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale de stat nr.
156 – XIV din 14.10.1998, dreptul la pensie de invaliditate apare odată cu în-
deplinirea
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  condiţiilor obligatorii

Confirmarea invali-
dităţii – certificatul 
medical (în original).

Conform art. 20 și 21 ale Legii privind pen-
siile de asigurăsiile de asigurăsiile de asigur ri sociale de stat nr. 156 – XIV 
din 14.10.1998, pensia de invaliditate în cazul 
accidentului de muncă sau al unei boli pro-
fesionale se stabilește indiferent de durata 
stagiului de cotizare.

10.3.3.3.1. Ce prestaţii (drepturi băneşti sau servicii) se mai acordă 
 în afara pensiei? în afara pensiei? î

Persoanele care primesc pensie de invaliditate în caz de accident de muncă 
sau boală profesională în afară de pensie au dreptul şi la alte prestaţii plătite de 
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) şi de angajator (întreprinderea 
la care persoana s-a accidentat). Aceste prestaţii sunt plătite concomitent şi de 
CNAS, şi de angajator.

 Prestaţiile acordate de Casa Naţională de Asigură-
ri Sociale (art. 9 al Legii asigurării pentru accidente de 
muncă și boli profesionale nr. 756-XIV din 24.12.1999).

»
 Prestaţiile pentru reabilitare medicală includ cheltuielile de tra-
tament ambulatoriu, tratament spitalizat, asistenţă medicală urgentă, 
servicii de chirurgie plastică și reparatorie, îngrijire specială, tratament 
sanatorial, proteze, aparate ortopedice.

»
 Prestaţiile pentru recuperarea capacităţii de muncă se efectuează în 
baza unui program. În baza programului individual elaborat de CNAS 
sunt indicate perioada de recuperare, instituţia medicală și tratamentul 
de care persoana va beneficia gratuit.

»
 Prestaţiile pentru reabilitarea profesională se acordă la solicitarea 
persoanei vătămate, care în urma acidentului nu mai poate activa conform 
specialităţii. Persoana vătămată va putea frecventa cursuri gratuite privind 
restabilirea deprinderilor de muncă sau însușirea unei noi specialităţi.
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»
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se va plăti în 

mărime de 100% din salariul mediu lunar. Durata de acordare a indemniza-
ţiei nu va depăși 180 de zile, iar în anumite situaţii termenul poate fi prelun-
git cu maximum 30 de zile.

»
 Indemnizaţie pentru transferarea temporară la altă muncă – Dacă 
după traumatism persoana nu-și va mai putea îndeplini munca, ea va fi 
transferată la altă muncă mai ușoară. Mărimea indemnizaţiei va constitui 
diferenţa dintre salariul de până la eveniment și cel de după eveniment și se 
va plăti pe o perioadă care nu va depăși termenul de 90 de zile.

»
Indemnizaţia de invaliditate –se plătește pentru toată perioada cât se 

plătește pensia de invaliditate.
 Mărimea indemnizaţiei:
 Pentru invalizii de gradele I și II – 2/3 din diferenţa salariului mediu 
lunar până la producerea evenimentului și pensia de invaliditate.
 Pentru invalizii de gradul III indemnizaţ Pentru invalizii de gradul III indemnizaţ Pentru invalizii de gradul III indemniza ia constituie procentul de pierdere a 
capacităţii de muncă (indicat ă (indicat ă în certificatul medical) din 2/3. Odată cu modifica-
rea gradului de invaliditate se modifică și mărimea indemnizaţrimea indemnizaţrimea indemniza iei (Hotiei (Hotiei ă (Hotă (Hot rârâr rea Gu-
vernului privind apro barea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de 
invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale nr. 1101 din 17.10.2001).

»
 Drepturile bănești acordate de angajator (art. 18 al Legii 
securităţii și sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008
și art. 1418, 1420 și 1422 ale Codului civil al R. Moldova).

»
 Indemnizaţia unică în mărime de un salariu anual al accidentatului 
(dar nu mai puţin de salariul mediu lunar pe ţară) pentru fiecare procent de 
pierdere a capacităţii de muncă (indicat în certificatul medical). Indemniza-
ţia nu se va plăti dacă accidentul a avut loc din vina salariatului.
 Cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii – de tratament, 
de alimentaţie suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, bilet de sana-
toriu, bilete de călătorie, mijloace speciale de transport sau de cumpărare a 
unui vehicul special.

Important!
Angajatorul (persoana fizică) poartă răspundere pentru accidentul de 

muncă la fel ca și întreprinderea.
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Notă.

Beneficiarul poate primi în acelaşi timp toate aceste prestaţii (sume bă-
neşti sau servicii) şi pensia, sumele plătite de angajator şi alte prestaţii din 
CNAS.

Dacă accidentul de muncă s-a produs din vina salariatului, aceste drep-
turi băneşti, în afară de pensie, nu se vor achita; dacă vina este mixtă, din 
sumele calculate se va plăti doar partea în care angajatorul poartă vină.

10.3.3.4. Pensia de invaliditate cu sindromul „Ciornobâl”

Invaliditatea cu sindromul „Ciornobâl” este invaliditatea stabilită persoa-
nelor care au participat la lichidarea urmărilor catastrofei de la C.A.E. Cior-
nobâl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare sau care, ulterior, au fost supuse 
radiaţiei pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive.

În categoriile de cetăţeni care au suferit de pe urma catastrofei de la Cior-
nobâl intră:

(vezi art. 6 al Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de 
suferit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909-XII din 30.01.1992)

»
Persoanele care s-au îmbolnăvit ăvit ă şi au suferit de o boală actinică cauzată 

de avaria de la C.A.E. Ciornobâl, precum şi invalizii a căror invaliditate se află 
în legătură cauzală cu catastrofa de la Ciornobâl şi au fost atraşi la lucrările de 
lichidare a consecinţelor acesteia.

Persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare (poluată) şi 
au primit cetăţenia R.Moldova şi s-au îmbolnăvit de o boalăvit de o boală ă actinică în legătu-
ră cauzală cu catastrofa.

Persoanele trimise temporar sau trimise în delegaţie, care au participat în 
1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la Ciornobâl.

Persoanele trimise temporar în delegaţie, care au participat în 1988-1990 
la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la Ciornobâl.

Potrivit art. 15 al Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut 
de suferit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909-XII din 30.01.1992,
dreptul la pensie de invaliditate apare odată cu îndeplinirea
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condiţiilor obligatorii

Confirmarea invalidităţii – cer-
tificatul medical (în original), 
confirmarea faptului aflării le-
gale în zona poluată- (legitimaţia 
de participant, livretul militar, 
certificate de la organele afaceri-
lor interne, după caz, hotărârea 
judecăţii).

Conform art. 15 al Legii privind 
protecţia socială a cetăţenilor 
care au avut de suferit de pe urma 
catastrofei de la Cernobâl nr. 
909-XII din 30.01.1992, pensia de 
invaliditate cu sindromul „ Cer-
nobâl” se stabilește indiferent de 
durata stagiului de cotizare.

Pensia va fi calculată în valoarea reală a pierderii capacităţii de muncă 
(procentul pierderii capacităţii de muncă indicat în certificatul medical), din 
venitul mediu câştigat al solicitantului, iar dacă acesta lipseşte sau este mai mic 
de 606,80 lei, pensia va fi calculată din suma de 606,80 lei.

Exemplu
Ion Rusu, participant la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la Ci-

ornobâl, este invalid de gradul doi cu 70% pierdere a capacităţii de muncă. La 
stabilirea pensiei, acesta nu a prezentat certificat de salariu.

Mărimea pensiei sale va constitui: 70% din 606,80 lei = 424, 76 de lei 
(pensia de bază).

Exemplu
Vasile Raţă, participant la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la 

Ciornobâl este invalid de gradul doi cu 65% pierdere a capacităţii de muncă. 
La stabilirea pensiei, acesta a prezentat certificat de salariu prin care confirmă 
salariul mediu lunar în mărime de 500 de lei.

Mărimea pensiei sale va constitui: 65 % din 606,80 lei = 394,42 de lei 
(pensia de bază).

Exemplu
Victor Burlacu, participant la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de 

la Ciornobâl este invalid de gradul unu cu 90% pierdere a capacităţii de mun-
că. La stabilirea pensiei, acesta a prezentat certificat de salariu prin care con-
firmă salariul mediu lunar în mărime de 1500 de lei.

Mărimea pensiei sale va constitui: 90% din 1500 de lei = 1350 de lei (pen-
sia de bază).
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Important!
La pensia (de bază) calculată pentru invalizii cu sindromul „Ciornobâl” 

se plătesc şi alte suplimente prevăzute de legi speciale.
Exemplu
Calculăm pensia totală pentru Vasile Raţă.
La 394,42 de lei – pensia de bază – se plătesc suplimentele:
50 de lei – supliment în baza art. 20 al Legii privind protecţia socială a 

cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 
909-XII din 30.01.1992;

10,80 lei constituie 60% din 18 lei, achitat în temeiul Decretului Preşedin-
telui nr. 30 din 02.02.1994;

7,20 lei constituie 40% din 18 lei, achitat în temeiul Hotărârâr rii Guvernului 
nr. 152 din 03.03.1995;

88,88 de lei constituie 20% (din suma pensiei de bază şi a suplimentului 
de 50 de lei), achitat în temeiul Hotărârâr rii Guvernului nr. 677 din 06.10.1995.

551,30 de lei – pensia totală.
Ca rezultat, pensia totală spre plată a lui Vasile Raţă constituie: 551,30 de lei.

Notă.
Suplimentele la pensia de invaliditate, prevăzute la art. 20 al Legii privind 

protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei 
de la Ciornobâl nr. 909-XII din 30.01.1992, se achită în mărime diferită, în 
funcţie de gradul de invaliditate, de durata şi anul participării la lucrările de 
lichidare a consecinţelor avariei de la Ciornobâl.

10.3.3.4.1. Ce prestaţii (drepturi băneşti sau servicii) se mai acordă 
 în afara pensiei? în afara pensiei? î

În temeiul Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de sufe-
rit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909-XII din 30.01.1992, în afară de 
pensia totală sunt prevăzute şi alte drepturi băneşti:

indemnizaţia unică     

ajutor material anual – 2 salarii medii lunare pe republică pentru anul precedent;

alocaţia lunară pentru îngrijire acordată 
invalizilor de gradul unu, ţintuiţi la pat } 300 de lei;

} în mărimea unui salariu mediu lunar pe ţară, pen-
tru luna premergătoare lunii de adresare, pentru 
fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă;
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bilete gratuite anual la institubilete gratuite anual la institubilete g ţiile balneo-sanatoriale – sau echivalentul lor bănesc;

ajutor material anual pentru însănă-
toşire }

de 1 salariu mediu lunar pe 
republică pentru anul prece-
dent (participanţilor din anii 
1986-1987);

ajutor material anual pentru însănă-
toşire }

de 50% din salariul mediu 
lunar pe republică pentru anul 
precedent (participanţilor din 
anii 1988-1990);

bilete gratuite anual la instituţiile 
balneo-sanatoriale, invalizilor care au 
copii în vârstă de la 3 la 18 ani, născuţi 
după 1986

} sau echivalentul lor bănesc.

Notă.
Conform art. 21 al Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor 

din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 
–XII din 23.06.1993, invalizii cu sindromul „Ciornobâl”, din rândurile mili-
tarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afaceril-
or interne sunt recunoscuţi în categoria invalizilor de război. Prin urmare, 
această categorie de invalizi cu sindromul „Ciornobâl” din rândurile milita-
rilor are dreptul de a alege în temeiul cărei legi va solicita stabilirea pensiei.

10.3.3.5.  În ce termen În ce termen Î şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
  pensiei de invaliditate?

În conformitate cu art. 31-32 ale Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale 
de stat nr. 156-XIV din 14.10.1998, cererea pentru stabilirea pensiei se depune, 
personal, la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) din teritoriul unde 
îşi are domiciliul solicitantul. 

Cererea este un formular tip, care se eliberează de CTAS 
și se completează în baza actului de identitate (buletinul de 
identitate sau pașaportul de tip sovietic) al solicitantului.

În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabili-
rea pensiei.

La cerere se anexează următoarele documente:

»



C a p i t o l u l  X  583

»
Certificatul medical (în original)
Carnetul de muncă (în original și copie)
Livretul militar (în original și copie)
Certificatele de naștere ale copiilor (în original 
și copie)
Certificate de salariu (din 1984 până la stabili-
rea pensiei
Diploma de studii superioare (în original și copie)
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în origi-
nal și copie)
Alte documente ce confirmă stagiul de cotizare.

} Pentru invalizi de 
boală obișnuită și 
invalizii din copi-
lărie cu vârsta mai 
mare de 18 ani

»
Certificatul medical (în original)
Actul de cercetare a accidentului de muncă 
(în original și copie) 
Concluzia Cosiliului republican de boli pro-
fesionale al Ministerului Sănătăţii (în original 
și copie) 
Certificate de salariu (în original)

} Pentru invalizii în 
cazul accidentului 
de muncă sau a 
unei boli profesio-
nale.

»
Certificatul medical (în original)
Legitimaţia de participant (în original și copie)
Livretul militar (în original și copie) 
Certificate de la organele afacerilor interne (în 
original)

} Pentru invalizii cu 
sindromul „Cerno-
bâl”

»
Cererea cu documentele necesare se depune, personal, 

la CTAS de la domiciliul solicitantului în termen de 60 de 
zile de la data apariţiei dreptului.

După înregistrarea cererii solicitantul pensiei va pri-
mi o recipisă care conţine numărul de înregistrare și data 
primirii cererii.

Notă.
Dacă persoana nu este de acord cu decizia Casei Teritoriale de Asigurări 

Sociale, aceasta poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
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Dacă persoana nu este de acord nici cu decizia Casei Naţionale de Asigu-
rări Sociale, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată.

Important!
Dacă invalidul se află sub tutelă, cererea va fi depusă de tutore.
Dacă din cauza sănătăţii persoana nu se poate deplasa personal pentru a de-

pune cererea, setul de documente şi cererea de solicitare a pensiei vor fi primite, 
de către persoana competentă angajată în CTAS la domiciliul solicitantului.

Dacă persoana a depăşit termenul de 60 de zile, pensia i se va stabili nu 
din momentul apariţiei dreptului, ci din data depunerii cererii sau din data 
prezentării ultimului document anexat la cerere.

Exemplu
La data de 25 iunie 2010 Elena Ursu a fost încadrată în gradul II de invalidi-

tate cu boală obişnuită. Cererea sa şi documentele necesare au fost depuse la data 
de 14 septembrie 2010. Prin urmare, pensia doamnei Elena Ursu a fost stabilită şi 
remisă spre plată din data de 14 septembrie 2010 (data depunerii cererii).

10.3.3.6. Pensia de invaliditate a persoanelor cu statut militar

În funcţie de cauza invalidităţii, invalizii din rândurile militarilor, ale per-
soanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne se 
clasifică în două categorii:

(vezi art. 21 al Legii asigurăasigurăasigur rii cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 – XII din 
23.06.1993):

Invalizi de război – în cazul în care 
invaliditatea este cauzată de răni-
re, contuzionare sau schilodire în 
perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial, în cazul lichidării urmă-
rilor catastrofei de la Cernobâl, al 
îndeplinirii altor îndatoriri de ser-
viciu militar ori de afecţiuni legate 
de aflare pe front, în detașamente 
și formaţiuni de partizani, în orga-
nizaţii și grupe ilegale în cel de-al 
Doilea Război Mondial, precum și 
de acţiuni de luptă în timp de pace.

Invalizi (militari) – în cazul în 
care invaliditatea este cauzată 
de o schilodire în accident 
nelegat de îndeplinirea în-
datoriilor de serviciu militar, 
dacă invaliditatea a survenit în 
timpul îndeplinirii serviciului 
sau cel mult după trei luni de la 
eliberare din serviciu, sau după 
expirarea acestui termen, dacă 
a fost cauzată de o rănire, con-
tuzie, schilodire sau afecţiune 
contractată în perioada 
îndeplinirii serviciului.
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Potrivit Legii asigurăasigurăasigur rii cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de 
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 –XII din 23.06.1993, –XII din 23.06.1993, –
dreptul la pensie de invaliditate apare odată cu îndeplinirea 

condiţiilor obligatorii

Confirmarea invalidităţii – cer-
tificatul medical (în original), 
confirmarea faptului aflării 
în operaţiunile militare sau în 
serviciul militar (legitimaţia de 
participant, livretul militar, cer-
tificate de la Ministerul Apărării 
sau organele afacerilor interne.

Conform art. 19 al Legii asigu-
rărăr rii cu pensii a militarilor și a 
persoanelor din corpul de coman-
dă și din trupele organelor afa-
cerilor interne nr. 1544 –XII din –XII din –
23.06.1993, pensia de invaliditate 
se stabilește indiferent de durata 
stagiului de cotizare.

Conform art. 22-23 ale Legii asigurăasigurăasigur rii cu pensii a militarilor şi a persoa-
nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 
–XII din 23.06.1993, se stabileşte următoarea

mărime a pensiei:

invalizilor de război

pentru gr. I și II de invaliditate 
– 75% din suma câștigului;
pentru gr. III de invaliditate 
– 50% din suma câștigului.
Mărimea minimă pentru in-
valizii de război din rândurile 
soldaţilor în termen
pentru gr. I și II de invaliditate 
– 504 lei;
pentru gr. III de invaliditate 
– 252 de lei.
Pentru invalizii din rândurile 
caporalilor, sergenţilor și pluto-
nierilor în termen
pentru gr. I și II de invaliditate 
– 110% din 504 lei;
pentru gr. III de invaliditate 
– 110% din 252 de lei.

invalizilor militari

pentru gr. I de invaliditate – 75% din 
suma câștigului;
pentru gr. II de invaliditate – 55% din 
suma câștigului;
pentru gr. III – 30% din suma câștigului.
Mărimea minimă pentru invalizii de răz-
boi din rândurile soldaţilor în termen
pentru gr. I și II de invaliditate – 336 de lei;
pentru gr. III de invaliditate – 168 de lei.
Pentru invalizii din rîndurile capo-
ralilor, sergenţilor și plutonierilor în 
termen
pentru gr. I și II de invaliditate – 110%
din 504 lei;
pentru gr. III de invaliditate – 110% din
252 de lei.
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Pensia de invaliditate se majorează cu:

135 de lei – militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract şi persoa-
nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au 
luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace; 

75 de lei – persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau 
tratamentului în instituţii de psihiatrie; 

35 de lei – persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, 
care s-au aflat în locuri de exil (deportare); 

300 de lei – persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior 
reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de 
concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată. 

Majorări prevăzute conform art. 26 al Legii asigurăasigurăasigur rii cu pensii a milita-
rilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne nr. 1544 –XII din 23.06.1993.–XII din 23.06.1993.–

10.3.3.6.1. În ce termen În ce termen Î şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
 pensiei de invaliditate pentru militari?

Cererea este un formular tip, care se eliberează de către or-
ganele de stabilire a pensiei și se completează în baza actului 
de identitate (buletinul de identitate sau pașaportul de tip 
sovietic) al solicitantului.
În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabilirea 
pensiei.
La cerere se anexează următoarele documente:

»
Certificatul medical (în original)
Carnetul de muncă (în original și copie)
Livretul militar (în original și copie)
Certificate de salariu
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original și copie)
Legitimaţia de participant la operaţiuni militare 

 sau de îndeplinire a serviciului militar.

»
Cererea și documentele necesare 

pentru stabilirea pensiei de invaliditate se depun la:

»
Ministerul Apărării – pentru militarii care şi-au îndeplinit serviciul prin 

contract în Armata Naţională; 
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Ministerul Afacerilor Interne – pentru militarii din trupele de carabi-
nieri, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne; 

Ministerul Justiţiei în persoana Departamentului Instituţiilor Peniten-
ciare – pentru persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă al siste-
mului penitenciar; 

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova – pentru cola-
boratorii care şi-au îndeplinit prin contract serviciul în Serviciul de Informaţii 
şi Securitate; 

Departamentul Trupelor de Grăniceri – pentru militarii Trupelor de 
Grăniceri; 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – pentru 
colaboratorii care şi-au îndeplinit serviciul în Centrul pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei; 

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat – pentru colaboratorii care şi-au în-
deplinit serviciul prin contract în Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat. 

Notă.
Un termen exact pentru depunerea cererii de stabilire a pensiei nu este 

indicat, însă este determinat termenul în care ia naştere dreptul la pensie. 
În cazul unei adresări tardive, pensia pentru perioada precedentă se va plăti 
pentru cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii, dar nu mai devre-
me de data stabilirii invalidităţii. Drept prevăzut în temeiul art. 50 al Legii 
asigurăasigurăasigur rii cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din 
trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 –XII din 23.06.1993.–XII din 23.06.1993.–

Exemplu
Ion Dinu a fost încadrat în gradul II de invaliditate la data de 12 februarie 

2010. Cererea sa şi documentele necesare pentru stabilirea pensiei au fost de-
puse la data de 15 octombrie 2010. Pensia de invaliditate i-a fost stabilită din 
data de 12 februarie 2010 deoarece din momentul constatării invalidităţii sale 
şi până la data depunerii cererii nu au trecut 12 luni.

Exemplu
Ilie Corbu a fost încadrat în gradul II de invaliditate la data de 15 mai 

2009. Cererea sa şi documentele necesare pentru stabilirea pensiei au fost de-
puse la data de 20 septembrie 2010. Pensia de invaliditate i-a fost stabilită din 
data de 20 septembrie 2009 deoarece din momentul constatării invalidităţii 
sale şi până la data depunerii cererii au trecut mai mult de 12 luni.

Notă.
Dacă persoana nu este de acord cu decizia organului de stabilire a pen-

siei, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată.
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10.3.4. Pensia de urmaş (pentru pierderea întreţinătorului)

Pensia de urmaş este o sumă bănească plătită lunar, din Bugetul asigură-
rilor sociale, persoanelor inapte de muncă, în cazul pierderii întreţinătorului, 
cu condiţia că la momentul decesului întreţinătorul confirmă un stagiu de co-
tizare necesar.

În funcţie de statutul decedatului legiuitorul stabileşte diferenţiat condi-
ţiile de apariţie a dreptului la pensie, cercul beneficiarilor (urmaşilor), mo-
dul de calcul şi mărimea pensiei precum şi achitarea altor plăţi suplimentare 
pensiei. Aceste diferenţieri conturează două tipuri de pensie pentru pierderea 
întreţinătorului:

– pensia de urmaş în cazul decedatului civil;
– pensia de urmaş în cazul decedatului militar.

Dreptul la pensie de urmaş apare ca urmare a:
– decesului persoanei (confirmat prin certificatul de deces eliberat de 

Oficiul Stării Civile);
– declarării morţii persoanei (fapt confirmat prin hotărârea instanţei 

de judecată). În temeiul hotărârii instanţei de judecată Oficiul Stării 
Civile eliberează certificatul de deces;

– declarării dispariției fă fă f ră urmă (fapt confirmat prin hotărârea in-
stanţei de judecată). 

10.3.4.1. Pensia de urmaş în cazul decedatului civil ş în cazul decedatului civil ş î

În conformitate cu art. 25 al Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale de 
stat nr.156-XIV din 14.10.1998, au dreptul la pensia de urmaş următoarele 
categorii de persoane:
• copiii – până la vârsta de 18 ani sau de 23 de ani, dacă îşi continuă studiile 

cu frecvenţa la zi (aceleaşi drepturile au copiii născuţi în căsătorie, copiii 
născuţi în afara căsătoriei, copiii din căsătoriile precedente sau copiii în-
fiaţi de către decedat);

• soţul supravieţuitor – dacă la momentul decesului susţinătorului sau pe 
parcursul a 5 ani după decesul acestuia a împlinit vârsta de pensionare sau 
a fost încadrat în gradul I sau II de invaliditate, a avut cel puţin 15 ani de 
căsătorie cu persoana respectivă şi nu s-a recăsătorit după decesul aces-
teia;

• soţul supravieţuitor sau tutorele – care are în îngrijire copii sub vârsta de 
3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă şi 
de aflare în concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani.
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Dreptul la pensie apare din momentul îndeplinirii 

condiţiilor obligatorii

Confirmarea producerii unuia 
din următoarele evenimente:
– decesului
– declararea absenţei fără veste
– declararea morţii
Confirmarea:
– existenţei statutului de urmaș

Confirmarea stagiului de cotizare dacă 
decesul a avut loc:
până la vârsta de 23 de ani – 1 an de stagiu
de la 23 la 26 de ani – 2 ani de stagiu
de la 26 la 31 de ani – 3 ani de stagiu
peste 31 de ani – 5 ani de stagiu
art. 20 al Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri 
sociale de stat, nr. 156-XIV din 14.10.1998.

Notă.
Dacă la momentul stabilirii pensiei nu va fi confirmat stagiul de cotizare 

necesar, urmaşilor li se va stabili o alocaţie socială, în temeiul Legii privind 
alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV din 
14.07.1999.

Dacă decesul întreţinătorului a survenit din cauza unui accident de mun-
că, a unei boli profesionale, a participării la lichidarea consecinţelor avariei 
de la Ciornobâl, confirmarea stagiului de cotizare nu este necesarăconfirmarea stagiului de cotizare nu este necesarăconfirmarea stagiului de cotizare nu este necesar .

Mărimea pensiei de urmaş în cazul decedatului civil
se calculează procentual din pensia întreţinătorului decedat în funcţie de 

numărul urmaşilor în următoarea proporţie:

»
– pentru un urmaş – 50% din pensia întreţinătorului decedat;
– pentru doi urmaşi – 75% din pensia întreţinătorului decedat;
– pentru trei şi mai mulţi urmaşi – 100% din pensia întreţinătorului 

decedat.

Exemplu
În urma decesului unei mame au rămas 2 copii ai acesteia. Mama a primit 

o pensie de invaliditate de gradul I în mărime 800 de lei. Pensia pentru 2 copii 
ai săi va constitui 75% din 800 de lei = 600 de lei.

Exemplu
După decesul unui tată a rămas 1 copil al acestuia. Până la deces, tatăl nu 

a primit pensie. Pentru a calcula pensia de urmaş, mai întâi vom calcula pen-
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sia tatălui decedat, adică ce pensie ar fi avut acesta dacă nu deceda. Admitem 
că tatăl ar fi avut o pensie de 1000 de lei. Pensia de urmaş pentru un copil va 
constitui 50% din 1000 de lei = 500 de lei.

Important!
În cazul în care decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a 

unei boli profesionale, în afară de pensie, urmaşilor li se acordă şi alte dreptu-
ri băneşti, achitate atât de Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), cât şi 
de angajator.

»
drepturi bănești acordate în afară n afară n afar de pensie

Acordate din CNAS

5 salarii de funcţie – 1 copil
8 salarii de funcţie – 2 copii
12 salarii de funcţie – 3 și mai mulţi copii
3 salarii de funcţie – pentru soţul supravieţuitor
3 salarii de funcţie – pentru tutorele care 
îngrijește de copilul decedatului în vârstă până 
la 3 ani.
(art. 18 al Legii asigură(art. 18 al Legii asigură(art. 18 al Legii asigur rii pentru accidente de 
muncă și boli profesionale nr. 756 din 24.12.1999)
Notă.
Dacă salariul de funcţie al decedatului este mai 
mic decât salariul mediu pe economie, pentru 
calcularea indemnizaţiei la bază se va lua sala-
riul mediu pe economie. (Salariul mediu lunar (Salariul mediu lunar (
pe ţară ară ar se calculează și se publică anual de către 
Biroul Naţional de Statistică al R. Moldova.)

Acordate de angajatorcordate de angajator

– Indemnizaţia unică – un 
salariu mediu anual al celui 
decedat, pentru fiecare an 
complet pe care acesta nu 
i-a trăit până la vârsta de 
62 de ani, dar nu mai puţin 
de 10 salarii medii anuale 
(art. 18 din Legea securită-
ţii și sănătăţii în muncă nr. 
186 din 10.07.2008).

– Plătește toate cheltuie-
lile de înmormântare și 
alte despăgubiri (art. (art. (
1419 – 1422, Codul civil al 
R. Moldova).

Notă.
Urmaşii sunt în drept să primească în acelaşi timp toate aceste prestaţii 

(sume băneşti): şi pensia, şi sumele plătite de angajator, şi alte prestaţii din 
CNAS.

Angajatorul persoană fizică plăteşte aceleaşi sume ca şi întreprinderea.
Dacă accidentul de muncă s-a produs din vina salariatului, aceste drep-

turi băneşti în afară de pensie nu se vor achita, dacă vina este mixtă, din 
sumele calculate se va plăti doar partea în care angajatorul poartă vină.
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Mărimea pensiei de urmaş în cazul decedatului 
participant la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la Ciornobâl.

Pensia pentru urmaş se calculează din venitul decedatului, iar când acesta 
lipseşte, pensia se va calcula din suma de 606,80 lei, dar aceasta nu poate fi mai 
mică de 65 de lei pentru fiecare membru al familiei.

Pensia de urmaş se calculează în funcţie de numărul de urmaşi după cum 
urmează:

– în cazul unui urmaş, venitul decedatului se împarte la 2;
– în cazul a doi urmaşi, venitul decedatului se împarte la 3.
Astfel venitul decedatului se va împarți la cifra ce corespunde numărului 

de urmaşi plus decedatul.

Exemplu
În urma decesului unui tată au rămas 3 urmaşi. Pentru calcularea pensiei, 

venitul decedatului se va împărţi la 4.

La pensia de bază obţinută, în funcţie 
de numărul de urmaşi, se plătesc şi alte suplimente

Exemplu
Ana Doni a depus la Casa Teritorială de Asigurări Sociale o cerere de sta-

bilire a pensiei de urmaş după decesul soţului său, fost participant la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Ciornobâl. La cerere ea a anexat următoarele acte:

– certificatele de naştere a trei copii minori;
– certificatul de deces;
– actele ce confirmă participarea la lucrările de lichidare a consecinţelor 

avariei de la Ciornobâl.

În exemplul nostru, în lista actelor prezentate lipseşte certificatul ce con-
firmă salariul decedatului, prin urmare, pensia pentru urmaş se va calcula din 
suma de 606,80 lei.

În exemplul dat e vorba de trei urmași, plus decedatul, obţinem cifra 4.
Prin urmare, 606,80 lei: 4 = 151,70 de lei.
Suma obţinută este suma pensiei de bază ce îi revine fiecărui urmaş: 

151,70 de lei. Prin urmare, pensia totală este formată din pensia de bază plus 
suplimentele prevăzute de lege. Mai întâi vom calcula pensia pentru un singur 
urmaş.

151,70 de lei – pensia de bază
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35 de lei – supliment în baza art. 11 al Legii privind protecţia socială a cetă-
ţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909-XII 
din 30.01.1992;

10, 80 lei – constituie 60% din 18 lei, achitat în temeiul Decretului Preşe-
dintelui nr. 30 din 02.02.1994;

7, 20 lei – constituie 40% din 18 lei, achitat în temeiul Hotărârâr rii Guvernu-
lui nr.152 din 03.03.1995;

30, 34 lei – constituie 20% din suma pensiei de bază, achitat în temeiul 
Hotărârâr rii Guvernului nr. 677 din 06.10.1995.

235, 04 lei – pensia totală pentru un copil.
Ca rezultat, pensia totală spre plată pentru un urmaş constituie: 235,04 lei.
În exemplul nostru însă avem trei urmaşi, deci înmulţim 235,04 lei cu trei.
Pensia totală spre plată pentru trei urmaşi constituie: 705,12 lei.

Important!
Pe lângă pensie urmaşii au dreptul şi la alte sume băneşti:

– Compensaţie unică – de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite 
pentru anul precedent.

– Ajutor material unic anual – 360 de lei, copiilor care şi-au pierdut 
întreţinătorul.
Pentru detalii vezi: art.9 şi 11 ale Legii privind protecţia socială a cetăţe-

nilor care au avut de suferitde pe urma catastrofei de la Ciornobâl nr. 909- XII 
din 30.01.1992.

10.3.4.1.1. În ce termen În ce termen Î şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
 pensiei de urmaş în cazul decedatului civil?ş în cazul decedatului civil?ş î

În conformitate cu art. 31-32 ale Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale 
de stat nr. 156-XIV din 14.10.1998, cererea pentru stabilirea pensiei se depune, 
personal, la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) în raza căreia îşi are 
domiciliul solicitantul. 

 Cererea este un formular tip, care se eliberează de CTAS 
și se completează în baza actului de identitate (buletinul de 
identitate sau pașaportul de tip sovietic) al solicitantului.
 În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabilirea 
pensiei.
 La cerere se anexează următoarele documente:

»
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Carnetul de muncă (în original și copie)
Livretul militar (în original și copie)
Certificatele de naștere ale copiilor (în original și copie)
Certificatul de deces (în original și copie)
Diploma de studii superioare (în original și copie)
Alte documente ce confirmă stagiul de cotizare.
Certificate de salariu 

După caz
Certificat de la studii, dacă urmașii sunt studenţi 
Carnetul de muncă al tutorelui care îngrijește de copilul deceda-
tului (în original și copie)
Certificatul de înfiere, dacă urmașul este înfiat (în original și copie)
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original și copie)

} în cazul 
decedatului 
civil

Carnetul de muncă (în original și copie)
Livretul militar (în original și copie)
Certificatele de naștere ale copiilor (în original și copie)
Certificatul de deces (în original și copie) 
Certificate de salariu 

După caz 
Certificat de la locul de studii, dacă urmașii sunt studenţi
Carnetul de muncă al tutorelui care îngrijește de copilul 
decedatului (în original și copie)
Certificatul de înfiere, dacă urmașul este înfiat (în original și copie)
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original și copie)
Actul de cercetare a accidentului de muncă (în original și copie)
Concluzia Consiliului republican de boli profesională al Minis-
terului Sănătăţii (în original și copie)

} în cazul
decesului 
ca urmare 
a acciden-
tului de 
muncă 
sau a unei 
boli pro-
fesionale

Legitimaţia de participant (în original și copie)
Livretul militar (în original și copie)
Certificate de la organele afacerilor interne (în original)
Certificatele de naștere ale copiilor (în original și copie)
Certificatul de deces (în original și copie)
Certificate de salariu 

După caz 
Certificat de la locul de studii, dacă urmașii sunt studenţi
Carnetul de muncă ale tutorelui care îngrijește de copilul
decedatului (în original și copie)
Certificatul de înfiere, dacă urmașul este înfiat (în original și copie)
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original și copie)
Certificatul de înfiere de paternitate (în original și copie)

} în cazul 
decesului 
partici-
pantului 
la Cerno-
bâl

»
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»
Cererea și documentele necesare se depun, personal, la CTAS 
de la domiciliul solicitantului în termen de 90 de zile de la data 
apariţiei dreptului (art. 32 al Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri 
sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998).
După înregistrarea cererii solicitantul pensiei va primi o recipi-
să care conţine numărul de înregistrare și data primirii cererii.

»
Dacă persoana nu este de acord cu decizia Casei Teritoriale de Asigurări 

Sociale, aceasta poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
Dacă persoana nu este de acord nici cu decizia Casei Naţionale de Asigu-

rări Sociale, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată.

Important!
Pentru urmaşii minori cererea se va depune de către părinţii supravieţui-

tori sau de către tutore.
Dacă persoana a depăşit termenul de 90 de zile, pensia i se va stabili nu 

din momentul apariţiei dreptului, ci din data depunerii cererii sau din data 
prezentării ultimului document anexat la cerere.

Exemplu
La data de 20 octombrie 2010 Ina Roşca a depus cererea şi documentele ne-

cesare de stabilire a pensiei de urmaş, ca urmare a decesului soţului său pe data 
de 15 iunie 2010. Prin urmare, pensia de urmaş a fost stabilită din data de 20 
octombrie 2010 (data depunerii cererii), deoarece cererea a fost depusă după ex-
pirarea termenului de 90 de zile din data decesului.

10.3.4.2. Pensia de urmaş în cazul decedatului militarş în cazul decedatului militarş î

În temeiul art. 31 al Legii privind asigurarea cu pensii a militarilor şi a per-
soanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 
1544-XII din 23.06.1993, au dreptul la pensia de urmaş următorele categorii 
de persoane:

»
• copiii, fraţii, surorile şi nepoţii – până la vârsta de 18 ani sau care au depă-

şit această vârstă, dar au devenit invalizi înainte de a fi împlinit 18 ani, iar 
cei care îşi continuă studiile cu frecvenţa la zi până la vârsta de 23 de ani;

• tatăl, mama şi soţul (soţia) – la atingerea vârstei de pensionare sau la con-
statarea invalidităţii;

• mamele şi soţiile în vârstă de 50 de ani – în cazul militarilor care au de-
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cedat în urma unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în 
timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace;

• bunicul, bunica – în cazul în care nu există persoane obligate, conform 
legii, să-i întreţină;

• soţul supravieţuitor sau tutorele – care nu lucrează şi îngrijeşte de copiii, 
fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului decedat, dacă aceştia nu au îm-
plinit vârsta de 8 ani; 

• părinţii vitregi – dacă au educat sau au întreţinut cel puţin 5 ani fiul sau 
fiica vitregă decedată;

• copiii vitregi – dacă nu au primit pensie alimentară de la părinţii fireşti;
• soţiilor generalilor – iilor generalilor – iilor generalilor decedaţi în urma unei răniri, contuzionări, infirmităţi 

survenite în timpul executării obligaţiilor serviciului special. Acestora li se sta-
bileşte pensie în cazul pierderii întreţinătorului, indiferent de vârsta şi capaci-
tatea lor de muncă, dacă ele s-au aflat în întreţinerea lor.

Dreptul la pensie apare din momentul îndeplinirii
condiţiilor obligatorii

Confirmarea producerii unuia din 
următoarele evenimente:
– decesului;
– declararea absenţei făei făei f ră veste;
– declararea morţii.
Confirmarea:
– existenţei statutului de urmaș

Confirmarea sta-
giului de cotizare
nu este necesară.

Mărimea pensiei de urmaş se stabileşte procentual 
din valoarea reală a câştigului în următoarea proporţie:

40% din câștigul decedatului, pentru 
fiecare urmaș inapt de muncă
– în cazul când întreţinătorul a decedat în 
urma unei răniri, contuzionări sau schi-
lodiri în perioada celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, în cazul lichidării urmărilor 
catastrofei de la Cernobâl, în cazul altor 
afecţiuni legate de serviciu sau de aflare 
pe front, al aflării în detașamente și for-
maţiuni de partizani sau al participării la 
operaţiuni de luptă pe timp de pace.

30% din câștigul dece-
datului, pentru fiecare 
urmaș inapt de muncă
– în cazul militarului de-
cedat în urma unor schi-
lodiri într-un accident ne-
legat de îndeplinirea servi-
ciului militar sau în urma 
unei afecţiuni contractate 
în timpul îndeplinirii ser-
viciului.
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10.3.4.2.1. În ce termen În ce termen Î şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
 pensiei de urmaş în cazul decedatului militar?ş în cazul decedatului militar?ş î

În conformitate cu art. 49 al Legii asigurăasigurăasigur rii cu pensii a militarilor şi a per-
soanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 
1544 –XII din 23.06.1993, –XII din 23.06.1993, – cererea pentru stabilirea pensiei se depune la: 

Ministerul Apărării – pentru familiile militarilor care şi-au îndeplinit 
serviciul prin contract în Armata Naţională;

Ministerul Afacerilor Interne – pentru familiile militarilor din trupele de 
carabinieri, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor aface-
rilor interne;

Ministerul Justiţiei în persoana Departamentului Instituţiilor Peniten-
ciare – pentru familiile persoanelor efectivului de trupă şi corpului de coman-
dă al sistemului penitenciar;

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova – pentru fa-
miliile colaboratorilor care şi-au îndeplinit prin contract serviciul în Serviciul 
de Informaţii şi Securitate;

Departamentul Trupelor de Grăniceri – pentru familiile militarilor Tru-
pelor de Grăniceri; 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – pentru 
familiile colaboratorilor care şi-au îndeplinit serviciul în Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat – pentru familiile colaboratorilor 
care şi-au îndeplinit serviciul prin contract în Serviciul de Protecţie şi Pază 
de Stat. 

»
 Cererea este un formular tip, care se eliberează de către 
organele de asigurare socială și se completează în baza actului 
de identitate (buletinul de identitate sau pașaportul de tip so-
vietic) al solicitantului.
 În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabilirea 
pensiei.
 La cerere se anexează următoarele documente:

»
Livretul militar (în original și copie)
Legitimaţia de participant sa de serviciu militar (în original și copie)
Certificatele de naștere ale copiilor (în original și copie)
Certificatul de deces (în original și copie)
Certificate de salariu
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După caz
Certificat de studii, dacă urmașii sunt studenţi
Carnetul de muncă al tutorelui care îngrijește de copilul decedatului 

 (în original și copie)
Certificatul de înfiere, dacă urmașul este înfiat (în original și copie)
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original și copie)

»
 Cererea și documentele necesare se depun personal (pentru 
urmașii minori cererea se va depune de către părinţi sau de tuto-
re. După înregistrarea cererii solicitantul pensiei va primi o reci-
pisă care conţine numărul de înregistrare și data primirii cererii.

»
Un termen exact pentru depunerea cererii de stabilire a pensiei nu este 

indicat, însă este determinat termenul în care ia naştere dreptul la pensie. În 
cazul unei depuneri întârziate a cererii, pensia pentru perioada precedentă se 
va plăti pentru cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii, dar nu mai 
devreme de data decesului. Drept prevăzut în temeiul art. 50 al Legii asigură-asigură-asigur
rii cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 
organelor afacerilor interne nr. 1544 –XII din 23.06.1993.–XII din 23.06.1993.–

Exemplu
Elena Caşu a depus cerere de stabilire a pensiei de urmaş la data de 12 

octombrie 2010, ca urmare a decesului soţului ei la data de 10 februarie 2010. 
Pensia de urmaş a fost stabilită din data de 10 februarie 2010, deoarece din 
momentul decesului şi până la data depunerii cererii nu au trecut 12 luni.

Exemplu
Nina Ştirbu a depus cerere de stabilire a pensiei de urmaş la data de 10 

septembrie 2010, ca urmare a decesului soţului ei la data de 18 iulie 2009. 
Pensia de urmaş a fost stabilită din data de 10 septembrie 2009, deoarece din 
momentul decesului şi până la data depunerii cererii au trecut 12 luni.

Notă.
Dacă persoana nu este de acord cu decizia organului de stabilire a pen-

siei, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată. 

10.3.5. Calcularea pensiei

Pensia fiecărui solicitant va fi calculată conform formulelor prevăzute 
de lege pentru categoria de pensie solicitată. Mărimea pensiei solicitantului 
depinde de salariul prezentat şi stagiul de cotizare total, indici care se iau în 
considerare la calcularea pensiei. Dacă în urma calculului se obţine o sumă 
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mai mică decât pensia minimă, spre plată va fi stabilită pensia minimă con-
form categoriei pensiei. (Calcularea pensiei este reglementată de Hotărârâr rea 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare 
a pensiilor de asigurăa pensiilor de asigurăa pensiilor de asigur ri sociale de stat nr. 328 din 19.03.2008, Monitorul oficial 
nr. 61-62 din 25.03.2008.)

De la 1 aprilie 2011 cuantumul pensiei minime indexate constituie: 
570,66 de lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă pentru lucrătorii

      din agricultură;
641,00 de lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a celorlalţi bene-

      ficiari de pensii pentru limită de vârstă;
456,02 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;
440,36 de lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;
310,08 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.

Notă.
Mărimea pensiilor achitate din Bugetul asigurărilor sociale se modifică 

în fiecare an începând cu 1 aprilie în urma indexării.

10.3.6. Recalcularea pensiei

Pensia poate fi recalculată la dorinţa pensionarului în cazul când la mo-
mentul stabilirii pensiei nu au fost prezentate toate documentele cu privire la 
salariu şi la stagiul de cotizare (vezi art. 33 al Legii privind pensiile de asigură Legii privind pensiile de asigură Legii privind pensiile de asigur ri 
sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998).

Recalcularea pensiei se face în următoarele cazuri:

»
• La cererea solicitantului beneficiar de pensie stabilită după 01 ianua-

rie 1999:
În baza documentelor ce confirmă stagiul de cotizare (vechimea în 
muncă) sau salariul câştigat până la data stabilirii pensiei şi din anumi-
te motive nu au fost anexate la pachetul de documente la momentul de-
punerii cererii şi a actelor necesare pentru solicitarea stabilirii pensiei.

• La cererea solicitantului care a stabilit pensia până 01 ianuarie 1999:
 Recalcularea pensiei se va efectua doar în baza documentelor ce con-

firmă stagiul de cotizare realizat până la data stabilirii pensiei.
• La cererea solicitantului care în acelaşi timp are dreptul la mai multe 

categorii de pensii (cu excepţia pensiei de urmaş) şi doreşte să treacă 
de la o categorie de pensie la alta:
În situaţia în care pensionarul a beneficiat anterior de o altă categorie de 
pensie şi în condiţiile legii poate solicita transferul de la o categorie de 
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pensie la alta, astfel pensia anterior stabilită va fi revăzută în baza noilor 
condiţii de calcul şi de stabilire a acesteia la momentul solicitării.

Exemplu
La 20 august 2002 Olga Cuşnir și-a stabilit pensia de invaliditate de gradul 

II pe termen nelimitat. La data de 15 mai 2008 ea împlineşte ârsta de pensio-
nare şi, în baza unei cereri, renunţă la pensia de invaliditate şi solicită stabilirea 
pensiei pentru limită de vârstă. În tot acest răstimp, din anul 2002 şi până 
în anul 2010, Olga Cuşnir a continuat să lucreze. Confom legii, recalcularea 
pensiei în baza documentelor ce confirmă salariul şi stagiul de cotizare reali-
zat după stabilirea pensiei nu se efectuează. Astfel, la 20 octombrie 2010, Olga 
Cuşnir depune la CTAS o cerere prin care solicită transferul de la pensia de 
vârstă la pensia de invaliditate.

La cererea de transfer la pensia de invaliditate pot fi anexate documente ce 
confirmă stagiul de cotizare realizat şi salariul câştigat până la data solicitării 
transferului.

Deci, Olga Cuşnir, prin transferul pensiei, a obţinut şi o recalculare a 
pensiei, deoarece astfel a fost posibilă recalcularea pensiei în baza documen-
telor ce confirmă stagiul de cotizare realizat şi salariul câştigat după 15 mai 
2008 (după stabilirea pensiei de vârstă). 

Notă.
Pensia nu se recalculează în baza noilor documente referitoare la stagiul 

de cotizare realizat sau la salariul câştigat după stabilirea pensiei.

10.3.7. Indexarea pensiei

Indexarea pensiei are drept scop ajustarea coraportului dintre mărimea 
pensiilor şi consumul necesar vieţii. Procentul (coeficientul) de indexare este 
stabilit în fiecare an prin hotărâre de Guvern şi constituie media dintre creş-
terea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului 
mediu pe ţară pentru anul precedent. Pentru a determina mărimea pensiei 
indexate, cuantumul anterior al pensiei se înmulţeşte cu coeficientul de in-
dexare, în temeiul art. 13 al Legii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigurăLegii privind pensiile de asigur ri sociale de stat 
nr.156-XIV din 14.10.1998. Indexarea se efectuează în fiecare an, până la 1 
aprilie fiind supuse indexării numai pensiile şi partea de pensii achitate din 
mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Coeficientul indexării pensiilor în 2011 este de 7,8 %, în temeiul Hotărârâr rii 
Guvernului cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurăiilor de asigurăiilor de asigur ri sociale şi a unor 
prestaţii sociale de stat nr. 150 din 14.03.2011.
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10.3.8. Plata pensiei

Conform Hotărârâr rii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurăn sistemul public de asigurăn sistemul public de asigur ri sociale de stat 
şi alocaţiilor sociale de stat nr. 929 din 15.08.2006, Monitorul Oficial nr.134-137 
din 25.08.2006, pensia se plăteşte lunar, în numerar, pentru luna în curs în lo-
calitatea în raza căreia îşi are domiciliul beneficiarul, prin intermediul:

• oficiilor poştale după locul de trai – pensia va fi adusă la domiciliu de 
poştaş, fără să ceară pentru aceasta plată de la pensionar;

• instiuţiilor bancare:
– în baza livretului de economii – pensionarul va depune la Casa 

Teritorială de Asigurări Sociale o cerere în care va indica codul in-
stituţiei bancare şi numărul contului bancar (livretul de economii
pentru plata pensiei se eliberează de Banca de Economii sau de 
filialele ei);

– în baza cardului bancar – cardul bancar poate fi primit de la Ban-
ca de Economii, în baza buletinului de identitate şi este valabil 12 
luni, termen după care poate fi prelungit.

Pensia se plăteşte, personal, pensionarului – la prezentarea buletinului de 
identitate sau a paşaportului de tip sovietic 

sau
altei persoane împuternicite de pensionar – la prezentarea actului de 

identitate şi a procurii (procura pentru plata pensiilor se eliberează de către 
notar sau un alt organ împuternicit de lege, fără plată, şi este valabilă doar 6 
luni). 

Notă.
Dacă pensionarul se află temporar peste hotarele Republicii Moldova, 

procura pentru primirea pensiei poate fi autentificată de ambasada (consu-
latul) Republicii Moldova din ţara de reşedinţă.

Important!
Plata pensiei în caz de transferare în altă localitate, la noul loc de trai, va 

începe din luna în care aceasta a fost suspendată la locul precedent de trai.
Dacă pensia nu a fost ridicată mai mult de 6 luni consecutiv, plata acesteia 

se suspendă (încetează temporar).

10.3.8.1. Plata pensiei neâncasate (neprimite)

Plata pensiei stabilite, dar neprimite din vina beneficiarului va fi reluată 
din luna în care beneficiarul a depus la Casa Teritorială de Asigurări Sociale 
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(CTAS) cererea de reluare a plăţii pensiei. La cerere va anexa copia actului de 
identitate.

Pensia se va achita pentru o perioadă de cel mult trei ani anteriori datei 
depunerii cererii, dar nu mai devreme de data suspendării.

Exemplu
Lidia Guţu, beneficiară de pensie, în luna august 2006 a plecat peste hota-

re şi s-a întors în septembrie 2010. Pentru perioada în care a lipsit din ţară nu 
a lăsat nimănui o procură pentru primirea pensiei şi respectiv plata pensiei a 
fost încetată.

La data de 5 octombrie 2010, Lidia Guţu a depus la CTAS o cerere prin 
care solicită reluarea plăţii pensiei neprimite pentru perioada trecută. După 
examinarea cererii, plata pensiei a fost reluată din data de 5 octombrie 2007. 2007. 2007
Pentru că Lidia Guţu s-a adresat mai târziu de 3 ani din data încetării plăţii 
pensiei, pensia neprimită i-a fost achitată nu din momentul încetării, ci pentru 
o perioadă nu mai mare de 3 ani anteriori datei de depunere a cererii.

Pensia neprimită în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte pentru 
o perioadă anterioară de cel mult 3 ani din ziua decesului, inclusiv pentru luna 
decesului, la cererea moştenitorilor, iar în lipsa acestora se plăteşte persoanei 
care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Notă.
Pensia neplătită la timp din vina organelor de asigurare socială se plăteş-

te integral retroactiv făte integral retroactiv făte integral retroactiv f ră nicio limitare în mărime şi termen.
Suma pensiei acumulată în contul beneficiarului aflat în detenţie (în-

chisoare), neprimită din cauza decesului acestuia, se va transfera în contul 
Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

10.3.8.2. Plata pensiei beneficiarilor aflaţi în întreţinerea statului

Pensia pentru pensionari şi invalizi aflaţi în întreţinerea statului se plă-
teşte în proporţie de 25% din mărimea pensiei stabilite.

Beneficiarilor de pensii din rândurile militarilor care trăiesc în aziluri 
li se plăteşte diferenţa dintre pensie şi costul întreţinerii, dar nu mai puţin de 
25% din mărimea pensiei stabilite. Dacă militarul din azil are în întreţinere 
persoane inapte, beneficiare de pensie pentru urmaş, atunci pensia va fi plătită 
în felul următor: 

25% – beneficiarului militar care trăieşte în azil;
50% – membrilor de famile inapţi aflaţi în întreţinere din mărimea pen-

siei stabilite militarului.
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Plata pensiei beneficiarilor deţinuţi în instituţiile penitenciare (în închi-
soare) se suspendă la locul de trai şi se transferă pe un cont curent în instituţia 
penitenciară unde se află deţinutul. La eliberare deţinutul (persoana eliberată) 
va primi suma integrală acumulată în cont.

Pentru minori aflaţi în întreţinerea 
statului care primesc pensie de urmaș

În cazul decedatului civil: 
Minorilor beneficiari de 
pensie li se plătește in-
tegral

În cazul decedatului militar:
Pentru minorii orfani de ambii părinţi, 
pensia se plătește integral;
Pentru minorii orfani de un singur părin-
te, pensia se plătește în mărime de 50%
din suma totală.

10.3.8.3. Reţinerile din pensie

Reţinerile din pensie se fac în baza art. 50 al Hotărârâr rii Guvernului pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în siste-
mul public de asigurămul public de asigurămul public de asigur ri sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat nr. 929 din 
15.08.2006 şi în baza art.58 al Legii privind asigurarea cu pensii a militarilor şi 
a persoanelor din corpul de comandăşi din trupele organelor afacerilor interne
nr. 1544-XIII din 23.06.1993, din următoarele motive:

• restituirea unor sume primite nejustificat (falsificarea documentelor, 
tăinuirea unor informaţii);

• existenţa obligaţiei de achitare a amenzii administrative sau a altei 
obligaţii băneşti, în temeiul

»
deciziilor instanţelor judecătoreşti;
deciziilor organelor administrative;
deciziilor organului de asigurări sociale.

Notă.
Sumele primite nejustificat se vor restitui integral pe contul Casa Na-

ţională de Asigurări Sociale, achitând lunar suma ce nu depăşeşte 20% din 
suma pensiei stabilite.

Reţinerile pensiilor alimentare (suma bănească plătită de către unul din-
tre părinţi minorilor, în cazul desfacerii căsătoriei) din pensia persoanei cu 
obligaţii părinteşti se efectuează în mărimea specificată în decizia instanţei 
de judecată ţinând cont de prevederile codului familiei.
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Important!
Din pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui, pentru copii nu se 

fac reţineri.
Nu se reţin din pensie sumele plătite în plus din greşeala organului de 

asigurări sociale.
Reţinerile din pensie care nu pot fi efectuate din cauza decesului benefi-

ciarului se anulează.

10.3.9. Transferul pensiei

Conform Hotărârâr rii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurăn sistemul public de asigurăn sistemul public de asigur ri sociale de stat 
şi alocaţiilor sociale de stat nr. 929 din 15.08.2006,

Transferul pensiei se face la 
solicitarea beneficiarului în următoarele cazuri:

»
• Schimbarea domiciliului în altă localitate din interiorul statului.
Beneficiarul, după schimbarea domiciliului, va depune o cerere – inter-

pelare a dosarului de pensionare la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la 
noul domiciliu. La cerere se anexează copia actului de identitate. 

»
• Schimbarea domiciliului în altă localitate peste hotarele Republicii 

Moldova.
Beneficiarul va depune o cerere la care va anexa:
– paşaportul cu viza de plecare la locul de trai permanent în străinătate, 

aplicată de către consulatul sau ambasada statului de destinaţie;
– certificatul de la oficiul teritorial de documentare şi evidenţă a popu-

laţiei privind radierea din registrul de evidenţă.
La cererea beneficiarului, pensia se achită anticipat pentru 6 luni, începând 

cu luna următoare lunii în care pensionarului i-a fost retrasă viza de domiciliu, 
însă poate refuza primirea pensiei anticipat pentru perioada de 6 luni.

Important!
Dacă beneficiarul revine în R.Moldova la domiciliul precedent în decursul 

unei perioade de cel mult trei ani, atunci el va beneficia de plata pensiei pentru 
perioada trecută, dacă va confirma că în acest răstimp nu a primit pensie.

În caz de transfer al pensiei în Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Azer-
baidjan, Uzbekistan, pachetul de documente, inclusiv dosarul de pensionare, 
pentru efectuarea transferului se eliberează beneficiarului de pensie care soli-
cită transferul.



604  P R O T E C Ț I A  S O C I A L Ă

În cazul transferului pensiei în România, pensia nu va fi plătită anticipat, 
dosarul nu va fi eliberat beneficiarului (acesta se expediază prin poşta spe-
cializată), iar lista actelor va fi completată cu originalul şi copia carnetului de 
muncă ce va dovedi încetarea activităţii în Republica Moldova.

Notă.
La noul loc de trai, plata pensiei va începe din data suspendării (încetării 

plăţii) pensiei la domiciliul precedent.

»
• Transferul de la o categorie de pensie la alta.
Se face în baza cererii depuse la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, în 

care se indică tipul pensiei pentru care se solicită transferul, anexând după 
caz documente suplimentare ce confirmă întrunirea condiţiilor pentru pensia 
solicitată.

Notă.
Transferul de la o pensie la alta făTransferul de la o pensie la alta făTransferul de la o pensie la alta f ră acordul beneficiarului nu se permite, 

nici chiar în situaţia când acest transfer este mult în avantajul pensionarului.

10.4. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii
Indemnizaţia este una din principalele prestaţii de protecţie socială ce 

constă într-o sumă bănească pe care statul o acordă familiilor cu copii în sco-
pul acordării de sprijin şi ajutor pentru creşterea şi educarea copiilor. 

Conform art. 5 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo-
rară rară rar de muncă şi alte prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr. 289-XV din 22.07.2004,
familia cu copii va beneficia de următoarele tipuri de indemnizaţii:

– indemnizaţia de maternitate;
– indemnizaţia unică la naşterea copilului;
– indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului 
– indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav.8

10.4.1. Indemnizaţia de maternitate (pentru perioada de graviditate)

Indemnizaţia de maternitate – o sumă bănească, plătită femeilor gravide 
care sunt asigurate, care au statutul de şomer şi soţiilor aflate în întreţinerea 
soţilor asiguraţi.

8 Acest tip de indemnizaţie va fi examinat în pct. 10.5 din prezentul compartiment.
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Stabilirea şi plata indemnizaţiei este reglementată de Legea privind indem-
nizaţiile pentru incapacitate temporară iile pentru incapacitate temporară iile pentru incapacitate temporar de muncă şi alte prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri 
sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, Monitorul Oficial nr. 168-170 din 22.07.2004 
şi Hotărârâr rea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la con-
diţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru inca-
pacitate temporară pacitate temporară pacitate temporar de muncă şi altor prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr.108 din 
03.02.2005, Monitorul Oficial nr. 24-25 din 11.02.2005.

Indemnizaţia se acordă în temeiul 
certificatului medical eliberat de medicul de familie

»
– începând cu a 30-a săptămână de sarcină, pentru perioada de 126 de 

zile calendaristice;
– în cazul naşterii complicate sau al naşterii a doi sau mai mulţi copii, 

pentru perioada de 140 de zile calendaristice. 
Indemnizaţia se acordă persoanelor asigurate, cu domiciliul în Republica 

Moldova, dacă la momentul producerii riscului asigurat solicitantul confirmă 
un stagiu de cotizare necesar prevăzut de lege.

Conform art. 6 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo-
rară rară rar de muncă şi alte prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr. 289-XV din 22.07.2004,
stagiul de cotizare necesar constituie:

»
– cel puţin 3 ani de stagiu de cotizare total indiferent de perioada de 

acumulare;
sau

– cel puţin 3 luni de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni ante-
rioare momentului apariţiei dreptului la indemnizaţie (dacă stagiul de 
cotizare total este mai mic de 3 ani).

Salariaţii care lucrează cu contract de muncă pe termen şi salariaţii care 
lucrează sezonier vor confirma un stagiu de cotizare de: 

– cel puţin 3 ani de stagiu de cotizare total indiferent de perioada de 
acumulare;

sau
– cel puţin 3 luni de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni ante-

rioare momentului apariţiei dreptului la indemnizaţie (dacă stagiul de 
cotizare total este mai mic de 3 ani);

sau
– cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare momentului 

apariţiei dreptului la indemnizaţie.
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Mărimea lunară a indemnizaţiei
– 100% din salariul mediu asigurat, câştigat în ultimele 6 luni de zile; 
– dacă persoana a lucrat mai puţin de 6 luni, salariul mediu se va calcula 

din perioada efectiv lucrată;
– dacă în ultimele 6 luni, din motive întemeiate, persoana nu a avut salariu, 

indemnizaţia se va calcula din salariul tarifar sau salariul de funcţie.

Notă.
Dacă asigurata lucrează în mai multe locuri, indemnizaţia se va calcula 

din suma salariilor adunate de la toate locurile de muncă.
Indemnizaţia de maternitate, acordată soţiei aflate în întreţinerea soţului 

salariat, se calculează din venitul mediu lunar asigurat al soţului.
Indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga 

perioadă de concediu de maternitate.

Indemnizaţia se stabileşte şi se achită de către Angajator în baza cererii la 
care se anexează certificatul medical în original.

În situaţia în care soţia se află în întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia 
se stabileşte pe numele soţiei la locul de muncă al soţului, la cerere fiind anexa-
te copia buletinului de identitate al soţiei şi copia adeverinţei de căsătorie.

În situaţia în care asigurata este încadrată în statutul de şomer, indemni-
zaţia se stabileşte şi se acordă de către Agenţia Teritorială pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă.

Notă.
În caz de pierdere a certificatului medical, indemnizaţia se va stabili în 

baza duplicatului, care se eliberează de Consiliul Medical Consultativ la de-
mersul angajatorului la care lucrează salariatul.

Important!
În cazul când concediul de maternitate coincide cu perioada concediu-

lui pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, se vor plăti ambele 
indemnizaţii.

10.4.2. Indemnizaţia unică la naşterea copilului

Indemnizaţia unică la naşterea copilului este o sumă bănească plătită o 
singură dată pentru fiecare copil născut viu. 

Indemnizaţia se acordă mamei, iar în cazul decesului mamei – tutorelui, 
cu condiţia că copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile.
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Mărimea indemnizaţiei constituie: 
2000 de lei – pentru prima naştere; 
2300 de lei – pentru ulterioarele naşteri.
Vezi: Legea bugetului de asigurăLegea bugetului de asigurăLegea bugetului de asigur ri sociale pentru anul 2011 nr. 54 din 

31.03.2011).

Notă.
Suma se achită pentru fiecare copil dacă s-au născut gemeni, tripleţi şi 

mai mulţi.
Dacă copilul s-a născut mort, indemnizaţia nu se plăteşte.

10.4.3. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Indemnizaţia lunară este suma bănească plătită lunar persoanei care se 
ocupă de îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani (pentru persoanele ne-
asigurate) şi de 3 ani (pentru persoanele asigurate).

Indemnizaţia lunară se acordă:
 mamei, tatălui, bunicului, bunicii, tutorelui sau altei rude, în temeiul 

Hotărârâr rii Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu 
copii nr. 1478 din 15.11.2002.

Persoana se încadrează în statutul de persoană asigurată, cu dreptul de 
a beneficia de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, cu domiciliul 
în Republica Moldova cu condiţia că confirmă un stagiu de cotizare necesar 
prevăzut de lege.

Conform art. 6 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo-
rară rară rar de muncă şi alte prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr. 289-XV din 22.07.2004,
stagiul de cotizare necesar constituie:

– cel puţin 3 ani de stagiu de cotizare total indiferent de perioada de 
acumulare;

sau
– cel puţin 3 luni de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni ante-

rioare momentului apariţiei dreptului la indemnizaţie (dacă stagiul de 
cotizare total este mai mic de 3 ani).

Salariaţii care lucrează cu contract de muncă pe termen şi salariaţii care 
lucrează sezonier vor confirma un stagiu de cotizare de:

– cel puţin 3 ani de stagiu de cotizare total indiferent de perioada de 
acumulare;

sau
– cel puţin 3 luni de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni ante-

rioare momentului apariţiei dreptului la indemnizaţie (dacă stagiul de 
cotizare total este mai mic de 3 ani;



608  P R O T E C Ț I A  S O C I A L Ă

sau
– cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare momentului 

apariţiei dreptului la indemnizaţie.

Conform Hotărârâr rii Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate fami-
liilor cu copii nr. 1478 din 15.11.2002. (anexa 2) mărimea indemnizaţiei con-
stituie:

Pentru persoanele asigurate
– de la 01.01.2010 – 30% din salariul me-

diu al beneficiarului, dar nu mai puţin 
de 300 de lei lunar pentru fiecare copil;

– de la 01.01.2011 – 30% din salariul me-
diu al beneficiarului, dar nu mai puţin 
de 300 de lei lunar pentru fiecare copil.

Pentru persoanele neasigurate
– de la 01.01.2010 – de 250 de lei

lunar pentru fiecare copil;
– de la 01.01.2011 – de 300 de lei

lunar pentru fiecare copil.

Notă.
Mărimea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pentru persoa-

nele asigurate se calculează din venitul mediu lunar asigurat,9 realizat în ulti-
mele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat. 

În cazul în care persoana desfăşn care persoana desfăşn care persoana desf oară activităţi în mai multe unităţi şi în 
fiecare este asigurată, la calcularea indemnizaţiei se include venitul de la toate 
locurile de muncă, confirmat prin certificate eliberate de fiecare angajator.

În cazul în care indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a fost 
stabilită, iar beneficiarul prezintă ulterior certificat despre sumele recalcu-
late ale salariului, pentru lunile luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei, 
indemnizaţia se recalculează din data stabilirii.

În fiecare an cuantumul indemnizaţiei se modifică prin lege.

Important!
Dacă mama beneficiară de indemnizaţie pentru îngrijirea copilului se 

angajează în serviciu sau se întoarce la muncă înainte de împlinirea vârstei de 
trei ani a copilului, plata indemnizaţiei încetează.

În cazul când mama lucrează cu timpul de muncă incomplet (o jumătate 
de normă sau 0,75 din normă) sau va îndeplini munca la domiciliu, dreptul la 
indemnizaţie i se păstrează.

9 Venitul asigurat reprezintă suma plăţilor primite din care au fost calculate contribuţiile 
de asigurări sociale.
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În cazul lichidării sau reorganizării întreprinderii sau în cazul reducerii state-
lor de funcţii, plata indemnizaţiei nu încetează, cu condiţia că beneficiarul nu s-a 
reangajat în câmpul muncii, drept stabilit în temeiul pct. 7 al Hotărârâr rii Guvernu-
lui cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii nr. 1478 din 15.11.2002.

10.4.4.  În ce termen şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
  indemniaţiei unice şi lunare adresate familiilor cu copii?

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii se depune la 
Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) în raza căreia îşi are domiciliul 
beneficiarul, de către unul dintre părinţi sau tutore, personal, prin reprezen-
tantul primăriei.

»
 Cererea este un formular tip, care se eliberează de către 
organele de asigurare socială şi se completează în baza actului 
de identitate (buletinul de identitate sau paşaportul de tip so-
vietic) al solicitantului. 
 În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabilirea 
indemnizaţiei.
 La cerere se anexează următoarele documente:

»
Actul de identitate al solicitantului (în original şi copie);
Certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);

Certificatul despre venitul 
asigurat } pentru ultimele 6 luni, eliberat 

de fiecare întreprindere în care 
lucrează sau a lucrat solicitantul;

Extrasul din ordinul priv-
ind acordarea concediului 
pentru îngrijirea copilului } în cazul persoanelor angajate în 

câmpul muncii;

Adeverinţa de naştere a copilului (în original) – în cazul indemnizaţiei 
        unice la naşterea copilului;

După caz, documentul 
prin care se confirmă că 
solicitantul nu este încad-
rat în câmpul muncii }

carnetul de muncă, certificatul de 
la instituţia de învăţământ, certifi-
catul de la agenţia teritorială pen-
tru ocuparea forţei de muncă.
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Notă.
În cazul când persoana nu poate confirma prin documente angajarea în 

câmpul muncii va anexa o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabi-
litate personală faptul că nu lucrează.

»
 Cererea cu documentele necesare se depun în termen de 12 luni de 
la data naşterii copilului.
 După înregistrarea cererii solicitantul indemnizaţiei va primi o 
recipisă care conţine numărul de înregistrare şi data primirii cererii.

Notă.
În cazul când cererea este depusă mai târziu de 12 luni de la data naşterii 

copilului, indemnizaţia se va acorda pentru perioada precedentă, pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni din data depunerii cererii.

Indemnizaţia se achită de la naşterea copilului şi până la împlinirea vârstei 
de 1,5 ani sau 3 ani, iar în cazul înfierii sau al instituirii tutelei, indemnizaţia 
se acordă din data adoptării hotărârii judecăţii privind adopţia sau tutela.

În cazul în care la cerere nu sunt anexate toate actele necesare, solicitan-
tul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul primăriei) docu-
mentele care lipsesc în termen de o lună din data înregistrării cererii.

Stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru mamele 
deţinute în instituţii penitenciare se înfănfănf ptuieşte de către administraţia pen-
itenciarului.

În temeiul Hotărârâr rii Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate fami-
liilor cu copii 1478 din 15.11.2002, cererea pentru stabilirea indemnizaţiei şi ac-
tele necesare se examinează în termen de 30 de zile din data înregistrării, după 
care CTAS adoptă o decizie de acordare sau de rufuz al stabilirii indemnizaţiei.

Notă.
Dacă persoana nu este de acord cu decizia Casei Teritoriale de Asigurări 

Sociale, aceasta poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
Dacă persoana nu este de acord nici cu decizia Casei Naţionale de Asigu-

rări Sociale, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată.

10.4.5. Plata indemnizaţiei unice şi lunare adresate familiilor cu copii

Plata indemnizaţiilor pentru copii se efectuează în numerar, pentru luna 
precedentă, prin intermediul:

Băncii de Economii – beneficiarul va depune la Casa Teritorială 
 de Asigurări Sociale o cerere în care va indica 
 codul instituţiei bancare şi numărul contului 
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 bancar (livretul de economii pentru plata pensiei 
 se eliberează de către Banca de Economii sau 
 de filialele ei);

În baza cardului bancar – cardul bancar poate fi primit de la Banca 
 de Economii, în baza buletinului de identitate, 
 şi este valabil 12 luni, termen după care poate fi 
 prelungit.

»
Indemnizaţia se plăteşte beneficiarului – la prezentarea buletinului de iden-

titate sau a paşaportului de tip sovietic
sau

altei persoane împuternicite de beneficiar – la prezentarea actului de identitate şi 
a procurii (procura pentru plata indemnizaţiilor se eliberează de către notar sau 
un alt organ abilitat de lege, fără plată, şi este valabilă doar 6 luni.

Notă.
Dacă beneficiarul indemnizaţiei se află temporar peste hotarele Repu-

blicii Moldova, procura pentru primirea indemnizaţiei poate fi autentificată 
de ambasada (consulatul) Republicii Moldova din ţara de reşedinţă.

Important!
Plata indemnizaţiei în caz de transferare în altă localitate, la noul loc de trai, 

va începe din luna în care aceasta a fost suspendată la locul precedent de trai.
Dacă indemnizaţia nu a fost primită mai mult de 6 luni la rând, plata 

acesteia se suspendă (încetează temporar).
Pentru perioada în care copilul se află în intreţinerea statului, indemniza-

ţia lunară se suspendă (încetează temporar).

»
Plata indemnizaţiei neîncasate (neprimite)

Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din vina beneficia-
rului pot fi solicitate pentru perioada de 3 ani premergători datei adresării.

Exemplu
Violeta Donu (persoană asigurată), beneficiară de indemnizaţie, stabilită 

până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, din luna mai 2007 nu s-a mai 
prezentat la Banca de Economii să-şi primească indemnizaţia. Copilul său a 
împlinit vârsta de 3 ani pe 20 martie 2009. La data de 15 septembrie 2010, 
beneficiara depune o cerere prin care solicită plata indemnizaţiei neprimite. 
Violeta Donu a primit indemnizaţia pentru perioada trecută nu din data în-
cetării plăţii (mai 2007), ci din septembrie 2007 până la 20 martie 2009.
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Explicaţie
Deoarece Violeta Donu s-a adresat mai târziu de 3 ani din data încetării 

plăţii, indemnizaţia i s-a plătit pentru 3 ani anteriori datei depunerii cererii, 
adică din septembrie 2007, pentru că cererea de solicitare a plăţii a fost depusă 
în septembrie 2010.

Important!
Sumele indemnizaţiei neplătite la timp din vina organului care stabileşte 

şi plăteşte indemnizaţia se plătesc pentru toată perioada trecută indiferent de 
data depunerii cererii. 

Dacă beneficiarul, din vina sa, a primit sume în plus în formă de indem-
nizaţii, vor fi reţinute câte 20% lunar din suma indemnizaţiei.

10.5. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 
 de muncă (IITM)

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă sunt plăţile unice 
sau periodice (lunare) acordate din contul mijloacelor de asigurare socială, ofe-
rite în formă de ajutor bănesc, în scopul compensării parţiale a pierderii sursei 
de venit, în urma unor riscuri sociale, persoanelor afectate de aceste riscuri.

10.5.1.  Categoriile indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 

  de muncă

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă o sumă 
bănească plătită persoanei asigurate pentru perioada în care a fost bolnavă sau 
a îngrijit un membru de familie bolnav.

În temeiul Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară iile pentru incapacitate temporară iile pentru incapacitate temporar de 
muncă şi alte prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, indemni-
zaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă asiguraţilor pentru 
următoarele cazuri:

»
– boli obişnuite şi accidente nelegate de muncă;
– pentru îngrijirea copilului bolnav;
– indemnizaţia de maternitate (pentru perioada de graviditate)10;
– de prevenire a îmbolnăvirilor (carantinăvirilor (carantină ă);
– pentru recuperarea capacităţii de muncă – în legăn legăn leg tură tură tur cu protezarea 

ortopedică şi tratamentul balneo-sanatorial.

10 Examinată în pct. 10.4.1 din prezentul compartiment.
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Notă.
Şomerii au dreptul la indemnizaţii în cazurile de boli obişnuite şi acci-

dente nelegate de muncă şi de maternitate.

10.5.1.1. Confirmarea dreptului la indemnizaţie şi condiţi condiţi condi iile 
 de acordare a indemnizaţiei

Dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se con-
firmă prin certificatul medical eliberat de medicul de familie.

Indemnizaţia se acordă persoanelor asigurate, cu domiciliul în Republica 
Moldova, dacă la momentul producerii riscului asigurat solicitantul confirmă 
un stagiu de cotizare necesar prevăzut de lege.

Conform art. 6 al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo-
rară rară rar de muncă şi alte prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr. 289-XV din 22.07.2004,
stagiul de cotizare necesar constituie:

»
– cel puţin 3 ani de stagiu de cotizare total indiferent de perioada de 

acumulare;
sau

– cel puţin 3 luni de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni ante-
rioare momentului apariţiei dreptului la indemnizaţie (dacă stagiul de 
cotizare total este mai mic de 3 ani).

Salariaţii care lucrează cu contract de muncă pe termen şi salariaţii care 
lucrează sezonier vor confirma un stagiu de cotizare de:

– cel puţin 3 ani de stagiu de cotizare total indiferent de perioada de 
acumulare;

sau
– cel puţin 3 luni stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare 

momentului apariţiei dreptului la indemnizaţie (dacă stagiul de coti-
zare total este mai mic de 3 ani);

sau
– cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare momentului 

apariţiei dreptului la indemnizaţie.

Notă.
În caz de pierdere a certificatului medical, indemnizaţia se va stabili în 

baza duplicatului, care se eliberează de Consiliul Medical Consultativ la de-
mersul angajatorului la care lucrează salariatul.
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10.5.1.2. Perioada pentru care se acordă indemnizaţia 

Indemnizaţia se acordă din prima zi până la restabilirea capacităţii de mun-
că, încadrării în gradul de invaliditate sau expirării termenului contractului.

Perioada maximă pentru care se acordă (IITM) este de:

»
• În caz de boală obişnuită sau accidente nelegate de muncă

– 180 de zile în anul calendaristic, termenul poate fi prelun-
git (în baza avizului CEMV) pentru o perioadă de 30 de zile
într-un an calendaristic.

• Pentru salariaţii care muncesc cu contract de muncă pe termen, an-
gajaţii sezonieri şi pentru şomeri

– 30 de zile într-un an calendaristic.
• Persoanelor bolnave de tuberculoză, SIDA şi cancer de orice tip

– 12 luni pe parcursul ultimilor 2 ani.
• Pentru recuperarea sănătăţii copilului invalid în vârstă de până la 16 

ani
– 30 de zile calendaristice într-un an calendaristic.

• Pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani şi a copi-
lului cu handicap în vârstă de până la 16 ani

– 14 zile calendaristice (în caz de tratament ambulatoriu); 
– 30 de zile calendaristice (în caz de tratament staţionar); 
– pentru toată perioada tratamentului şi îngrijirii 

 (în cazul când copilul este gipsat, suferă de boli contagioase sau ur-
mează a fi supus unor intervenţii chirurgicale).

• În caz de traumatism la domiciliu sau traumatism provocat de cala-
mităţi naturale

– întreaga perioadă de incapacitate de muncă.
• Pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu sarcina (gra-

viditatea)
– pe toată perioada concediului de maternitate, inclusiv şome-

rilor.
• În legătură cu protezarea ortopedică (în staţionar)

– pentru toată perioada de aflare în staţionar (spital).

10.5.1.3. Calcularea indemnizaţiei

Conform Hotărârâr rii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu pri-
vire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pen-
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tru incapacitate temporară incapacitate temporară incapacitate temporar de muncă şi altor prestaţii de asigurăii de asigurăii de asigur ri sociale nr. 
108 din 03.02.2005, Indemnizaţia se calculează din salariul mediu asigurat 
câştigat în ultimele 6 luni până la pierderea capacităţii de muncă.

Dacă perioada e mai mică de 6 luni – salariul mediu se va calcula din 
 perioada real confirmată.

Dacă din motive întemeiate persoa-
na nu are salariu în ultimele 6 luni } indemnizaţia se va calcula din 

salariul tarifar sau salariul de 
funcţie al beneficiarului.

Notă.
Dacă beneficiarul lucrează în mai multe locuri, indemnizaţia se va cal-

cula din suma salariilor adunate de la toate locurile de muncă.

Mărimea indemnizaţiei se calculează într-un anumit procentaj din sala-
riul mediu determinat al beneficiarului şi depinde de durata stagiului de coti-
zare confirmat de beneficiar la momentul solicitării indemnizaţiei:

60% – în cazul confirmării stagiului de cotizare de până la 5 ani;
70% – în cazul confirmării stagiului de cotizare de la 5 la 8 ani;
90% – în cazul confirmării stagiului de cotizare mai mare de 8 ani.

Important!
Mărimea indemnizaţiei pentru bolnavii de tuberculoză, SIDA şi cancer de 

orice tip este de 100% din salariul mediu determinat al beneficiarului, indife-
rent de stagiul de cotizare confirmat.

10.5.1.4. Stabilirea şi plata indemnizaţiei

Indemnizaţia se stabileşte şi se achită de către:
– Angajator – salariaţilor angajaţi cu contract de muncă, la locul de 

muncă de bază,11

– Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă – şomerilor.
Indemnizaţia se stabileşte şi se acordă dacă a fost solicitată în termenul 

care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă, stabilirii 
gradului de invaliditate, expirării termenului concediului de sarcină şi lăuzie.

Indemnizaţia se stabileşte şi în cazul în care incapacitatea de muncă a 
survenit în timpul concediului de odihnă anual sau suplimentar. Concediul se 

11 Se consideră activitatea cu locul de muncă de bază, la unitatea economică în care  se 
păstrează carnetul de muncă al salariatului.
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prelungeşte cu durata incapacităţii temporare de muncă ce a avut loc în timpul 
concediului.

Dacă incapacitatea temporară de muncă durează după data expirării con-
cediului neplătit, a concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 
ani sau după data reluării activităţii întreprinderii (secţiei), indemnizaţia se 
stabileşte de la această dată.

Notă.
Indemnizaţiile stabilite, dar neîncasate la timp se plătesc retroactiv pe o 

perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.
Indemnizaţiile neplătite la timp din vina organului care le stabileşte şi/

sau le plăteşte se achită făfăf ră nicio limitare în termen.

Important!
Indemnizaţia stabilită, dar neprimită în legătură cu decesul beneficiarului 

se va plăti soţului supravieţuitor sau altei persoane care va dovedi că a supor-
tat cheltuielile ocazionate de deces. 

Plata indemnizaţiei încetează la:
– decesul persoanei;
– însănătoşirea persoanei; 
– schimbarea locului de trai în altă ţară cu care R. Moldova nu are încheiat 

un acord în acest sens.

Notă.
Indemnizaţia se acordă şi în cazurile în care riscul asigurat s-a produs în 

perioada de probă sau în ziua concedierii.
În cazul în care incapacitatea temporară de muncă survine înainte de 

începerea concediului neplătit sau a concediului pentru îngrijirea copilului 
până la vârsta de 3 ani, concediile menţionate se consideră amânate şi in-
demnizaţia se stabileşte în bază generală.

Indemnizaţia nu se plăteşte dacă incapacitatea de muncă a survenit în 
perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani sau în perioada 
concediului neplătit.

Indemnizaţia se plăteşte:
– după depunerea certificatului medical odată cu achitarea salariului 

pentru luna respectivă, în cazul asiguraţilor cu contract individual 
de muncă şi la data depunerii certificatului de concediu medical sau 
în cel mult 10 zile de la această dată, în cazul celorlalte categorii de 
salariaţi şi şomerilor.
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Indemnizaţia nu se plăteşte dacă:
– incapacitatea temporară de muncă survine în timpul concediului ne-

plătit, al concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani 
sau când întreprinderea (secţia) staţionează;

– boala este provocată intenţionat sau de săvăvă ârşirea unor infracţiuni;
– persoana se află la tratament forţat conform hotărârii judecăţii;
– persoana se află în detenţie (închisoare) sau în proces de expertizare 

medico-legală.

10.6. Protecţia socială a şomerilor
Şomajul reprezintă un fenomen social care constă în lipsa sau pierderea 

forţată a locului de muncă şi imposibilitatea de a găsi un loc de muncă din
cauza crizei economice.

Şomer este persoana aptă de muncă care:
– nu este angajată în muncă şi caută activ un loc de muncă,
– nu îndeplineşte alte activităţi aducătoare de venituri,
– are vârsta între 16 ani şi vârsta de pensionare,
– este înregistrată la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (Agenţie),
– şi nu este student cu frecvenţa la zi.

Protecţia socială a şomerilor constă în ansamblul măsurilor întreprinse 
de stat în scopul acordării de sprijin, în formă bănească sau sub altă formă, 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În temeiul Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a per-
soanelor aflate în căutarea unul loc de muncă nr. 102 –XV din 13.03.2003,–XV din 13.03.2003,– pro-
tecţia socială a şomerilor este realizată în formă de:

– ajutor de şomaj;
– alocaţie pentru inegrare sau reintegrare profesională;
– formare profesională;
– organizare a lucrărilor publice.

10.6.1. Ajutorul de şomaj şi alocaţia de integrare sau reintegrare 

 profesională

Ajutorul de şomaj şi alocaţia de integrare sau reintegrare profesională
este o sumă bănească calculată în mărime diferită, în funcţie de categoria be-
neficiarului şi stagiul de cotizare confirmat, acordată lunar, pentru o perioadă 
de maximum 12 luni.
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Ajutorul de şomaj se acordă persoanelor care la momentul înregistrării la 
Agenţie confirmă un stagiu de cotizare de:

– 6 luni din ultimele 24 de luni calendaristice precedente datei de în-
registrare

şi
– au încetat activitatea în următoarele împrejurări:

• au demisionat (din proprie dorinţă);
• au încetat activitatea peste hotare;
• au renunţat la activitatea individuală în bază de licenţă sau de pa-

tentă;
• ca urmare a expirării termenului contractului; 
• au fost îndeplinite lucrările prevăzute în contract;
• s-a încheiet sezonul de lucru;
• refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă sau cu munca 

în altă localitate;
• constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei ocupate;
• constatarea forţei majore;
• în cazul schimbării proprietarului sau al retragerii licenţei de acti-

vitate;
• reducerea statelor de personal;
• lichidarea unităţii economice;
• în caz de deces sau de declarare a morţii sau de dispariție fă fă f ră 

urmă a angajatorului persoană fizică.
»

Perioada pentru care se acordă ajutorul de şomaj

6 luni calendaristice – pentru beneficiarii care confirmă un stagiu 
 de cotizare între cel puţin 9 luni şi 5 ani;
9 luni calendaristice – pentru beneficiarii care confirmă un stagiu 
 de cotizare între 5 şi 10 ani;
12 luni calendaristice – pentru beneficiarii care confirmă un stagiu 
 de cotizare mai mult de 10 ani.

»
Mărimea ajutorului de şomaj

30% din salariul mediu al persoanei pentru persoanele care:
– au demisionat (au solicitat desfacerea contractului din proprie dorinţă);
– au încetat activitatea peste hotare;
– au renunţat la activitatea individuală în bază de licenţă sau de patentă.
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40% din salariul mediu al persoanei ca urmare a:
– expirării termenului contractului; 
– îndeplinirii lucrărilor prevăzute în contract;
– încheierii sezonului de lucru;
– refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă sau cu munca în 

altă localitate;
– constatării faptului că salariatul nu corespunde funcţiei ocupate;
– constatării forţei majore;
– schimbării proprietarului sau retragerii licenţei de activitate.
50% din salariul mediu al persoanei:
– în cazul reducerii statelor de personal;
– în cazul lichidării unităţii economice;
– în caz de deces sau de declarare a morţii sau de dispariție fă fă f ră urmă a 

angajatorului persoană fizică.

Notă.
Cuantumul ajutorului de şomaj nu poate fi mai mic decât cuantumul 

salariului minim stabilit pe ţară şi nu va depăşi cuantumul salariului mediu 
pe economie din anul precedent.

Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională 

Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă persoane-
lor care se află în una din următoarele împrejurări:

• le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II;
• le-a încetat perioada de îngrijire a copilului în intervalul de vârstă a 

copilului de la 1,5 ani până la 6 ani (la momentul naşterii copilului ne-
fiind încadrate în muncă);

• le-a încetat perioada de îngrijire a unui membru de familie invalid de 
gradul I sau a unui copil invalid (cu vârsta de până la 16 ani) sau a unei 
persoane în vârstă (75 de ani şi mai mult);

• nu s-au putut angaja în câmpul muncii la trecerea în rezervă după sa-
tisfacerea serviciului militar;

• nu s-au putut angaja în câmpul muncii după eliberare din locuri de 
detenţie (închisoare) sau din instituţii de reabilitare socială;

• sunt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de auto-
rităţile competente şi nu s-au putut angaja în câmpul muncii.

»
Mărimea şi termenul de acordare a alocaţiei

Alocaţia se acordă în mărime de 15% din salariul mediu pe economie 
la data stabilirii plăţii începând cu a opta zi de la data înregistrării cererii la 
Agenţie, pe o perioadă de cel mult 9 luni calendaristice.
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10.6.1.1. Plata ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de integrare 
şi reintegrare profesională

Ajutorul de şomaj şi alocaţiile de integrare sau de reintegrare profesională 
se acordă şomerilor lunar prin intermediul Băncii de Economii. 

Plata ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de integrare sau de reintegrare pro-
fesională începe cu a opta zi de la data înregistrării cererii la Agenţie.

Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă o singură 
dată.

Notă.
Ajutorul de şomaj se plăteşte după termenul de 3 luni:
– de la data concedierii pentru persoanele care au pierdut locul de mun-

că ca urmare a reducerii statelor de personal sau a lichidării unităţii 
economice;

– de la data înregistrării pentru persoane care au demisionat la cerere.

Important!
Şomerii care se angajează cu contract individual de muncă într-o loca-

litate la o distanţă mai mare de 30 km de localitatea în care îşi au domiciliul 
primesc un salariu mediu pe economie pentru anul precedent.

Şomerii care se angajează cu contract individual de muncă într-o altă 
localitate şi, ca urmare, îşi schimbă domiciliul primesc 3 salarii medii pe eco-
nomie pentru anul precedent.

10.6.1.2. Întreruperea şi încetarea ajutorului de şomaj şi a alocaţiei 
 de integrare şi reintegrare profesională

Plata ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de integrare şi reintegrare profesională
 – se întrerupe:

pe perioada concediului de boală, pe perioada arestului, pe perioada 
serviciului militar, pe perioada antrenării la lucrările publice şi în ca-
zul când beneficiarul nu se prezintă la Agenţie.

Notă.
Beneficiarii sunt obligaţi să se prezinte la Agenţie

o dată în lună – care au domiciliul de până la 10 km în raza terito-
     rială a Agenţiei; 

de două ori în lună – pentru ceilalţi.
– se încetează:

– la expirarea perioadei stabilite de lege pentru acordarea lor;
– la data încadrării în muncă;
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– la data începerii activităţii de întreprinzător;
– la data refuzului neîntemeiat de încadrare într-un loc de muncă 

corespunzător;
– la data refuzului neîntemeiat de participare la lucrările publice or-

ganizate;
– la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare;
– la data plecării în străinătate;
– la data intrării în vigoare a hotărârii judecătoreşti de condamnare;
– la data începerii concediului de maternitate;
– dacă beneficiarul nu a depus cerere de restabilire a plăţii;
– în caz de deces al beneficiarului.

Notă.
Agenţia va anunţa în mod obligatoriu şomerul, în termen de 5 zile, des-

pre decizia privind suspendarea sau încetarea plăţii.
– Plata se restabileşte în baza cererii depuse de beneficiar, dar nu mai 

târziu de 30 sau 60 de zile, după caz, prevăzut în art. 38 al Legii privind art. 38 al Legii privind art. 38 al
ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă nr.102 –XV din 13.03.2003–XV din 13.03.2003– .

10.6.2. Formarea profesională

Formarea profesională12 constă într-un ansamblu de procese organizate 
de frecventare a cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare, înfăp-
tuite la dorinţa beneficiarului corespunzător aptitudinilor personale şi cere-
rii pieţei muncii, în instituţia de învăţământ cu care Agenţia are încheiat un 
contract.

Serviciile de formare profesională se organizează gratuit de către Agenţie 
pe o perioadă de 9 luni calendaristice de frecventare a cursurilor.

Beneficiarii de formare profesională sunt

»
persoanele (de la vârsta de 16 ani) înregistrate la Agenţie, care nu au o pro-

fesie sau care au o profesie, dar nu pot fi angajate în muncă.
La cursurile de formare profesională sunt trimişi, în mod prioritar:
– absolvenţii şcolilor-internat; 
– copiii orfani;

12 Este reglementată de Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea formării profesio-
nale continue nr. 1224 din 09.11.2004, Monitorul Oficial 208-211 din 19.11.2004.
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– copiii rămaşi fără îngrijirea părintească şi cei aflaţi sub tutelă;
– copiii din familii cu mulţi copii;
– copiii din familii cu un singur părinte;
– victimele violenţei în familie;
– victimele traficului de fiinţe umane;
– persoanele invalide; 
– veteranii de toate categoriile; 
– persoanele eliberate din locuri de detenţie.

Important!
Şomerii beneficiari de ajutor de şomaj care urmează cursuri de formare 

profesională primesc în acelaşi timp ajutor de şomaj în mărimea stabilită. 
De serviciile gratuite de formare profesională se poate beneficia o singură 

dată pentru fiecare caz de înregistrare în calitate de şomer. 

Notă.
Şomerilor care urmează cursuri de formare profesională şi nu beneficiază 

de ajutor de şomaj ori de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională li se 
acordă o bursă lunară neimpozabilă, pe perioada instruirii, în cuantum de 10 la 
sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii.

10.6.3. Organizarea lucrărilor publice 

Lucrările publice reprezintă lucrări şi activităţi de folos public şi de in-
teres pentru comunităţile locale, cu antrenarea şomerilor încadraţi în muncă 
în baza contractului individual de muncă încheiat doar cu acordul lor. (Pentru 
detalii vezi: Hotărârâr rea Guvernului pentru aprobarea procedurii de antrenare a 
şomerilor la lucrăomerilor la lucrăomerilor la lucr rile publice, nr.1121 din 14.10.2004, Monitorul Oficial nr.199-
204 din 05.11.2004.)

Lucrările publice sunt organizate de autorităţile publice locale (primării), 
finanţate din contul mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi 
din alte mijloace (granturi, investiţii, sponsorizări direcţionate spre dezvoltarea 
comunităţii), care angajează şomerii la următoarele categorii de servicii:

»
– serviciile publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologi-

zare şi de realizare a unor lucrări de folos public;
– serviciile sociale de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoa-

nelor vârstnice şi persoanelor invalide.

Dreptul prioritar de a fi antrenaţi la lucrările publice îl au şomerii:
– pentru care expiră termenul de plată a ajutorului de şomaj; 
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– care nu au posibilitatea de a absolvi un curs de calificare sau recalifi-
care;

– de vârstă prepensionară.

Important!
Şomerilor ocupaţi la lucrări publice li se acordă o indemnizaţie de 30%

din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii in-
demnizaţiei, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice. Indemnizaţia res-
pectivă se stabileşte în temeiul cererii depuse la Agenţie şi nu se include în 
salariul plătit de angajator.

Indemnizaţia lunară se plăteşte beneficiarilor prin intermediul Băncii de 
Economii.

Notă.
Pentru executarea lucrărilor publice, între angajator şi şomer se încheie 

un contract individual de muncă pe un termen de până la douăsprezece luni 
calendaristice.

Şomerii nu vor fi antrenaţi la lucrările publice ce ţin de lichidarea conse-
cinţelor calamităţilor naturale şi la alte lucrări similare. 

Munca persoanelor angajate la lucrările publice este retribuită în confor-
mitate cu condiţiile de retribuire a muncii stabilite de angajatori sau în baze 
contractuale, însă nu mai puţin decât salariul tarifar pentru categoria I de sa-
larizare a instituţiei bugetare respective, prevăzut de legislaţia în vigoare13.

10.7. Ce sume băneşti se cuvin la decesul persoanei?

10.7.1. Ajutorul de deces

Ajutorul de deces este suma bănească acordată la decesul persoanei, în 
temeiul Hotărârâr rii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul 
de stabilire şi plată a ajutorului de deces nr. 1442 din 19.12.2006.

Ajutorul de deces se acordă membrilor de familie (unul dintre membrii 
familiei), iar în lipsa acestora, altor persoane care confirmă că au suportat 
cheltuielile ocazionate de deces (indiferent de cetăţenia acestora).

În categoria de membru de familie se includ:
– soţul (soţia); 
– părinţii; 

13 Mai multă imformaţie despre retribuirea muncii poate fi găsită în pct. 9.7.1 din prezentul 
îndrumar.
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– copiii în vârstă de până la 18 ani (inclusiv cei care au fost născuţi morţi) 
sau, dacă îşi făi făi f ceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de în-
văţămînt – până la absolvire, însă până la atingerea vârstei de 23 de ani, 
precum şi copiii inapţi pentru muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au 
pierdut capacitatea de muncă până la atingerea vârstelor menţionate.

Mărimea ajutorului de deces

»
1000 de lei – în cazul când decedatul are realizat un stagiu de cotizare 
 de 3 ani;
900 de lei – în cazul când decedatul nu are realizat un stagiu de cotizare 
 prin intermediul oficiilor poştale de la domiciliul decedatului.

10.7.1.1. Stabilirea şi plata ajutorului de deces

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanelor cu domiciliul 
în Republica Moldova:

– asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de du-
rata stagiului de cotizare realizat, şi şomerilor cu drept de ajutor de 
şomaj;

– pensionarilor, beneficiari de pensie stabilită în sistemul public de asi-
gurări sociale;

– persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care au realizat un stagiu 
de cotizare de cel puţin 3 ani;

– membrilor familiei care au fost întreţinuți de persoanele specificate 
mai sus în pct.1-3 şi care nu au dreptul la ajutor în sistemul de asigură-
ri sociale.

»
Cererea pentru stabilirea ajutorului de deces se depune la Casa Teritorială 

de Asigurări Socuiale, din raza domiciliului permanent al decedatului, în ter-
men de 12 luni de zile din data decesului.

La cerere se anexează:
– certificatul de deces (în original şi copie)
– adeverinţa de deces (F-25) în original;
– actul de identitate al beneficiarului (în original şi copie)
– actul ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces (în original).

Ajutorul de deces se plăteşte beneficiarilor în numerar, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii prin intermediul oficiilor poştale.

Ajutorul de deces stabilit, dar neîncasat la timp, se plăteşte retroactiv pe o 
perioadă de cel mult 3 ani calendaristici de la data înregistrării cererii.
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Suma neachitată la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte aju-
torul de deces se achită fără nicio limitare în termen.

Ajutorul de deces se plăteşte în cuantumul stabilit de legislaţie la data eli-
berării adeverinţei de deces.

Notă.
Ajutorul de deces nu se plăteşte în cazul declarării morţii persoanei, prin 

hotărâre judecătorească.
În cazul decesului mai multor persoane din aceeaşi familie, ajutorul se 

plăteşte pentru fiecare persoană decedată.

10.7.2. Ajutorul de deces în cazul decesului persoanei ca urmare 

 a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

În cazul în care persoana a decedat ca urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale, în afară de ajutorul de deces, prevăzut la pct.10.7.1, 
urmaşii au dreptul de a beneficia şi de indemnizaţia unică la deces şi de alte 
sume băneşti, examinate în pct. 10.3.4.1 din prezentul compartiment.

Indemnizaţia unică la deces se acordă în termen de 45 de zile din data 
depunerii cererii la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. (Pentru detalii vezi: 
Legea asigurăLegea asigurăLegea asigur rii pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 din 
24.12.1999.)

Alte drepturi băneşti vor fi acordate în baza cererii şi a documentelor ce 
confirmă vina angajatorului privind decesul persoanei, depuse la angajator. 
(Pentru detalii vezi: art. 18 al Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 
10.07.2008, Monitorul Oficial nr. 143-144 din 05.08.2008; art. 1419-1422 din 
Codul civil al R. Moldova.)

10.7.3. Ajutorul de deces în cazul decesului persoanei ca urmare 
 a avariei de la Ciornobâl

În cazul în care persoana a decedat ca urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale, în afară de ajutorul de deces, prevăzut la pct.10.7.1, 
urmaşii au dreptul de a beneficia şi de indemnizaţia unică la deces şi de alte 
sume băneşti, examinate în pct. 10.3.4.1 din prezentul compartiment.

Cererea pentru a beneficia de drepturi băneşti ca urmare a decesului se 
depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din teritoriu unde îşi are do-
miciliul solicitantul. (Pentru detalii vezi: art.9 şi 11 ale Legii privind protecţia 
socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Ciorno-
bâl nr. 909- XII din 30.01.1992.)
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10.8. Alocaţiile de stat

10.8.1. Ce este alocaţia socială de stat?

Alocaţia socială de stat este o sumă bănescă plătită lunar cetăţenilor Re-
publicii Moldova (cu domiciliul în ţară) care se află în una din următoarele 
situaţii:

– şi-au pierdut întreţinătorul;
– au atins vârsta de pensioanare (60 de ani pentru femei, 65 de ani pen-

tru bărbaţi);
– sunt invalizi din copilărie;
– sunt invalizi cu o boală obişnuită;
– persoanelor care îngrijesc la domiciliu de invalizii din copilărie şi in-

valizii nevăzători de gradul unu,
şi

nu confirmă stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei.
Dreptul la alocaţea este reglementat de Legea privind alocaţiile sociale de 

stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499 –XIV din 14.07.1999–XIV din 14.07.1999– .

Mărimea alocaţiei începând cu 01.04. 2011 constituie pentru:

»
– invalizii de gradul I – 125,23 de lei;
– invalizii de gradul II – 107,88 lei;
– invalizii de gradul III – 63,57 de lei;
– invalizii din copilărie de gradul I şi copiii invalizi, în vârstă de până la 

18 ani, cu severitatea I – 606,85 lei;
– invalizii din copilărie de gradele II şi III şi copiii invalizi în vârstă de 

până la 18 ani cu severitatea II şi III – 260,57 de lei;
– copii în cazul pierderii întreţinătorului – 94,41 de lei pentru fiecare 

copil, dar în total alocația nu poate fi mai mare de 188,82 de lei. În 
cazul pierderii ambilor părinţi, alocaţia se dublează;

– persoanele vârstnice – 96,35 de lei;
– îngrijire – 300 de lei. (Persoana care îngrijeşte doi sau mai mulţi copii 

invalizi beneficiază de o singură alocaţie.)

Important!
Cetăţenia Republicii Moldova nu este obligatorie în cazul stabilirii alocaţi-

ei copiilor invalizi, invalizilor din copilărie şi copiilor care şi-au pierdut întreţi-
nătorul, dacă aceştia domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei cel puţin 3 ani.
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10.8.1.1. În ce termen În ce termen Î şi unde se depune cererea pentru stabilirea 
 alocaţiei sociale de stat?

În conformitate cu art. 4 al Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru 
unele categorii de cetăţeni nr. 499 –XIV din 14.07.1999–XIV din 14.07.1999– , cererea pentru stabilirea 
alocaţiei sociale de stat se depune, personal, la Casa Teritorială de Asigurări 
Sociale (CTAS) din teriroriul unde îşi are domiciliul solicitantul.

 Cererea este un formular tip, care se eliberează de CTAS şi se 
completează în baza actului de identitate (buletinul de identitate 
sau paşaportul de tip sovietic) al solicitantului. 
 În cerere se indică toate actele care se prezintă la stabilirea alocaţiei.
 La cerere se anexează următoarele documente:

»
Certificatul medical (în original);
Buletinul de identitate (în original și copie); } pentru invalizi

Certificatul de deces (în original și copie) 
Certificatele de naștere ale copiilor (în original și copie)
Certificatul de căsătorie sau de divorţ (în original și copie) } pentru 

urmași

»
Buletinul de identitate (în original și copie) – pentru persoanele vârstnice

»
 Cererea și documentele necesare se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei dreptului.
 După înregistrarea cererii solicitantul alocaţiei va primi o reci-
pisă care conţine numărul de înregistrare şi data primirii cererii.

Notă.
Pentru alocaţia de urmaş în cazul copiilor orfani de ambii părinţi terme-

nul este de 60 de zile.
Alocaţia de îngrijire se stabileşte din data depunerii cererii cu actele ne-

cesare.

Important!
Dacă din cauza sănătăţii persoana nu se poate deplasa personal pentru a 

depune cererea, setul de documente şi cererea de solicitare a alocaţiei sociale 
de stat vor fi primite la domiciliul persoanei.

Cererea pentru stabilirea alocaţiei în cazul pierderii întreţinătorului se va 
depune de către părintele supravieţuitor sau de către tutore.
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Dacă persoana a depăşit termenul stabilit, alocaţia se va stabili din data 
depunerii cererii.

Dacă persoana nu este de acord cu decizia Casei Teritoriale de Asigurări 
Sociale, aceasta poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Dacă persoana nu este de acord nici cu decizia Casei Naţionale de Asigu-
rări Sociale, aceasta poate fi contestată în instanţa de judecată.

10.8.1.2. Plata alocaţiilor sociale de stat

Conform art. 6 al Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele ca-
tegorii de cetăţeni nr. 499 –XIV din 14.07.1999–XIV din 14.07.1999– , alocaţia se plăteşte lunar, în 
numerar, pentru luna în curs în localitatea de domiciliu a beneficiarului, prin 
intermediul:

»
oficiilor poştale după locul de trai – alocaţia va fi adusă la domiciliu de poştaş,

 fără să ceară pentru aceasta plată de la 
 beneficiar;

instiuţiilor bancare:
în baza libretului de economii – beneficiarul de alocaţie va depune la Casa 
 Teritorială de Asigurări Sociale o cerere în care va indica codul 

instituţiei bancare şi numărul contului bancar (libretul de econo-
 mii pentru plata alocaţiei se eliberează de către Banca de Econo-
 mii sau filialele ei);
în baza cardului bancar – cardul bancar poate fi primit de la Banca de Economii, 

în baza buletinului de identitate, şi este valabil 12 luni,
termen după care poate fi prelungit.ă care poate fi prelungit.ă

Alocaţia se plăteşte personal beneficiarului – la prezentarea buletinului 
de identitate sau a paşaportului de tip sovietic

sau
altei persoane împuternicite de beneficiar – la prezentarea actului de 

identitate şi a procurii (procura pentru plata alocaţiilor se eliberează de către 
notar sau de către un alt organ împuternicit de lege, fără plată, şi este valabilă 
doar 6 luni).

Notă.
Dacă beneficiarul de alocaţie se află temporar peste hotarele Republicii 

Moldova, procura pentru primirea alocaţiei poate fi autentificată de amba-
sada (consulatul) Republicii Moldova din ţara de reşedinţă.
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Important!
Plata alocaţiei în caz de transferare în altă localitae, la noul loc de trai, va 

începe din luna în care aceasta a fost suspendată la locul precedent de trai.
Dacă alocaţia nu a fost încasată mai mult de 6 luni la rând, plata acesteia 

se suspendă (se întrerupe).
Alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina beneficiarului se plăteş-

te pentru trecut pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.
Alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina CTAS se plăteşte pentru 

toată perioada trecută indiferent de data solicitării.

10.8.2. Ce este alocaţia lunară?

Alocaţiile lunare sunt sumele băneşti acordate persoanelor participante la 
cel de-al Doilea Război Mondial și familiilor lor, și persoanelor din rânduri-
le militarilor pentru merite deosebite, precum și participanților la lichidarea 
avariei de la Ciornobâl. 

Conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară suplimentară suplimentar a unor categorii 
de populaţie nr. 121 – XV 03.05.2001, se stabilesc alocaţii lunare următoarelor 
categorii de persoane: invalizilor de război:

600 de lei – pentru gradul I;
450 de lei – pentru gradul II;
375 de lei – pentru gradul III;
300 de lei – pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din 

rândul militarilor care şi-au satisfăi-au satisfăi-au satisf cut serviciul militar în componenţa armatei 
de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rândul membri-
lor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare 
fasciste şi în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania 
fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, vă-
duvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili 
în armata de operaţii în anii celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor 
care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 
septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944);

150 de lei – soţilor supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la 
cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din 
rândurile militarilor, căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea con-
secinţelor avariei de la C.A.E. Ciornobâl decedaţi, sau ai invalizilor de război 
decedaţi, dacă nu s-au recăsătorit; 
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150 de lei pentru fiecare copil – copiilor participanţilor la cel de-al Doilea 
Război Mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militari-
lor, căzuţi la datorie, copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei 
de la C.A.E. Ciornobâl, decedaţi, sau ai invalizilor de război decedaţi, până la 
atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în 
instituţiile de învăţământ cu frecvenţa la zi până la terminarea studiilor, însă 
cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani;

75 de lei – persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asi-
duă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea 
Război Mondial; 

150 de lei – unuia dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor (din 
rândurile militarilor) la acţiunile de luptă în timp de pace şi la acţiunile de lup-
tă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova 
căzuţi la datorie, ai militarilor căzuţi la datorie şi decedaţi în timpul îndeplini-
rii obligaţiilor serviciului militar în termen în rândurile Armatei Sovietice sau 
ale Armatei Naţionale, precum şi ai participanţilor la lichidarea consecinţelor 
avariei de la C.A.E. Ciornobâl, decedaţi. În cazul părinţilor, inapţi de muncă, 
aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale. 

Notă.
Persoanelor care au dreptul la două sau mai multe alocaţii li se stabileşte 

una singură la alegere.
În pct. 7 al Hotărârâr rii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii 
de populaţie nr. 470 din 02.05. 2006 sunt specificate meritele care confirmă 
munca asiduă şi serviciul militar impecabil.

10.8.2.1. Stabilirea şi plata alocaţiei lunare

Alocaţiile lunare se stabilesc de către organele de asigurări sociale în 
baza cererii depuse la:

– Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Casa Naţională de 
Asigurări Sociale);

– Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Infor-
maţii şi Securitate;

– Serviciul Grăniceri, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Centrul pen-
tru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

– Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei de 
către beneficiarii de pensii ai sus-numitelor organe. 
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Alocaţiile lunare se plătesc pentru luna în curs, beneficiarului sau altei 
persoane împuternicite de beneficiar, în baza procurii (este valabilă 6 luni), 
prin intermediul oficiilor poştale sau al Băncii de Economii.

Pentru detalii vezi: Hotărârâr rea Guvernului pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor 
categorii de populaţie nr. 470 din 02.05. 2006.

Notă.
Alocaţiile lunare de stat neachitate la timp din vina organului care efec-

tuează stabilirea şi plata lor se achită pentru perioada precedentă făfăf ră niciun 
fel de restricţii în termen.

Dacă beneficiarul nu a primit alocaţia lunară stabilită, sumele neprimite 
se achită retroactiv, pentru un termen ce nu depăşeşte trei ani din momentul 
solicitării de către beneficiar a sumelor neprimite.

Persoanelor care locuiesc în aziluri (cămine) pentru bătrâni şi invalizi 
alocaţia lunară se achită pe deplin.

10.8.3. Ce este alocaţia nominală?

Alocaţia nominală reprezintă o sumă bănească acordată lunar persoanelor 
cu merite deosebite faţă de stat în economie, ştiinţă, artă, cultură şi alte dome-
nii de activitate (vezi: Legea cu privire la veterani nr. 190- XV din 08.05.2003).

Dreptul la alocaţie nominală se acordă cetăţenilor R. Moldova, beneficia-
ri de pensii, decoraţii și distincţii de stat, în mărime de:

25 de lei – persoanelor decorate cu medalii şi cărora li s-au conferit titluri 
 onorifice,

50 de lei – persoanelor decorate cu ordine,
50 de lei – persoanelor distinse cu ordine, medalii şi cărora li s-au conferit 

 titluri onorifice.

10.8.3.1. Stabilirea şi plata alocaţiei nominale

Alocaţia nominală se stabileşte de CTAS în baza cererii beneficiarului 
(cu toate documentele anexă), care poate fi înaintată oricând după stabilirea 
pensiei.

La cerere se anexează următoarele acte:
– paşaportul sau buletinul de identitate; 
– documentul ce confirmă faptul decorării cu ordin sau medalie ori 

conferirea titlului onorific; 
– în caz de necesitate, adeverinţa de căsătorie. 
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Alocaţia se plăteşte pentru luna în curs beneficiarului sau altei persoane 
împuternicite de beneficiar, în baza procurii (este valabilă 6 luni), prin inter-
mediul oficiilor poştale sau al Băncii de Economii.

Notă.
Alocaţia nominală neachitată la timp din vina organului care efectuează 

stabilirea şi plata lor se achită pentru perioada precedentă făfăf ră niciun fel de 
restricţii în termen.

Dacă beneficiarul nu a primit alocaţia nominală stabilită, sumele ne-
primite se achită retroactiv, pentru un termen ce nu depăşeşte trei ani din 
momentul solicitării de către beneficiar a sumelor neprimite.

Persoanelor care locuiesc în aziluri (cămine) pentru bătrâni şi invalizi 
alocaţia nominală se achită pe deplin.

Pentru detalii vezi: Hotărârâr rea Guvernului cu privire la alocaţiile nominale 
de stat pentru merite deosebite faţă de stat nr. 1413 din 27.11.2003.

10.9. Prestaţiile băneşti acordate persoanelor nevoiaşe 

10.9.1. Ajutorul social

Ajutorul social este o sumă bănească plătită lunar persoanelor defavori-
zate, care domiciliază în R. Moldova cu statut de cetăţean, apatrid, cetăţean 
străin sau refugiat, acordat în temeiul Legii cu privire la ajutorul social nr. 133- 
XVI din 13.06.2008.

Au dreptul la ajutor social familiile defavorizate în cazul în care membrii 
maturi ai familiei se vor afla în cel puţin una dintre următoarele situaţii: 

– au atins vârsta necesară de pensionare;
– sunt încadrate într-un grad de invaliditate; 
– sunt înregistraţi ca şomeri;
– se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru îngrijirea 

copilului până la vârsta de 3 ani;
– au în îngrijire copii invalizi din copilărie, membri de familie invalizi 

de gradul unu sau trecuţi de vârsta de 75 de ani.

La determinarea dreptului la ajutor social nu se vor lua în calcul mem-
brii de familie care: 

– au cetăţenia Republicii Moldova, dar nu domiciliază în ţară mai mult 
de 3 luni la rând; 

– sunt deţinuţi într-o instituţie penitenciară;
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– îşi satisfac serviciul militar în termen; 
– se află în întreţinerea statului.
Vezi: Hotărârâr rea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi plată a ajutorului social nr. 1167 din 16. 10. 2008.

»
Mărimea ajutorului social constituie

diferendiferendif ţa dintre venitul lunar minim garantat pentru familie şi venitul global 
al familiei.

Venitul lunar minim garantat constiuie: 
– 530 de lei, în perioada ianuarie – iunie 2011
– 575 de lei, începînd cu 1 iulie 2011, conform art. 4 al Legii bugetului de 

stat pentru anul 2011 nr.52 din 31.03.2011.
Mărimea venitului lunar minim garantat al familiei reprezintă însuma-

rea veniturilor minime garantate pentru fiecare membru al familiei în urmă-
toarea mărime:

– 100% din venitul lunar minim garantat (575 de lei) pentru solicitant;
– 70% din (575 de lei) pentru fiecare alt membru adult al familiei;
– 50% din 575 de lei pentru fiecare copil;
– plus 30% din 575 de lei pentru fiecare matur invalid;
– plus 50% din 575 de lei pentru fiecare copil invalid;
– plus 10% din 575 de lei dacă persoana invalidă este unicul matur din 

familie.
(vezi: art. 18 al Hotărârâr rii Guvernului pentru aprobarea Regulamen-

tului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social nr. 1167 din 
16.10.2008).

Pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei, acesta se 
calculează din toate veniturile obţinute în luna precedentă lunii de depunere 
a cererii.

Pentru determinarea mărimii ajutorului social, va fi luat în considerare şi 
nivelul bunăstării familiei, care este determinat de bunurile aflate în proprie-
tatea familiei, conform punctajului cuprins în anexa 5 a Hotărârâr rii Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a aju-
torului social nr. 1167 din 16.10.2008.

10.9.1.1. Stabilirea şi plata ajutorului social
Ajutorul social se stabileşte de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie 

a Familiei în baza cererii pentru o perioadă de 2 ani.
La cerere se anexează:
– certificatul privind componenţa familiei;
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– actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
– acte ce confirmă statutul legal în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor 

şi refugiaţilor;
după caz se vor prezenta
– acte ce confirmă gradul de invaliditate;
– salariul de la locul de muncă;
– statutul de student;
– plasamentul în întreţinerea statului ş.a.
În caz contrar cererea nu va fi primită.

Plata ajutorului social se efectuează de către CNAS pentru luna în curs, 
prin intermediul Băncii de Economii, şi se plăteşte titularului de drept sau 
altei persoane împuternicite prin procură (este valabilă 6 luni).

Plata ajutorului social încetează:
– la expirarea termenului, dacă solicitantul nu a depus o altă cerere;
– dacă persoana sau familia nu mai întrunesc condiţiile pentru a bene-

ficia de ajutor;
– dacă persoana a trecut în întreţinerea statului;
– dacă persoana este privată de libertate;
– dacă persoana nu doreşte să completeze ancheta socială; 
– în cazul decesului, al declarării morţii sau al dispariției fără urmă.

Notă.
Dacă mărimea ajutorului social este mai mică de 25 de lei, atunci ajuto-

rul se va plăti o dată la 6 luni pentru toată perioada.

10.9.2. Ajutorul material

Ajutorul material este o formă bănească de asistenţă socială, acordată la 
necesitate famililor afectate de sărăcie.

Dreptul la ajutor material se acordă în baza cererii beneficiarului cu des-
crierea detaliată a împrejurărilor stării materiale în care se află, înaintată la 
primăria de la locul de trai, persoanelor sărace, cu situaţia materială foarte 
grea, în primul rând invalizilor, bătrânilor singuratici în caz de boală grea, 
calamităţi naturale, decesul rudelor peste hotare şi alte situaţii pe care nu pot 
să le depăşească de sine stătător.

La cerere se anexează:
– buletinul de identitate;
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– legitimaţia de pensionar;
– ancheta socială eliberată de primărie gratis;
– adeverinţele de naştere ale copiilor;
– alte documente ce confirmă necesitatea suportării cheltuielilor inevi-

tabile (cerificate medicale).

Notă.
Ajutorul material se acordAjutorul material se acordAjutorul material ă o singură dată pe parcursul unui an, o soli-

citare repetată a ajutorului este posibilă numai după expirarea a 11 luni de la 
acordarea ajutorului precedent.

Persoanele din rândul invalizilor, pensionarilor şi copiilor aflate în 
întreţinerea deplină a statului nu au dreptul la obţinerea ajutorului mate-
rial.

Pentru detalii vezi: Hotărârâr rea Guvernului privind punerea în aplicare a 
Legii fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei 
nr. 1083 din 26.10.2000.

10.9.3. Compensaţiile nominative 

Compensaţia nominativă este suma bănească plătită în schimbul înles-
nirilor stabilite anterior pentru plata serviciilor comunale, în temeiul Legii cu 
privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie nr. 933-XIV 
din 14.04.2000.

Mărimea compensaţiei constituie:

»
50% din normativele stabilite pentru:
– invalizii de gradul I indiferent de cauza invalidităţii;
– copiii invalizi în vârstă de până la 18 ani;
– invalizii din copilărie de gradele I şi II; 
– invalizii de gradul II, cu exepţia invalizilor de boală obişnuită, acci-

dent de muncă sau boală profesională;
– participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial şi soţiile (soţii) lor;
– persoanele asimilate participanţilor la război; 
– familiile celor căzuţi la datorie, precum şi ale celor decedaţi în urma 

participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Ciornobâl;
– familiile cu 4 şi mai mulţi copii până la atingerea vârstei de 18 ani sau 

23 de ani, cu condiţia că îşi fac studiile cu frecvenţa la zi; 
– persoanele participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum 

şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rândul militari-
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lor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, 
ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor inter-
ne ale fostei U.R.S.S., lucrătorii din aceste categorii care au fost trimişi 
de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au 
participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora.

25% din normativele stabilite pentru:
– dintre invalizii de gradul III cu gradul de invaliditate stabilit fădintre invalizii de gradul III cu gradul de invaliditate stabilit fădintre invalizii de gradul III cu gradul de invaliditate stabilit f ră ter-

men au dreptul doar următoarele categorii de persoane (invalizii de 
muncă, persoanele cărora li s-a constatat invaliditatea în urma unor 
mutilări, traume sau răniri cauzate în exerciţiul serviciului militar; 
victimele represiunilor politice din perioada 1917-1990, foştii deţinuţi 
în lagărele de concentrare şi ghetouri);

– invalizii de gradul II de boală obişnuită, accident de muncă sau boală 
profesională;

– pensionarii singuri; 
– militarii aflaţi în serviciul activ, rezerviştii chemaţi la concentrare, 

voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai sistemu-
lui penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor 
speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarii, colaboratorii 
organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar şi persoanele 
civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor misiuni 
speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apă-
rarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova. 

Normativele stabilite din care se calculează compensaţia pot fi găsite în 
anexa I, iar lista actelor necesare pentru stabilirea compensaţiei este stabilită 
în pct. 10 al Hotărârâr rii Guvernului cu privire la compensaţiile nominative pentru 
unele categorii de populaţie nr. 761 din 31.07.2000.

Persoanele participante la cel de-al Doilea Război Mondial şi persoanele 
asimilate lor sunt specificate în anexa I a Legii cu privire la protecţia socială 
specială a unor categorii de populaţie nr. 933-XIV din 14.04.2000.

Notă.
Dacă persoana se încadrează concomitent în mai multe categorii de be-

neficiari, ea va primi o singură compensaţie după categoria de beneficiari pe 
care o va alege.

10.9.3.1. Plata compensaţiilor nominative 

Plata compensaţiei se efectuiează de către CNAS pentru luna precedentă, 
prin intermediul Băncii de Economii. Se plăteşte titularului de drept sau altei 
persoane împuternicite prin procură (este valabilă 6 luni).
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Plata compensaţiei încetează:
– la expirarea termenului de invaliditate;
– atingerea vârstei de 18 sau 23 de ani a copiilor;
– dacă persoana a trecut în întreţinerea statului;
– dacă persoana este privată de libertate; 
– în cazul decesului, declarării morţii sau al dispariției fără urmă a be-

neficiarului.

Important!
Plata compensaţiei pentru procurarea cărbunelui şi a lemnului se efectu-

ează până la 1 octombrie în fiecare an pentru sezonul de încălzire (1noiembrie 
– 31 martie).

Notă.
Începând cu 01.01.2010, compensaţiile nominative nu se vor stabili, 

însă se va continua plata beneficiarilor care au stabilit compensaţia până la 
31.12.2009.

10.9.4. Compensaţiile sociale

Compensaţia socială este suma de bani plătită lunar în perioada rece a 
anului persoanelor defavorizate domiciliate în Republica Moldova, cu sta-
tut de cetăţean, cetăţean străin, refugiat sau apatrid, în temeiul art. 2 şi 3 ale 
Legii privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010 nr. 15 din 
26.02.2010).

La compensaţie au dreptul:
– familiile defavorizate care primesc ajutor social, în temeiul Legii cu 

privire la ajutorul social nr. 133- XVI din 13.06.2008;
– beneficiarii de pensii şi alocaţii în sumă de până la 900 de lei,
– salariaţii din sectorul bugetar cu salariul între 600 şi 1400 de lei, în 

temeiul Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 
355-XVI din 23.12.2005.

Mărimea compensaţiei sociale constituie 150 de lei lunar pentru perioada 
rece a anului.

Notă.
Compensaţia socială nu se acordă cetăţenilor Republicii Moldova care 

nu domiciliază pe teritoriul acesteia şi persoanelor care se află în plasament 
în cadrul unei instituţii sociale.
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10.9.4.1. Stabilirea şi plata compensaţiei sociale

Compensaţia socială se stabileşte:
de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
– pentru familiile defavorizate care au obţinut dreptul la ajutor social 

– pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie- decembrie – pentru fa-
milie;

– pentru beneficiarii de pensii sau alocaţii sociale în sumă de până la 
900 de lei – pentru lunile noiembrie-decembrie – pentru fiecare per-
soană;

– pentru beneficiarii de pensii sau alocaţii sociale în sumă de până la 700 
de lei, de la vârsta de 65 de ani – pentru lunile ianuarie-martie – pen-
tru fiecare persoană.

de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
– salariaţilor din sectorul bugetar – pentru lunile ianuarie-martie – pen-

tru fiecare persoană în parte.

Plata compensaţiei sociale se efectuează de către CNAS pentru luna pre-
cedentă, prin intermediul Băncii de Economii, şi se plăteşte titularului de 
drept sau altei persoane împuternicite prin procură (este valabilă 6 luni).

Beneficiarul se va prezenta la Banca de Economii sau la filialele ei cu bu-
letinul.

Notă.
Suma compensaţiei neprimite de beneficiar timp de 3 luni la rând se res-

tituie în contul CNAS.
Sumele compensaţiei sociale neachitate la timp din vina organului care 

stabileşte sau plăteşte compensaţia socială se plătesc retroactiv, fătesc retroactiv, fătesc retroactiv, f ră nicio 
limitare, în luna următoare celeia în care a fost identificată neachitarea pres-
taţiei. 

Suma compensaţiei sociale stabilite, dar neachitate din cauza decesului 
beneficiarului, se plăteşte, inclusiv până în luna decesului, persoanei care a 
suportat cheltuielile de deces, în baza permisiunii eliberate de Casa Terito-
rială de Asigurări Sociale. 

Sumele compensaţiilor sociale stabilite şi rambursate pe contul cores-
punzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale din cauza nesolicitării pot 
fi solicitate de beneficiar în decurs de 3 ani din luna stabilirii.

Pentru detalii vezi: Hotărârâr rea Guvernului pentru aprobarea Regulamentu-
lui cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale pentru perioa-
da rece a anului 2010 nr.162 din 05.03.2010.
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10.9.5. Compensaţiile pentru transport

Compensaţia pentru transport este suma bănească plătită lunar sau anual
anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.

Compensaţia anulă se acordă persoanelor care întâmpină greutăţi în posi-
bilitatea de deplasare (invalizii de război şi cei asimilaţi lor, invalizii din copi-
lărie, invalizii ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, 
invalizii de boală obişnuită, copiii invalizi până la 18 ani) în mărime de 

• 400 de lei anual.
Vezi: Hotărârâr rea Guvernului cu privire la compensarea cheltuielilor de des-

ervire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor nr. 
1268 din 21.11.2007.

Notă.
Sumele compensaţiei neprimite de beneficiar în decurs de 3 luni vor fi 

restituite Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Compensaţia lunară se scordă:
• copiilor invalizi, invalizilor de gradele I şi II, persoanelor care însoţesc 

un copil invalid sau un invalid de gradul I în mărime de 
– 120 de lei pentru invalizii de gradul I;
– 60 de lei pentru invalizii de gradul II.

(Vezi: art. 41 al Legii privind protecţia socială a invalizilor nr. 821 – XII din 
24.12.1991.)

• pensionarilor cu domiciliul în mun. Chişinău, inclusiv localităţile 
aflate în componenţa municipiului, cetăţeni ai Republicii Moldova be-
neficiari de pensie prin intermediul CNAS, a(l) căror venit/pensie nu 
depăşeşte 1450 de lei lunar, în mărime de 
– 70 de lei lunar;

• Pensionarii pentru limita de vârstă şi de urmaş (pentru sine) a(l) căror ve-
nit/pensie depăşeşte suma de 1450 de lei lunar, vor călători în troleibuze şi 
autobuze în raza mun. Chişinău, în bază de abonament social lunar, care 
este eliberat de „Regia Transport Electric”, contra costului de 70 de lei.

(Decizia Consiliului Primăriei mun. Chişinău nr. 1/3 din 29.01.2010 des-
pre aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare şi de achitare a 
compensaţiilor nominative pentru călătoria în transportul urban a persoanelor 
socialmente vulnerabile în raza mun. Chişinău)

Notă.
Beneficiarii de compensaţii pot renunța la suma compensaţiei în schimbul 

solicitării unui permis pentru călătoria gratuită în transportul public urban.



640  P R O T E C Ț I A  S O C I A L Ă

10.9.5.1.Stabilirea şi plata compensaţiilor pentru transport

Compensaţia anuală și lunară se stabileşte în baza cererii beneficiarului 
depuse la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raza unde îşi 
are domiciliul.

La cerere se anexează următoarele documente: 
– buletinul de identitate (paşaportul) sau certificatul de naştere (în cazul 

copiilor invalizi în vârstă de până la 18 ani);
– legitimaţia; 
– certificatul de invaliditate, eliberat de Consiliul de expertiză medicală 

a vitalităţii; 
– concluzia Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii privind nece-

sitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi ale aparatului 
locomotor;

– concluzia Consiliului medical consultativ al IMSP privind necesitatea 
deservirii cu transport a copilului invalid în vârstă de până la 18 ani.

Compensaţia lunară
– se plăteşte de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
Compensaţia anuală
– se plăteşte de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

(în fiecare an în luna mai), după locul de trai, în baza cererii benefi-
ciarului, prin intermediul oficiilor poştale. Se plăteşte beneficiarului 
sau altei persoane împuternicite de beneficiar, în baza procurii (este 
valabilă 6 luni). 

Notă.
Sumele compensaţiei pentru transport neachitate la timp din vina orga-

nului care stabileşte sau plăteşte compensaţia socială se plătesc retroactiv, 
făfăf ră nicio limitare. 

Suma compensaţiei pentru transport stabilite, dar neachitate din cauza 
decesului beneficiarului, se plăteşte, inclusiv până în luna decesului, persoa-
nei care a suportat cheltuielile de deces, în baza permisiunii eliberate de că-
tre Casa Teritorială de Asigurări Sociale. 

Dacă beneficiarul nu a primit compensaţia pentru transport stabilită, 
sumele neprimite se achită retroactiv, pentru un termen ce nu depăşeşte trei 
ani din momentul solicitării de către beneficiar a sumelor neprimite.

Pentru detalii vezi: Hotărârâr rea Guvernului cu privire la compensarea chel-
tuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului 
locomotor nr. 1268 din 21.11.2007. 
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10.9.6. Indemnizaţia de reintegrare

Conform Legii cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 
locurile de detenţie nr. 297 – XIV din 24.02.1999, persoanele eleberate din lo-
curile de detenţie beneficiază de o indemnizaţie unică în mărime de 75% din 
salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

Plata indemnizaţiei este înfăptuită de contabilitatea instituţiei peniten-
ciare (închisorii) la momentul eliberării deţinutului, în baza cererii depuse de 
beneficiar la administraţia instituţiei penitenciare cu cel puţin o lună înainte 
de data eliberării. La cerere se anexează ordinul şefului instituţiei (vezi: Hotă-
rârâr rea Guvrnului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a 
indemnizaţiei unice pentru persoanele eleberate din locurile de detenţie nr. 1353 
din 20.12.2005).

10.10. Serviciile sociale (prestaţiile nebăneşti)
Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi menite să 

satisfacă necesităţile persoanei aflate intr-o situaţie grea sau să prevină anumi-
te situaţii nefavorabile pentru persoană şi familia ei.

Serviciile sociale se acordă de către Direcţia de asistenţă socială de la 
domiciliul solicitantului în baza cererii, depusă verbal sau în scris, de persoana 
sau familia aflată în dificultate, abuzată, neglijată, sau o altă persoană din co-
munitate (vezi: Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010).

Notă.
Ansamblul serviciilor sociale se acordă în baza unui plan individual co-

respunzător necesităţilor persoanei sau familiei în urma examinării iniţiale 
sau complexe a împrejurărilor şi a situaţiei la locul de trai sau la locul aflării 
beneficiarului.

Cererea va fi examinată în termen de cel mult 10 zile din data înregistrării ei.
În situaţia în care persoana nu este de acord cu decizia organului compe-

tent, o poate ataca în instanţa de contencios administrativ.

10.10.1. Serviciile sociale primare

Serviciile sociale primare se acordă tuturor persoanelor din comunitate 
aflate într-o situaţie grea, menite să înlăture sau să prevină situaţia de dificul-
tate sau excluderea socială.

Serviciile sociale primare se acordă în formă de:
• ajutor umanitar (vezi: Legea cu privire la ajutoarele umanitare acorda-

te Republicii Moldova nr. 1491 – XV din 28.11.2002);
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• deservirea cu prânz gratuit (vezi:nz gratuit (vezi:nz gratuit ( Legea privind cantinele de ajutor so-
cial nr. 81 – XV din 28.02.2003);

• alte servicii acordate benevol de către antreprenori în baza acordu-
rilor încheiate cu Direcţia de asistenţă socială (servicii de protezare a 
danturii, de acordare a încălţămintei ortopedice, servicii de frizerie, 
de reparaţie a încălţămintei ş.a.).

• consiliere pentru: 
– persoanele vârstnice
– persoanele cu dizabilităţi
– persoanele dependente de droguri şi alcool
– persoanele infectate sau bolnave de HIV/SIDA şi familiile acestora;
– familiile care adoptă copii;
– susţinere pentru persoanele neglijate, abuzate, victime ale violenţei;
– sprijin material pentru persoanele cu venituri reduse;
– măsuri de urgenţă pentru persoanele făpentru persoanele făpentru persoanele f ră adăpost, victime ale vio-

lenţei în familie;
– şi ale traficului de fiinţe.

10.10.2. Servicii sociale specializate şi cu specializare înaltă

Serviciile sociale specializate sunt serviciile la acordarea cărora este ne-
voie de atragerea specialiştilor din domeniul corespunzător necesităţii menite 
să reabiliteze şi să dezvolte capacităţile individuale pentru depăşirea situaţiei 
de dificultate sau serviciile prestate într-o instituţie de stat specializată în pla-
sament temporar cu supraveghere continuă.

La astfel de servicii se referă găzduirea
– persoanelor neglijate, abuzate;
– victimelor violenţei;
– persoanelor făpersoanelor făpersoanelor f ră adăpost;
– victimelor violenţei în familie şi ale traficului de fiinţe;
– a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi;
– alte activităţi şi măsuri după necesitate. 

Adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale
Republica Moldova, m. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 3, tel. 25 78 25; 

72 57 97).
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Adresele Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale din raioane

Floresti 5000, Str. Victoriei, nr. 2. Director Nina Vasilachi; director adjunct Igor
Malco. Telefoane: 250-2-42-03, 250-2-63-92, 250-2-04-41, 250-2-63-89.

Șoldănești 2770, Str. 31 August, nr. 5. Director Elizaveta Erhan; director adjunct 
– vacant. Telefoane: 272-2-57-12, 272-2-58-39, 272-2-55-36, 272-2-56-71.

Telenești 5801, Str. Renașterii, nr. 87. Director Adela Popa; director adjunct Eca-
terina Gâscă. Telefoane: 258-2-49-71, 258-2-50-13, 258-2-21-97, 258-2-49-72.

Ungheni 3600, str. G. Meniuc, nr. 8. Director Liudmila Curennaia; director ad-
junct – vacant, Telefon 236-2-69-92, 236-2-26-83, 236-2-32-30, 236-2-68-98.

Călărași 4400, str. M. Eminescu, nr. 19. Director Ludmila Cucerenco; director 
adjunct Iulia Chiriac. Telefoane 244-2-37-24, 244-2-37-01, 244-2-32-25, 244-
2-18-84.

Orhei 3505, str. Vasile Lupu, nr. 111. Director Mihail Lazăr; director adjunct
Svetlana Tricolici. Telefoane: 235-2-25-48, 235-3-23-60, 235-2-02-76, 235-2-
37-57.

Dubăsari/Cocieri 4571, Str. Renasterii, nr. 70. Director Nicolae Ursul, Director 
adjunct – vacant. Telefoane: 248-5-24-84, 248-5-21-91, 248-5-27-36.

Criuleni 4801, Str. Biruinței, nr. 12. Director Galina Cauia; director adjunct Ana 
Prodan. Telefoane: 248-2-17-23, 248-2-27-88, 248-2-09-73, 248-2-09-73.

Nisporeni 6401, Str. Suveranității, nr.10. Director – vacant; director adjunct Va-
lentina Bulican. Telefoane: 264-2-37-98, 264-2-20-51, 264-2-25-38, 264-2-37-79.

Hincești 3400, str. M. Hincu, nr. 123. Director Tamara Ionita; director adjunct
Vasile Munteanu. Telefoane: 269-2-58-01, 269-2-46-45, 269-2-31-06, 269-2-
54-80.

Ialoveni 6800, str. Alexandru cel Bun, nr. 18. Director Elionora Balan; director 
adjunct Ana Cavca. Telefoane: 268-2-15-05, 268-2-41-74, 268-2-25-40, 268-2-
25-48.

Anenii Noi 6500, Str. 31 August, nr. 4. Director Ion Vicol; director adjunct Elena 
Rijalo. Telefoane: 265-2-10-76, 265-2-35-43, 265-2-10-78, 265-2-10-78.

Căușeni 4300, str. Al. Mateevici, nr. 9. Director Victor Bodeanu; director ad-
junct Dumitru Oxani. Telefoane: 243-2-20-71, 243-2-29-62, 243-2-41-40, 243-
2-31-76.

Cimișlia 4100, str. Sfânta Maria, nr. 7. Director vacant; director adjunct Ivan
Sevcenco. Telefoane: 241-2-27-39, 241-2-10-34, 241-2-41-85, 241-2-10-33.

Leova 6300, Str. Unirii, nr. 35. Director Mihail Timofti; director adjunct Silvia 
Caimacan. Telefoane: 263-2-32-73, 263-2-45-81, 263-2-36-09, 263-2-2249.

Ștefan-Vodă 4201, Str. 31 August, nr. 3. Director Sergiu Caraman; director ad-
junct Viorica Godiac. Telefoane: 242-2-35-02, 242-2-51-19, 242-2-44-96.
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Basarabeasca 6701, str. K. Marx, nr. 57. Director Piotr Bradarschi; director ad-
junct Vera Javgurean. Telefoane: 297-2-05-20, 297-2-05-10.

Comrat 3805, str. Tretiakov, nr. 42/1. Director Parascovia Caraivan; director ad-
junct Vera Deceva. Telefoane: 298-2-25-48, 298-2-91-32, 298-2-32-58, 298-2-
29-75, 297-2-22-61, 297-2-14-13.

Cantemir 7301, str. Ștefan-Vodă, nr. 2. Director Nicolae Rusu; director adjunct Pa-
rascovia Petcu. Telefoane: 273-2-25-69, 273-2-32-16, 273-2-22-83, 273-2-32-16.

Taraclia 7400, str. Sovetskaia, nr. 46. Director Olga Paslari; director adjunct Va-
lentina Burtovaia. Telefoane: 294-2-30-28, 294-2-30-54, 294-2-34-65, 294-2-
30-25.

Cahul 3209, Piața Independenței, nr. 6. Director Petru Burlacu; director adjunct
Ianos Coteata. Telefoane: 299-3-28-58, 299-2-17-35, 299-3-35-74, 299-3-61-72.

Dondușeni 5100, str. Komarov, nr. 12. Director Valeriu Racu; director adjunct
Maria Casapu. Telefoane: 251-2-11-35, 251-2-44-21, 251-2-54-59, 251-2-44-11.

Râșcani 5600, str. Ion Neculce, nr. 2. Director Natalia Chiriac; director adjunct
Nicolae Cotuc. Telefoane: 256-2-25-48, 256-2-40-43, 256-2-34-39, 256-2-28-95.

Drochia 5202, Bd. Independenței, nr. 15. Director Olga Spinu; director adjunct Va-
lentina Cecan. Telefoane: 252-2-69-39, 252-2-69-40, 252-2-48-31, 252-2-67-40.

Falești 5902, Str. Moldovei, nr. 27. Director Adela Gutu; director adjunct Raisa 
Bordeian. Telefoane: 259-2-22-29, 259-2-44-87, 259-2-27-58, 259-2-25-75.

Soroca 3000, str. Ștefan cel Mare, nr. 20. Director Ion Brinza; director adjunct Di-
ana Prepelita. Telefoane: 230-3-01-64, 230-2-24-37, 230-2-23-76, 230-2-24-27.

Sângerei 6200, str. Testemițanu, nr. 11. Director Victor Cereseu; director adjunct
Olga Ghenita. Telefoane: 262-2-25-48, 262-2-23-48, 262-2-38-93, 262-2-20-44.

Glodeni 4900, str. Ștefan cel Mare, nr. 26. Director Maia Moraru; director ad-
junct Angela Agache. Telefoane: 249-2-25-48, 249-2-56-29, 249-2-50-44, 249-
2-57-00.

Bălți 3100, Str. 31 August, nr. 47. Director Damian Rusu; director adjunct Nata-
lia Mihailov. Telefoane: 231-2-25-48, 231-2-90-52, 231-2-20-78, 231-9-23-11.

Briceni 4700, Str. Independenței, nr. 3. Director Ivan Tcaciuc; director adjunct
Iulia Sersun. Telefoane: 247-2-35-36, 247-2-56-85, 247-2-58-03, 247-2-49-77.

Ocnița 7101, Str. Independenței, nr. 47. Director – vacant; vice director Aurelia
Melnic. Telefoane: 271-2-42-33, 271-2-13-89, 271-2-13-89, 271-2-22-05.

Edineț 4601, Str. Independenței, nr. 101. Director Valentin Stadler; director ad-
junct Valentina Savca. Telefoane: 246-2-26-86, 246-2-24-84, 246-2-24-79.

Strașeni 3701, str. M. Eminescu, nr. 31. Director Nicolae Vrinceanu; director 
adjunct Parascovia Glavan. Telefoane: 237-2-00-35, 237-2-20-39, 237-2-27-25, 
237-2-30-21.
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11.  OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI SISTEMUL 
 MEDICO-SANITAR 

Mariana Berbec Rostaş

„Sănătatea este o comoară
pe care puţini ştiu să o preţuiască, 

deşi aproape toţi se nasc cu ea.” 
Hippocrate

Compartimentul următor are drept scop introducerea şi explicarea prac-
tică a noţiunilor legate de ocrotirea sănătăţii şi dreptul persoanelor la sănăta-
te. El se axează pe descrierea şi detalierea conceptului de sănătate şi sănătate 
publică, a unor drepturi şi obligaţii fundamentale care sunt interdependente 
cu ocrotirea sănătăţii, combinate cu explicarea structurii sistemului medico-
sanitar din ţară. Adiţional, compartimentul acoperă drepturile şi obligaţiile 
pacienţilor şi unele aspecte practice legate de apărarea dreptului la sănătate. 

Cuvinte şi noţiuni-cheie: 
– Stare de sănătate 
– Factorii determinanţi ai sănătăţii 
– Elementele constitutive ale stării de sănătate 
– Sănătate fizică şi mintală 
– Promovarea sănătăţii 
– Sănătate publică 
– Dreptul la sănătate şi elementele-cheie ale acestuia
– Servicii de sănătate 
– Disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate şi calitate a serviciilor de 

sănătate 
– Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
– Pacienţii şi drepturile lor 
– Prestatorii de servicii de sănătate şi obligaţiile lor 
– Apărarea drepturilor pacienţilor. 

11.1.  Sănătatea şi dreptul la sănătate 
Acest capitol defineşte şi enumeră elementele constitutive ale sănătăţii în 

conformitate cu definiţii internaţionale – legale şi medicale. Capitolul explică 
şi factorii care influenţează starea noastră de sănătate, rolul, noţiunea şi ele-
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mentele dreptului fundamental la sănătate, inclusiv rolul sistemului sănătăţii 
publice în promovarea dreptului la sănătate.

11.1.1. Sănătatea, aspectele şi elementele constitutive ale acesteia 

Sănătatea constituie una dintre cele mai preţioase valori umane. Grija faţă 
de sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de o importanţă primordială în 
politica oricărui stat. Pentru asigurarea şi protejarea sănătăţii populaţiei statul 
elaborează politici şi strategii naţionale de sănătate care au drept scop princi-
pal fortificarea continuă a stării de sănătate a populaţiei şi asigurarea accesului 
egal al tuturor cetăţenilor unei ţări la servicii medicale de calitate.

Prima definiţie a sănătăţii recunoscută la nivel internaţional a fost adoptată 
în 1946 de către statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
organizaţie internaţională care are rolul de a menţine şi a coordona situaţia să-
nătăţii populaţiilor pe glob şi care elaborează şi supraveghează implementarea 
standardelor internaţionale privind sănătatea publică şi dreptul la sănătate. 
OMS defineşte sănătatea drept o „stare de bine, completă din punct de vedere 
fizic, psihic şi social, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”. Această formu-
lare înseamnă că sănătatea noastră este determinată de un şşir de factori,ir de factori, atât 
individuali (ereditate, stil de viaţă), cât şi economici, sociali şi ambientali (le-
gaţi de starea mediului înconjurător). În 1986 OMS a declarat că sănătatea este 
„o resursă pentru viaţa cotidiană, nu scopul vieţii. Sănătatea este un concept 
pozitiv care accentuează resursele noastre [n.a.] sociale şi personale, pe lângă 
capacităţile fizice”1. 

Două aspecte ale sănătăţii 

Majoritarea specialiştilor acceptă divizarea sănătăţii în două părţi largi 
– sănătatea fizică şi cea mintală. Sănătatea fizică înseamnă un corp sănătos 
datorită unei activităţi fizice regulate (exerciții fizice sau fitness), o nutriţie 
bună şi un nivel de odihnă adecvat. Un alt termen folosit pentru sănătatea fizi-
că este bunăstarea fizică. Aceasta presupune menţinerea unui stil de viaţă care 
contribuie la întărirea sănătăţii – fitnessul, nutriţia adecvată, compoziţia şi 
controlul greutăţii corporale, excluderea consumului de droguri, evitarea abu-
zului de alcool şi tutun, un comportament sexual responsabil, un nivel adecvat 
de igienă personală şi un număr de ore de somn conform vârstei.

Sănătatea mintală se referă la bunăstarea cognitivă şi emoţională. După 
OMS, sănătatea mintală este „o stare de bine în care individul realizează abili-

1  Carta de la Ottawa pentru promovarea sănătăţii, adoptată la Prima Conferinţă Interna-
ţională pentru Promovarea Sănătăţii, 21 noiembrie 1986 (WHO/HPR/HEP/95.1).
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tăţile sale personale, poate să facă faţă stresului cotidian, poate munci productiv 
şi cu rezultate bune, şi poate contribui la bunăstarea comunităţii în care traieş-
te”. Majoritatea specialiştilor sunt de acord că sănătatea mintală include, pe 
lângă lipsa unei boli sau disfuncţii mintale, abilitatea de a se bucura de viaţă, 
de a realiza cele propuse, de a-şi reveni din stres, de a fi moderat, de a se adapta 
şi a fi flexibil, de a se simţi în siguranţă şi de a beneficia la maximum din di-
verse situaţii (autoactualizarea).

Factorii determinanţi ai sănătăţii
OMS indică drept determinanţi următorii factori de bază:

• Societatea şi starea economiei în care trăim – Mediul social şi economic
• Unde locuim şi ce este fizic în jurul nostru – Mediul înconjurănconjurănconjur tor
• Cine suntem şi ce facem – Caracteristicile şi comportamentul individual
• Accesul la servicii de sănătate de calitate.

OMS indică următorii factori cu un impact probabil mai mare asupra să-
nătăţii noastre decât accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate:
• Domiciliul – unde locuim
• Venitul (personal şi familial)
• Ecologia – starea mediului înconjurător acolo unde locuim
• Genetica/ereditatea – caracteristicile ereditare preluare de la părinţi
• Nivelul de educaţie – şcolarizarea
• Relaţiile pe care le avem cu familia şi prietenii.

Îmbunătăţirea şi asigurarea sănătăţii necesită o stabilitate şi securitate pen-
tru toţi aceşti factori.

Statutul sau securitatea socio-economică afectează toţi membrii unei fami-
lii şi comunităţi, începând de la naştere. Multe studii din lume au arătat că ac-
cesul la resurse financiare şi sociale oferă persoanelor posibilitatea să-și men-
ţină o stare de sănătate bună. Dacă familia orefa suport şi susţinere, starea de 
sănătate se îmbunătăţeşte datorită încrederii în sine şi securităţii emoţionale. 

Oamenii fără şcoală sau cu un nivel elementar de educaţie au probabilita-
tea să dezvolte probleme de sănătate mai grave din cauza unui nivel de stres 
mai înalt şi a problemelor sociale mai complexe din viaţa cotidiană. Cultura 
şi tradiţiile pot avea o influenţă bună asupra sănătăţii, dar pot conduce şi la 
practici care dăunează sănătăţii2.

2  Există practici în lume, de exemplu, mutilarea genitală a fetelor sau tabuuri legate de 
sexualitate, care dăunează sănătăţii pe termen lung.
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Dacă mediul înconjurănconjurănconjur tor (apa, aerul, solul) este poluat şi locul de muncă tor (apa, aerul, solul) este poluat şi locul de muncă tor
este toxic, şansele sunt mari pentru complicaţii şi boli serioase, inclusiv redu-
cerea semnificativă a vieţii. Ereditatea (genele) poate determina reacţiile bio-
logice şi psihologice pe care le avem drept răspuns la stresul cotidian. Similar, 
unele gene pot determina apariţia unor boli în decursul vieţii, cu toate că stilul 
de viaţă şi nutriţia joacă un rol determinant în prevenirea multor boli eredi-
tare. Comportamentul individual, adică ce şi cum mâncăm, dacă practicăm 
sau nu vreun sport sau o activitate fizică, dacă fumăm, consumăm alcool sau 
droguri, împreună cu capacitatea noastră de a atenua stresul cotidian joacă un 
rol foarte important în bunăstarea noastră fizică şi psihică.

Genul prezintGenul prezintGenul ă un alt factor care poate influenţa starea de sănătate. Femeile 
şi bărbaţii sunt susceptibili să dezvolte unele boli diferite şi să fie influenţaţi în 
mod diferit de unele condiţii şi experienţe fizice. De exemplu, doar femeile trec 
prin sarcină şi procesul naşterii. La fel, un număr mai mare de femei sunt supuse 
violenţei în familie, care se soldează cu deteriorarea stării de sănătate. Mai mult, 
în unele ţări femeilor li se limitează accesul la educaţie comparativ cu bărbaţii, 
factor care influenţează direct starea sănătăţii. Bărbaţii, la rândul lor, sunt mai 
susceptibili la unele forme de cancer – la ficat (ciroza hepatică) şi de prostată – şi 
pot fi mai vulnerabili la unele boli gastrointestinale şi cardiovasculare.

Accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate joacă un rol determinant în pre-
venirea şi tratarea unor boli şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. O 
societate în care oamenii au acces şi utilizează servicii de sănătate de calitate 
înaltă prezintă o stare a sănătăţii populaţiei sale mai bună comparativ cu o 
societate unde serviciile de sănătate lipsesc sau sunt de o calitate inferioară.

Elementele stării de sănătate: 
• Statutul socio-economic – accesul la resurse financiare şi relaţii interper-

sonale şi sociale
• Educaţia – accesul la educaţie de calitate şi nivelul educaţiei 
• Mediul înconjurător – accesul şi nivelul înalt al calităţii apei, aerului şi so-

lului 
• Ereditatea – caracteristice fiziologice personale determinate de gene 
• Comportamentul individual – stilul de viaţă şi alimentaţia 
• Accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate – accesul efectiv şi în timp la 

servicii de calitate pentru menţinerea sănătăţii şi tratament.

11.1.2. Promovarea sănătăţii şi sănătatea publică 

Promovarea sănătăţii este procesul capacitării oamenilor pentru ca ei să 
poată controla şi să-şi îmbunătăţească starea lor de sănătate. Ocrotirea sănătă-
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ţii nu este doar responsabilitatea statului prin organizarea sectorului medico-
sanitar , ci se reflectă în modul sănătos de viaţă şi bunăstarea din punct de ve-
dere holistic, adică în toate domeniile vieţii. Mai mult, starea bună a sănătăţii 
este o sursă pentru dezvoltarea economică, socială şi individuală şi o dimen-
siune vitală a calităţii vieţii, adică a unui trai mai bun. Aşadar, toţi factorii de-
terminanţi ai sănătăţii influenţează direct calitatea vieţii şi viitoarea dezvolta-
re a individului şi comunităţii în întregime. Pentru a asigura un nivel adecvat 
de stabilitate socială, economică, ecologică, alimentară, statul adoptă diverse 
politici şi strategii care identifică domeniile şi tipurile de intervenţie pentru a 
ocroti şi a fortifica sănătatea populaţiei în mod egal şi echitabil. Aceste politici 
şi strategii promovează şi se referă de obicei atât la prevenirea îmbolnăvirilor 
şi diminuarea factorilor de risc pentru individ şi comunitate, cât şi la crearea 
celor mai bune condiţii pentru tratarea unor boli deja existente. Promovarea 
sănătăţii individuale şi a comunităţii în întregime de către stat se face prin 
crearea unui sistem de sănătate publică.

Sănătatea publică este un sistem de practici şi metode îndreptate spre pro-
tejarea sănătăţii la nivelul comunităţii prin educare, promovarea unui stil de 
viaţă sănătos şi cercetare ştiinţifică în scopul prevenirii şi tratării unor boli 
şi infirmităţ3. Profesioniştii în domeniul sănătăţii publice analizează efectele 
factorilor sus-menţionaţi asupra sănătăţii şi elaborează programe şi iniţiative 
care să protejeze sănătatea în comunităţile şi în familiile noastre4.

Sănătatea publică cuprinde, de regulă, următoarele domenii de studiu de 
bază:

• starea mediului înconjurănconjurănconjur tor (calitatea apei, aerului, solului, nivelul de 
radiaţie, administrarea deşeurilor şi gunoaielor, calitatea alimentelor 
şi a mâncării etc.);

• epidemiologia (studierea bolilor infecţioase care se transmit de la om 
la om, spre exemplu, tuberculoza, hepatita, gripa aviară şi cea porcină, 
gripa sezonieră, virusul HIV etc.);

• bioetica (studiul problemelor şi conflictelor de drept, morală şi etică în 
unele proceduri şi tratamente medicale, cum ar fi legalizarea avortu-
lui, eutanasia (sinuciderea asistată de medici), testări de noi tratamen-
te şi medicamente şi altele);

3  Noţiunea dată este preluată de la Asociaţia Americană a Școlilor de Sănătate Publică. 
Sursa: www.whatispublichealth.org.

4  O descriere detaliată a sistemului de sănătate publică în Republica Moldova și priorită-
ţile curente ale Ministerului Sănătăţii se pot regăsi în capitolul 11.2 din acest comparti-
ment.
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• managementul în sistemul medico-sanitar (cum este organizat siste-managementul în sistemul medico-sanitar (cum este organizat siste-managementul
mul, ce reguli sunt pentru cei care oferă servicii de sănătate şi medico-
sanitare, cum se împart resursele din sistem între diferitele clinici şi 
spitale);

• nutriţia (ce se mănâncă şi cum);
• sănătatea mamei şi copilului (accesul la servicii reproductive şi pedia-

trice);
• politicile publice pentru promovarea sănătăţii (ce face guvernul pentru 

promovarea unui mod de viaţă sănătos al populaţiei).

Pe lângă promovarea sănătăţii prin crearea şi menţinerea sistemului sănă-
tăţii publice, unul dintre cele mai importante mijloace este realizarea dreptu-
lui fundamental la sănătate – un drept al omului recunoscut la nivel interna-
ţional şi în ţara noastră.

11.1.3. Dreptul la sănătate şi componentele sale 

Constituţia OMS menţionează că „...dreptul de a se bucura de cel mai înalt 
nivel de sănătate este unul din drepturile fundamentale ale fiinţei umane făei umane făei umane f ră ră r
orice distincţie pe bază de rasă, religie, opinie politică, sau condiţie economică şi 
socială”. Pe lângă aceasta, guvernele „sunt responsabile pentru starea sănătăţii 
populaţiei care poate fi îndeplinită doar prin aplicarea de măsuri sociale şi 
servicii de sănătate”5.

Dreptul la sănătate este un drept fundamental al omului, inclus în mai 
multe documente şi tratate internaţionale obligatorii pentru ţara noastră6. 
Conform acestor documente şi tratate, dreptul la sănătate conţine dreptul per-
soanei de a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate fizică şi mintală pe care 
îl poate atinge7. Toate ţările care au aderat la standardul din Convenţia ONU 
cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale trebuie să asigure un 
minimum de condiţii care să permită atingerea unui nivel înalt de sănătate: 

• să reducă mortalitatea nou-născuţilor şi să asigure dezvoltarea sănă-
toasă a copilului;

5  Constituţia a fost adoptată la Conferinţa Internaţională de Sănătate de la New York, pe
19-22 iunie 1946 (Off. Rec. Wld Hlth Org., Off. Rec. Wld Hlth Org., Off. Rec. Wld Hlth Org 2, 100). Sursa: http://www.who.int/governan-
ce/eb/who_constitution_en.pdf.f.f

6  Pentru o listă exactă a tratatelor și documentelor, a se vedea Anexa la acest comparti-
ment.

7  Articolul 12 al Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale (adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decem-
brie 1966). Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_in-
ternationale/conventie_drepturi_economice_sociale_culturale
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• să îmbunătăţească toate aspectele igienei mediului şi ale igienei indu-
striale;

• să prevină, să trateze şi să controleze bolile ocupaţionale, infecţioase 
şi epidemice şi să creeze condiţii optime pentru asigurarea cu servicii 
medicale şi ajutor în caz de boală.

Conform interpretării dreptului la sănătate prescris la nivel internaţional, 
acest drept se caracterizează prin următoarele aspecte sau elemente.

Aspectele-cheie ale dreptului la sănătate:
• este un drept fundamental inclusiv şi conex – este legat de alte drepturi i conex – este legat de alte drepturi i conex

fundamentale, cum ar fi dreptul la: locuinţaaă, muncă, educaţie, demni-
tatea umană, viaţă, nediscriminare şi egalitate, viaţă privată şi acces la 
informaţie;

• conţine libertăţi fundamentale, ca interzicerea torturii şi a altor tratamente 
degradante şi inumane, interzicerea tratamentului medical forţat, liberta-
tea şi securitatea persoanei, libertatea de exprimare, asociere şi mişcare;

• este conectat de aşa-numitele „asigurăasigurăasigur ri” – accesul la medicamente 
esenţiale, dreptul la egalitate în momentul beneficierii de servicii, bunuri 
şi facilităţi medico-sanitare, asigurarea protecţiei sănătăţii materne şi in-
fantile, etc.;

• serviciile, facilităţile şi bunurile trebuie să fie: disponibile, accesibile, ac-
ceptabile şi de o calitate bună.
NB: Drepturile şi libertăţile de mai sus sunt părţi componente ale dreptului 

la sănătate.

Dreptul la sănătate este un drept inclusiv, adică include, pe lângă dreptul drept inclusiv, adică include, pe lângă dreptul drept inclusiv
la asistenţă medico-sanitară, toate drepturile ce derivă din factorii menţionaţi 
în 11.1.1. – dreptul la locuire, la muncă, la viaţă, la un mediu înconjurător să-
nătos, la apă potabilă curată, la asistenţă socială. 

Dreptul la sănătate conţine libertăţi fundamentale ale omului – libertatea 
de mişcare, de a nu fi supus unui tratament sau unei proceduri medicale fără 
acord personal şi informat (interzicerea tratamentului forţat cu excepţia cazu-
rilor când o instanţă de judecată decide că acest tratament protejează interesele 
şi sănătatea comunităţii). De exemplu, este interzisă sterilizarea8 forţată sau 
participarea forţată la experimente şi testări medicale, sunt interzise tortura 

8. Sterilizarea este o metodă de contracepţie eficientă şi permanentă, efectuată, de obicei, 
printr-o procedură chirurgicală.
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şi tratamentul degradant şi inuman în condiţiile tratării unor boli şi maladii 
(lipsirea de medicamente de bază sau refuzarea unei terapii de substituire9 în 
cazul dependenţei de droguri şi alcool). 

Dreptul la sănătate conţine şi nişte drepturi conexe sau „asigurări” – ac-
cesul egal la medicamente esenţiale, dreptul la prevenirea, tratamentul şi con-
troul bolilor, accesul la asistenţă medicală de bază în timp util şi în condiţii de 
egalitate, fără deosebiri de rasă, etnie, opinie politică, statut social şi economic, 
religie, orientare sexuală sau stare de sănătate. Adiţional se mai discută inclu-
derea asigurării protecţiei sănătăţii materne, a copilului şi dreptul la sănătatea 
reproductivă, pe lângă dreptul comunităţii de a participa la luarea deciziilor de 
sănătate publică la nivel local/regional şi central/naţional. 

Dreptul la sănătate implică oferirea de servicii, bunuri şi facilităţi medico-
sanitare pentru toţi fă fă f ră ră r nicio distincţie (discriminare). Nediscriminarea este 
un principiu de bază al drepturilor omului şi este foarte importantă pentru 
atingerea unui nivel înalt de sănătate. Dacă persoanele vulnerabile sau alte gru-
puri din societate sunt eliminate şi nu pot accesa servicii de sănătate exclusiv 
datorită statutului sau apartenenţei lor la aceste grupuri, acestea riscă o stare 
de sănătate mai proastă în comparaţie cu cei care au acces la servicii. De exem-
plu, putem vorbi de încălcarea dreptului la sănătate prin discriminare când 
persoanele HIV-pozitive nu pot primi tratament în cazul de îmbolnăvire de ăvire de ă
tuberculoză, sau când utilizatorii de droguri injectabile nu pot fi internaţi de 
urgenţă în spital, sau când femeilor de etnie romă (sau altă etnie) li se refuză 
servicii medicale prenatale.

Dreptul la sănătate implică oferirea de servicii, bunuri şi facilităţi medico-
sanitare disponibile, accesibile, acceptabile şi de calitate înaltă. Disponibilitatea
înseamnă că aceste servicii, bunuri şi facilităţi există într-o cantitate suficientă 
să ofere asistenţă întregii populaţii. Accesibilitatea se referă la localizarea fizică 
şi accesul din punct de vedere financiar şi înseamnă că serviciile, bunurile şi fa-
cilităţile sunt plasate în locuri unde toţi membrii societăţii – copiii, adolescenţii, 
persoanele în vârstă, cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile – au acces direct 
şi costul este acoperit fie prin sistemul de asigurări de sănătate, fie nu constituie 
un efort financiar major pentru aceşti oameni. Accesibilitatea mai înseamnă şi 
accesul la informaţie cu caracter public şi personal, cu condiţia respectării date-

9 Terapia de substituire se foloseşte pentru tratamentul unor boli sau dependenţe (drogu-
ri) şi constă în substituirea drogului care creează dependenţa cu un medicament pentru 
a o reduce şi a o elimina.
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lor personale şi confidenţiale. Acceptabilitatea înseamnă că serviciile, bunurile 
şi facilităţile trebuie să respecte etica medicală, să fie sensibile la şi să reflecte di-
ferenţele de gen, şi să se conformeze normelor şi tradiţiilor culturale şi medicale. 
Calitatea înaltă înseamnă că serviciile, bunurile şi facilităţile sunt conforme cu 
standarde ştiinţifice şi medicale adecvate. Aceasta înseamnă că ele sunt oferite 
de profesionişti educaţi, sunt folosite medicamente şi echipamente în termen de 
valabilitate şi aprobate ştiinţific, se întâmplă într-un mediu igienic adecvat, care 
include un nivel înalt de salubritate şi accesul la apă potabilă curată.

Numai în cazul în care toate drepturile conexe şi componentele dreptului 
la sănătate sunt respectate şi serviciile, bunurile şi facilităţile sunt conforme 
cu descrierea de mai sus, putem spune că dreptul la sănătate este respectat în 
ţara dată. 

Preconcepţii greşite legate de dreptul de sănătate: 
• Dreptul la sănătate NU înseamnă şi dreptul de a fi sănătos. O concepţie 

greşită este că statul trebuie să ne asigure o sănătate bună. Deoarece 
sănătatea este influenţată şi de comportamentul şi caracteristicile noastre 
individuale, dreptul la sănătate se referă preponderent la dreptul de a te 
bucura de cel mai înalt nivel de sănătate fizică şi mintală prin accesul la 
servicii, bunuri şi facilităţi care permit realizarea acestuia. 

• Dreptul la sănătate NU este doar un scop realizabil în termen lung. 
Faptul că dreptul la sănătate se realizează prin planificare de programe 
de durată lungă nu înseamnă că statul nu poate, cu resursele aflate la 
dispoziţie, asigura imediat unele aspecte ale dreptului la sănătate, cum 
sunt egalitatea şi interzicerea nediscriminarii, accesul la medicamente 
esenţiale sau servicii de sănătate prenatală şi infantilă. 

• Situaţia financiară dificilă a unei ţări NU o absolvă de la obligaţia de a 
realiza dreptul la sănătate. Statul trebuie să garanteze dreptul la sănătate 
conform potenţialului maxim al resurselor sale, chiar dacă ele sunt limi-
tate şi neadecvate. Statul are obligaţia să progreseze în direcţia respectării 
dreptului la sănătate prin implementarea obligaţiilor declarate. 

11.2. Sistemul de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova
Acest capitol defineşte şi enumeră elementele sistemului de octorire a sănă-

tăţii în ţara noastră. Capitolul explică rolul şi structura diferitelor instituţii ale 
statului sau susţinute de stat la nivel central şi local – instituţii medicale repu-
blicane, serviciile de sănătate municipale, spitalele raionale, centrele de medici-
nă preventivă etc. Adiţional, capitolul ne vorbește care sunt actorii din sistemul 
de sănătate publică şi ce tipuri de servicii sunt prestate la toate nivelurile.
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11.1.1. Descrierea sistemului sănătăţii publice în Republica Moldova

În ţara noastră, promovarea şi asigurarea dreptului la sănătate este o prio-
ritate care se regăseşte în mandatul Ministerului Sănătăţii (Minister). Conform 
Planului de dezvoltare instituţională a Ministerului pentru anii 2009-2011, 
„Ministerul [Sănătăţii] este autoritatea publică centrală care elaborează politica 
şi strategia în domeniul ocrotirii sănătăţii, pentru asigurarea sănătăţii popula-
ţiei şi prevenirea îmbolnăvirilorăviriloră ”. Pentru a îndeplini acest rol Ministerul:

• dirijează gestionarea/managementul şi finanţarea sistemului de sănă-
tate;

• promovează sănătatea şi educaţia pentru sănătate, prevenirea maladii-
lor şi supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat;

• reglementează şi coordonează prestarea serviciilor de asistenţă medi-
cală integrată şi asigură accesul în sistem al resurselor umane suficien-
te şi bine instruite, alocarea de resurse tehnicomateriale, echipamente 
şi tehnologii medicale performante şi cost-eficiente.

Aceste direcţii strategice se regăsesc în Strategia naţională de dezvoltare, 
Politica naţională de sănătate, Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate 
şi Strategia de sănătate a reproducerii. Fiecare dintre acestea identifică pro-
blemele cele mai importante de sănătate publică şi căile şi resursele prin care 
Ministerul își propune să le rezolve şi să le prevină. Pentru implementarea ace-
stor strategii şi politici, Ministerul dezvoltă, propune şi elaborează proiecte de 
legi, regulamente şi măsuri administrative şi financiare. După ce propunerile 
Ministerului sunt transpuse în legi adoptate de Parlament sau în hotărâri ale 
Guvernului, acesta poate elabora reguli speciale prin emiterea de ordine, deci-
zii şi norme metodologice de implementare10.

Sistemul sănătăţii publice din ţara noastră este compus dintr-un şir de in-
stituţii medicale de stat – subordonate Ministerului Sănătăţii sau autorităţi-
lor administraţiei publice locale –, care au statut de instituţii medico-sanitare 
publice (IMSP) cu autogestiune şi cu caracter necomercial. Autogestiunea în-
seamnă că IMSP se pot administra independent din punct de vedere financiar, 
adică pot decide asupra modalităţii de cheltuire a fondurilor băneşti alocate 
atât de către Compania Naţională pentru Asigurări în Medicină (CNAM), 
cât şi de alte surse speciale sau donaţii. Caracterul necomercialt înseamnă că 
instituțiile medico-sanitare nu pot funcţiona cu scop exclusiv comercial. 

10 O serie de legi, hotărâri, decizii şi norme metodologice sunt publicate pe pagina web a 
Ministerului: http://www.ms.gov.md/public/legal (ultima accesare la 20 august 2011). 
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De la 1 ianuarie 2004 – după reforma sistemului de sănătate – a fost in-
trodusă asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Asigurarea obligatorie), 
crescând semnificativ volumul şi diversitatea serviciilor medicale oferite de 
IMSP. În aceeaşi perioadă s-a modificat serviciul de Asistenţă Medicală de 
Urgenţă (AMU), care obligă staţiile AMU să deservească populaţia pe o rază 
de 25 de kilometri, conform standardelor OMS. 

La momentul actual, următoarele IMSP funcţionează conform legilor în 
vigoare şi sunt subordonate Ministerului şi administraţiei publice locale, în 
special la nivel raional şi municipal: 

1. nstituţiile finanţate de la bugetul de stat şi/sau din mijloace speciale
Cele care se află în raza municipiului Chin raza municipiului Chişşinău sunt:
• Centrul Naţional de Sănătate Publică;
• Centrul de Medicină Preventivă Chişinău;
• Centrul Naţional de Management în Sănătate – instituţia publică ce 

elaborează standarde, norme şi normative de asistenţă medicală;
• Centrul de Medicină Legală;
• Agenţia Medicamentului;
• Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală;
• Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui;
• Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă;
• Centrul de Reabilitare pentru Copii cu Handicap Sever al Aparatului 

Locomotor, şi altele.

La nivel raional şi local La nivel raional şi local avem următoarele IMSP: 
• Centrele de medicină preventivă (CMP-uri) – în 34 de raioane şi în 

mun. Bălţi11 şi patru Centre de recuperare şi reabilitare pentru copii – în mun. 
Bălţi şi în raioanele Ceadâr-Lunga, Ungheni şi Donduşeni.

2. Instituţiile cu autofinanţare, necomerciale, încadrate în sistemul Asi-
gurăgurăgur rii Obligatorii 

Aceste IMSP se regăsesc preponderent la nivel central – în Chişinău –, şi 
unele sunt la nivel regional – în centrele regionale/raionale. Dintre ele cele mai 
relevante sunt:

• Clinicile Universtității de Medicină „N. Testemițeanu”: cea de asisten-
ţă medicală primară şi cea stomatologică;

• Centrul Republican de Diagnosticare Medicală;

11 O listă a centrelor de medicină preventivă şi contactele lor se regăseşte în Anexa 2 la acest 
compartiment.
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• Institutele Republicane (de Neurologie şi Neurochirurgie, de Cardio-
logie, de Pneumologie, de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului, de 
Oncologie) 

• Spitalele Clinice (Republican, de Traumatologie şi Ortopedie, de Psi-
hiatrie, de Boli Infecţioase, al Ministerului Sănătăţii, de Copii) 

• Staţiile de asistenţă medicală de urgenţă – municipală Chişinău, şi zo-
nale în: Bălţi (Nord), Cahul (Sud), Chişinău (Centru) şi Comrat (UTA 
Gagauz Yeri).

3. IMSP raionale şi municipale 
Printre acestea se enumeră:
• Spitalele raionale (în 34 de reşedinţe de raion) şi municipale (Chişinău 

şi Bălţi)
• Centrele medicilor de familie – raionale şi în Chişinău şi Bălţi.

La nivel rural, în funcție de numărul populaţiei trebuie să existe instituţii 
separate. Conform standardelor în vigoare, satele cu o populaţie până în 1000 
de locuitori beneficiază de puncte medicale (PM), unde activează un specialist 
cu studii medii. Satele cu o populaţie între 1000 si 2500 de locuitori beneficiază 
de oficiile medicilor de familie (OMF), și în satele cu o populaţie mai mare de 
2500 trebuie să existe centre de sănătate rurale (CS) cu un număr de 2 – 7 me-
dici. Toate aceste instituţii fac parte din sistemul asistenţei medicale primare, 
adică acea asistenţă considerată drept un prim contact cu sistemul medico-sa-
nitar. Populaţia din zonele rurale poate beneficia de servicii de medicină de fa-
milie de la aceste instituţii sau de la centrele raionale în raza cărora locuieşte. 

11.2.2. Serviciile de sănătate – definiţie şi prestatori 

Instituţiile medico-sanitare enumerate mai sus sunt acreditate şi atestate 
prin decizii ale Ministerului să presteze servicii de sănătate către populaţie în 
general şi către beneficiarii sistemului de asigurare obligatorie conform legii. 
Potrivit art. 1(2) al Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacien-
tului, serviciile de sănătate constituie acel „complex de măsuri orientate spre 
satisfacerea necesităţilor populaţiei de ocrotire şi recuperare a sănătăţii, rea-
lizate prin folosirea cunoştinţelor profesionale medicale şi farmaceutice”. Ser-
viciile sunt puse la dispoziţie de către aşa-numiţii „prestatori” de servicii de 
sănătate, adică toate „instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice, indiferent de 
tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, medicii şi alţi specialişti 
în domeniu, alte persoane fizice şi juridice abilitate cu dreptul de a practica un 
anumit gen de activitate medicală şi farmaceutică”.
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Cuantumul şi tipul de servicii de sănătate sunt reglementate prin regu-
lamentele interne ale Ministerului. Din 1 ianuarie 2004, o mare parte din 
aceste servicii este acoperită de asigurarea obligatorie. Asigurarea obligatorie 
este reglementată printr-o lege specială, care descrie relaţiile de asigurare şi 
contractul de asigurare. Conform Legii nr.1585-XIII/1998, asigurarea obliga-
torie reprezintă un sistem garantat de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii prin 
„constituirea, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate 
pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea 
evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune)”. Persoane asigurate pot fi ce-
tăţenii RM, cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi pe teritoriul ţării.

Asigurarea obligatorie se realizează prin contracte încheiate între asigu-
rat (angajatorul sau patronul pentru persoanele angajate în câmpul muncii 
şi Guvenul/organele administraţiei publice locale pentru cele neangajate) şi 
asigurator (Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei te-
ritoriale). Conform acestuia din urmă, asiguratorul se obligă să organizeze şi 
să finanţeze asistenţa medicală oferită de instituţiile medico-sanitare necesară 
persoanei asigurate în volumul şi de calitatea prevăzute în Programul unic
– program elaborat de Minister şi aprobat de Guvern, cuprinzând lista mala-
diilor şi stărilor medicale ce necesită asistenţă medicală din cadrul asigurării 
obligatorii (volumul asistenobligatorii (volumul asistenobligatorii ( ţei obligatorii). Fiecărei persoane asigurate i se 
eliberează o poliţă de asigurare, în temeiul căreia persoana poate beneficia de 
întregul volum de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic şi acordat de 
toate instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova.

Plata pentru serviciile de sănătate este acoperită prin poliţa de asigurare 
obligatorie sau de către beneficiar conform unor tarife prestabilite prin regu-
lamentele Ministerului. Orice persoană încadrată în muncă din ţară este obli-
gată prin lege să contribuie la sistemul asigurării obligatorii şi poate beneficia 
de servicii de sănătate în mod gratuit. Angajatorii contribuie şi ei la asigurarea 
obligatorie a angajaţilor săi. Pe lângă cei care muncesc, statul acoperă asigura-
rea obligatorie pentru unele grupuri socialmente sau economic vulnerabile.

Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală (art. 4),(art. 4),( statul asigură următoarele persoane neangajate: 

(1) copiii de vârstă preşcolară; 
(2) elevii din învăţământul primar, gimnazial, liceal și mediu de cultură generală;
(3) elevii din învăţământul secundar profesional; 
(4) elevii din învăţământul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţa la zi;
(5) studenţii din învăţământul superior universitar cu frecvenţa la zi; 
(6) rezidenţii învăţământului postuniversitar obligatoriu;
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(7) copiii neîncadraţi la învăţătură până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
(8) gravidele, parturientele şi lăuzele; 
(9) invalizii; 
(10) pensionarii;
(11) şomerii înregistraţi oficial; 
(12) persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau 
un invalid din copilărie de gradul I la pat cu vârsta de până la 18 ani; 
(13) mamele cu şapte şi mai mulţi copii.
În acest caz, Guvernul achită primele de asigurare pentru aceste categorii de 
populaţie.

11.3. Drepturile şi obligaţiile pacienţilor 
Acest capitol descrie cine este considerat „pacient” şi explică principalele 

drepturi şi obligaţii ale pacienţilor, corelate cu responsabilităţile corespunză-
toare ale lucrătorilor din instituţiile medico-sanitare. Capitolul introduce şi 
analizează modalităţile soluţionării încălcărilor de drepturi ale pacienţilor, în 
special apărarea drepturilor în instanţele de judecată.

11.3.1. Definirea termenului „pacient”

Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor permite atât pacientului, cât şi ce-
lor care îi prestează servicii medicale să construiască relaţii benefice pentru 
efectuarea tratamentului sau activităţilor de prevenire a îmbolnăvirilor făvirilor fă ăvirilor făvirilor f ră 
probleme majore şi făi făi f ră încălcarea drepturilor fundamentale. Momentul din 
care o persoană este considerată „pacient” din punct de vedere legal este foarte 
important pentru posibilitatea acesteia să acceseze drepturile şi serviciile lega-
te de tratamentul său.

Termenul „pacient” derivă de la verbul latin „patior”, care înseamnă „a su-
feri”. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) defineşte pacientul drept 
„persoan„persoan„ ă bolnavă care se găcare se găcare se g seşte în tratamentul unui medic, considerat într-un 
raport cu acesta”. Art. 1 (2) din Legea nr. 263/27.10.2005 defineşte drept paci-
ent (sau consumator al serviciilor medicale) orice „persoan„persoan„ ă care necesită, uti-
lizează sau solicită servicii de sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, sau 
care participă benevol, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale”. 

Aceeaşi lege conceptualizează drepturile pacientului ca drepturi „deriva-
te din drepturile fundamentale ale omului la viaţă şi sănătate, care includ drep-
turi sociale ce ţin de accesibilitate, echitate şi calitate în obţinerea asistenţei 
medicale, precum şi drepturi individuale ce ţin de respectarea pacientului ca 
fiinţă umană, a demnităţii şi integrităţii lui, realizate în cadrul utilizării ser-
viciilor de sănătate (medico-sanitare – n.a.) sau în legătură cu participarea lui 
benevolă, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale”.
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Cu toate că drepturile pacientului sunt garantare prin legea de mai sus, 
o mare parte din cetăţeni şi din prestatorii serviciilor de sănătate nu cunosc 
multe din drepturile – şi obligaţiile corespunzătoare acestora – pe care le au în 
momentul în care beneficiază de servicii de sănătate. Această situaţie se sol-
dează frecvent cu încălcări grave ale drepturilor pacienţilor, care de multe ori 
constituie şi încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului – la viaţă şi la 
integritate fizică şi mintală, la demnitate personală, la viaţă privată şi altele.

ÎncÎncÎ ălcări frecvente ale drepturilor 
fundamentale ale omului prin prisma drepturilor pacienţilor:

• practica de a nu comunica pacienţilor drepturile lor şi/sau de a comunica 
diagnosticul rudelor sau celor apropiaţi înaintea pacientului (încalcă drep-
tul la viaţă privată şi dreptul la informaţie);

• practica de a discuta despre situaţia pacientului cu persoane terţe din 
instituţia medico-sanitară care nu au legătură directă cu cazul (încalcă 
dreptul la confidenţialitatea (secretul) datelor personale ale pacientului);

• practica de a indica diagnosticul în certificatul medical prezentat la locul 
de muncă (încalcă dreptul la viaţă privată);

• practica administrării de tratamente şi medicamentaţie fără 
consimţământul prealabil şi informat al pacientului sau rudelor/reprezen-
tatilor săi legali (încalcă dreptul la integritate fizică şi mintală şi la demni-
tate personală), şi altele.

Oricând se încalcă un drept – fundamental sau nu – se aduce un prejudi-
ciu sau o daună materială, morală, sau ambele în acelaşi timp. În cazul pres-
tării serviciilor de sănătate, daunele sunt cauzate, de obicei, vieţii şi sănătăţii 
pacientului. Legea prescrie mecanisme de recuperare a daunelor şi permite 
pacienţilor dreptul de a da în judecată prestatorii de servicii de sănătate, spre 
a primi recompensa pentru daunele cauzate sănătăţii sale (fizice şi mintale). 
Detalii referitoare la modurile de apărare a drepturilor sunt descrise în ultimul 
capitol al acestui compartiment.

11.3.2. Principalele drepturi ale pacienţilor şi garantarea lor 

Cu toate că în Republica Moldova pacienţii au o multitudine de drepturi ca 
beneficiari ai sistemului de asigurare obligatorie şi în calitate de consumatori 
ai serviciilor de sănătate, se pot evidenţia următoarele drepturi principale: 

• dreptul la asistenţă medicală sigură şi de calitate;
• dreptul la asistenţă medicală accesibilă şi gratuită în limitele prevăzute 

de Legea Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sănătăţii;
• dreptul de a primi contra plată servicii medicale suplimentare;
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• dreptul de a alege medicul şi instituţia medico-sanitară;
• dreptul la servicii medicale de urgenţă;
• dreptul de a accepta sau a refuza serviciul de sănătate;
• dreptul la informaţia deplină despre caracterul prestaţiilor medicale şi 

despre starea sănătăţii sale;
• dreptul la confidenţialitatea datelor personale şi păstrarea în secret a 

informaţiei despre pacient („secretul medical”);
• dreptul la expertiză medicală independentă şi opinie medicală alter-

nativă; 
• dreptul la compensarea prejudiciului cauzat de acordarea necorespun-

zătoare a ajutorului medical. 

Aceste drepturi se regăsesc în Legea nr. 263-XVI/2005 cu privire la drep-
turile şi responsabilităţile pacienţilor şi în alte legi aferente prestării servicii-
lor de sănătate12.

Dreptul la asistenţă medicală sigură şi de calitate se referă la posibilitatea 
pacientului să primească servicii de sănătate care sunt de o calitate înaltă sau, 
mai bine zis, de cea mai bună calitate posibilă în sistemul de sănătate publică,
şi aceste servicii să fie bazate pe teste medicale anterioare demonstrate drept 
sigure pentru sănătatea umană. Acestui drept îi corespunde obligaţia prestato-
rilor de servicii medicale să verifice anterior prestării siguranţa tratamentelor 
sau serviciilor pe care le oferă pacientului. 

Dreptul la asistenţă medicală accesibilă şi gratuită se referă la dreptul 
fundamental din Constituţie (art. 36) care garantează dreptul la ocrotirea să-
nătăţii şi la o asigurare minimă gratuită. Asistenţa medicală trebuie să fie ac-
cesibilă, adică să permită pacienţilor să poată beneficia în realitate de aceste 
servicii. Nu toate serviciile medicale sunt gratuite, însă cele care sunt incluse 
în Programul unic al asigurării obligatorii sunt gratuite şi nu necesită plată 
adiţională. Acest drept se regăseşte în art. 5(a) al legii sus-menţionate.

Dreptul de a alege medicul sau instituţia medico-sanitară garantează pa-
cientului posibilitatea să aleagă cine să îl/o trateze şi unde exact. Atâta timp 
cât pacientul poate beneficia de servicii şi îndeplineşte condiţiile Asigurării 
Obligatorii, el nu poate fi îngrădit în alegerea medicului sau a instituţiei unde 
să primească diagnostic sau tratament.

12 O lista completă de drepturi aferente celor descrise în acest capitol poate fi gasită în Le-
gile:  nr. 411-XIII/1995, nr. 1585-XIII/1998, nr. 267-XIV/1999, nr. 473/1999.
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Dreptul la servicii medicale de urgenţă este garantat în mod gratuit tu-
turor pacienţilor. Acest drept se poate realiza prin intermediul medicilor de 
familie sau al instituţiilor medico-sanitare care asigură asistenţa medicală de 
urgenţă din localitatea unde domiciliază pacientul. Acest drept corespunde 
obligaţiei directe a prestatorilor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă să 
accepte toţi pacienţii cu probleme medicale urgente.

Dreptul la informaţia deplină despre caracterul prestaţiilor medicale şi 
despre starea sănătăţii sale constituie unul dintre drepturile cele mai impor-
tante ale pacientului deoarece acest drept garantează că pacientul cunoaşte 
integral toata informaţia legată de diagnostic, tratament, intervenţiile medica-
le, consecinţele şi riscurile pentru sănătatea sa a unor intervenţii şi tratamente. 
Afară de aceasta, acest drept oferă posibilitatea pentru prestatorii de servicii de 
sănătate să folosească tratamente inovative şi intervenţii mai puţin testate, cu 
acordul prealabil al pacientului. Informaţia din fişa medicală şi cea depozitată 
în instituţia medico-sanitară este o informaţie cu caracter privat şi divulgarea 
acesteia necesită un acord prealabil în scris de la pacient. Refuzarea accesului 
de către pacient la fişa sau dosarul său medical constituie o încălcare a drep-
tului la informaţie.

Prestatorii de servicii de sănătate sunt obligaţi să asigure accesul nelimitat 
al pacientului, al reprezentantului său legal (al rudei apropiate) la informaţia 
privind propriile date medicale, la rezultatele şi la dosarele cu investigaţii, la 
tratamentele şi îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat în scris la exter-
nare. Pacientul poate obţine copia oricărei părţi din propriile date şi dosare 
medicale în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (art. 11 
din Legea nr. 263-XVI/2005).

Dreptul de a accepta sau a refuza serviciul de sănătate implică posibili-
tatea pacientului să nu îsi dea acordul pentru unele tratamente sau intervenţii 
medicale. Pentru respectarea autonomiei persoanei şi a dreptului fundamen-
tal la integritatea fizică şi psihică a persoanei, prestatorii de servicii medicale 
sunt obligaţi, pentru orice intervenţii şi prestaţii medicale, să ceară în mod 
prealabil consimţământul pacientului pentru a proceda cu acea intervenţie. 
Consimţământul trebuie să fie informat (să fie bazat pe înţelegerea deplină informat (să fie bazat pe înţelegerea deplină informat
de către pacient a procedurii şi a consecinţelor negative ale acesteia), expri-
mat în scris (să fie semnat de pacient sau reprezentantul său) şi, de obicei, se 
ataşează la dosarul/fişa medicală a(l) pacientului. Acest consimţământ indică 
acceptarea de către pacient a intervenţiei sau serviciului de sănătate. În cazuri 
de urgenţă şi când consimţământul nu se poate obţine de la pacient în mod 
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direct, rudele sau reprezentanţii legali ai acestuia trebuie să fie consultate şi să 
se obţină consimţământul în scris al acestora.

Dreptul la confidenţialitatea datelor personale medicale (sau care ţin de 
„secretul medical”) derivă din dreptul la o viaţă privată – un drept fundamen-
tal al omului consacrat în majoritatea tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte. Acest drept asigură folosirea serviciilor de sănătate în mod 
regulat. Fără un drept la secretul datelor personale referitoare la starea sănătăţii, 
diagnostic, adresarea pacientului şi tratamentul sau intervenţia medicală efectuată 
nu se poate asigura încrederea pacientului în sistemul de sănătate publică şi în 
serviciile prestate de către medici şi alte cadre medicale. Conform art. 12 din Lege, 
„toate datele privind identitatea şi starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 
diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal sunt 
confidenţiale şi urmează a fi protejate şi după moartea acestuia.”

Confidenţialitatea tuturor datelor este asigurată de către medicul curant 
al pacientului, de specialiştii implicaţi în acordarea serviciilor de sănătate sau 
în cercetarea biomedicală (studiul clinic), precum şi de alte persoane cărora 
aceste informaţii le-au devenit cunoscute datorită exercitării obligaţiilor pro-
fesionale şi de serviciu.

Dreptul la repararea prejudiciului adus sănătăţii ca rezultat al folosirii 
serviciilor de sănătate, datorită condiţiilor precare sau antiigienice din în in-
stituiile medico-sanitare, prin aplicarea de tratamente nocive sau neadecvate, 
prin prescrierea de medicamente contraindicate, prin eroarea medicală – care 
agravează starea de sănătate, provoacă infirmitate temporară sau permanentă 
sau chiar pun în pericol viaţa – constituie un drept fundamental al omului şi 
asigură nu numai funcţia reparării daunelor cauzate, ci joacă și un rol preven-
tiv pentru prestatorii de servicii de sănătate. El se realizează prin procedurile 
prevăzute în lege şi poate constitui atat penalizări administrative, disciplinare 
şi civile, cat şi condamnări penale, în funcție de daunele cauzate. 

11.3.3. Obligaţiile principale ale pacienţilor

Pe lângă drepturi, pacientul are şi câteva obligaţii sau responsabilităţi în 
momentul în care beneficiază de serviciile de sănătate în această calitate. Prin-
cipalele obligaţii ale pacienţilor sunt descrise în art. 7 din Legea nr. 263/2005. 

Pacientul are următoarele responsabilităţi:
• să aibă grijă de propria sănătate şi să ducă un mod de viaţă sănătos, ex-

cluzând acţiunile premeditate ce dăunează sănătăţii lui şi a altor persoane;
• să respecte măsurile de precauţie în contactele cu alte persoane, inclusiv cu 

lucrătorii medicali, în cazul în care ştie că el suferă de o boală ce prezintă 
pericol social;
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• să întreprindă, în lipsa contraindicaţiilor medicale, măsuri profilactice 
obligatorii, inclusiv prin imunizări, a căror neîndeplinire ameninţă pro-
pria sănătate şi creează pericol social;

• să comunice lucrătorului medical informaţii complete despre bolile supor-
tate şi cele curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv 
în caz de donare benevolă a sîngelui, a substanţelor lichide biologice, a or-
ganelor şi iigienico;

• să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienţi în instituţia 
medico-sanitară, precum şi recomandările medicului în perioada trata-
mentului ambulatoriu şi staţionar;

• să excludă utilizarea produselor farmaceutice şi a substanţelor medica-
mentoase fără prescrierea şi acceptul medicului curant, inclusiv a droguri-
lor, a altor substanţe psihotrope şi a alcoolului în perioada tratamentului în 
instituţia medico-sanitară;

• să respecte drepturile şi demnitatea altor pacienţi, precum şi ale persona-
lului medico-sanitar.

În cazul încălcării de către pacient a regulilor de tratament şi de compor-
tament în instituţia medico-sanitară, încălcare ce are drept consecinţă dau-
ne materiale şi morale, acesta poartă răspundere în conformitate cu legisla-
ţia pentru cauzarea acestor daune. Cu toate acestea, pacienţilor nu li se pot 
refuza servicii de sănătate pentru încălcarea unora din responsabilităţile lor 
enumerate mai sus. Ei pot însă fi limitaţi în drepturi, prin procedure speciale şi 
numai de către o autoritate independentă de cea medicală, dacă pun în pericol 
sănătatea sau viaţa altor persoane.

11.4. Apărarea drepturilor pacienţilor 
Acest capitol explică sumar modalităţile de apărare a drepturilor pacienţi-

lor şi propune recomandări practice pentru aceste forme de apărare. 

11.4.1. Apărarea pe cale extrajudiciară 

Apărarea drepturilor pacientului poate fi efectuată fie prin reclamarea ac-
ţiunilor ilegale către conducerea instituţiilor din sistemul de sănătate publică 
(calea extrajudiciară), fie prin sesizarea unei instanţe de judecată (calea judi-
ciară). Conform art. 15 din Legea nr. 263-XVI/2005, orice pacient sau repre-
zentantul său (în cazurile în care pacientul nu îşi poate exercita deplin capaci-
tatea juridică) are dreptul să atace sau să conteste acţiunile celor care au prestat 
serviciile de sănătate ce au avut ca rezultat „lezarea drepturilor individuale ale 
pacientului, precum şi acţiunile şi deciziile autorităţilor publice şi ale persoa-
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nelor cu funcţie de răspundere ce au condus la lezarea drepturilor lui sociale 
stabilite de legislatie”. Deci, în cazurile în care pacientul se consideră lezat în 
drepturi sau în situaţia cauzării unor daune sănătăţii de către prestatorii de 
servicii de sănătate, el poate iniţia proceduri de remediere şi de compensare a 
daunelor cauzate.

Conform art. 16 al Legii, pacienţii pot adresa plângerile – cereri, reclamaţii 
sau petiţii – către următoarele instituţii: 

• Ministerul Sănătăţii;
• Direcţiile teritoriale de sănătate;
• Instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice; 
• Organizaţiile de asigurări de sănătate; 
• Organizaţiile profesionale ale medicilor, asociaţiile pacienţilor, asocia-

ţiile obşteşti pentru protecţia consumatorilor de servicii de sănătate. 
Persoanele de contact unde se pot depune cererile sau reclamaţiile pacien-

ţilor trebuie să fie indicate în informaţia publică expusă pentru pacienţi în in-
cinta organelor menţionate la alin.(1). Cererile și reclamaţiile se examinează în 
temeiul Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi al altor 
acte legislative. Pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) şi pres-
tatorul de servicii de sănătate sunt informaţi despre rezultatele examinării şi 
decizia luată. În caz de dezacord al pacientului sau al reprezentantului său legal 
(al rudei apropiate) cu rezultatele examinării şi decizia luată, aceştia pot apela 
la comisia independentă de expertiză profesională medicală, care se creează şi 
activează în conformitate cu un regulament aprobat de Ministerul Sănătăţii.

11.4.2. Apărarea pe cale judiciară

Cu excepţia cazurilor când daunele sunt calificate drept infracţiuni în Co-
dul penal (spre exemplu, tratamente inumane, lipsirea de viaţă din impruden-
ţă, vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată 
din imprudenţă, neacordarea de ajutor unui bolnav, internarea ilegală într-o 
instituţie psihiatrică, încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la in-
formaţie, contaminarea cu virusul HIV/SIDA, încălcarea din neglijenţă a re-
gulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale şi altele), pacientul sau 
reprezentantul său legal poate să iniţieze un proces direct în instanţă, cu sau 
fără examinarea extrajudiciară prealabilă. 

Apărarea în instanţele de judecată începe cu consultarea unui avocat şi 
pregătirea unei cereri de chemare în judecată. Această cerere este depusă, de 
obicei, împotriva aşa-zisului „pârât” – prestatorul serviciului de sănătate care 
a adus daunele în cauză. Este crucial ca pregătirea cererii să includă şi toate 



C a p i t o l u l  X I  665

informaţiile obtinute de pacient în perioada beneficierii de serviciu – trata-
ment sau intervenţie medicală - şi datele colectate de la alţi medici care să ofere 
opinii de expert în domeniul acesta. Dacă instanţa de judecată acceptă cererea, 
procesul se va desfăşura conform procedurii civile13. 

Recomandări practice generale 
pentru pacienţi în vederea sesizării instanţei:

• Pacienţilor li se recomandă să facă cópii după toate documentele medicale 
la care au avut acces în timpul prestării serviciilor – extrase, fişe medicale, 
consultaţii şi diagnostice a ale unor specialişti medicali, certificate, etc. 
Copiile pot fi „legalizate” printr-o ştampilare şi semnătură nouă de către 
cei care au emis documentul.

• Pentru serviciile de sănătate incluse în asigurarea medicală obligatorie şi 
gratuită, se recomandă depunere la instituţia care a emis poliţa de asigura-
re a unei cereri de examinare a calităţii serviciilor contestate. NB: aceste 
instituţii sunt obligate să ofere evaluarea serviciilor în mod gratuit!

• Dacă există situaţii în care diagnosticul şi tratamentul recomandat sunt 
sub semnul întrebării, se poate adresa pentru o a doua opinie sau o opi-
nie a unui medic specializat în domeniu cu statut de expert – aceasta 
ajută enorm la pregătirea argumentelor şi probelor pentru examinarea 
ulterioară de către instanţa de judecată.

• Se recomandă şi sesizarea în scris a organelor de conducere din sistemul de 
sănătate publică – cu o cerere de a examina cazul în faţa comisiei medicale 
speciale. 

Termenul în care se pot adresa cereri de raparare a prejudiciului cauzat să-
nătăţii şi vieţii în proces civil nu se prescrie, adică orice pacient se poate sesiza 
instanţa de judecată chiar şi după 10, 15 ani de la cauzarea daunelor sănătăţii. 
Cu toate acestea, recomandarea generală este de a acţiona cât mai repede dato-
rită faptului că faptele, documentele şi martorii pot fi accesaţi mai uşor. 

Anexa 1.
Lista de referinţă pentru compartiment – standarde şi acte normative 

internaţionale şi naţionale
Tratate și convenţii internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova la 

data de 1 octombrie 2010:

13 Mai multă informaţie privind procedura civilă se regăseşte în compartimenul corespun-
zător al acestui îndrumar juridic.
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Sistemul ONU:

Tratatul sau Documentul Articolele de referinţă 

Declaraţia universală a 
drepturilor omului (1948) 

Art. 5: interzicerea torturii şi tratamentelor in-
umane şi degradante 
Art. 25: dreptul la un trai decent incluzând să-
nătatea

Convenţia internaţională 
pentru eliminarea tuturor 
formelor de discrimi-
nare rasială (1965) rati-
ficată prin accesiune la 
26.01.1993

Art. 5 (e) (4): interzicerea oricărei discriminări 
(deosebiri) pe bază de rasă, culoare, origine 
naţională sau etnică în folosirea serviciilor de 
sănătate şi de îngrijire medicală 

Convenţia (Pactul) in-
ternaţională cu privire la 
drepturile civile şi politice 
(1966) + Protocolul opţio-
nal (1966) ratificată prin 
accesiune la 26.01.1993, 
protocol ratificat la 
23.01.2008

Art 6: dreptul la viață si garantarea vieții
Art. 7: interzicerea torturii şi tratamentelor 
degradante şi inumane, inclusiv în sistemul de 
sănătate 
Art. 9: dreptul la libertate şi siguranţă personală 
– interzicerea detenţiei arbitrare, inclusiv în sco-
pul tratamentului medical 
Art. 17: dreptul la viaţă privată şi de familie – se-
cretul corespondenţei şi datelor personale 
Art. 26: interzicerea discriminării în accesul la 
drepturi civile şi politice, inclusiv în baza statu-
tului social sau medical 

Convenţia (Pactul) in-
ternaţională cu privire 
la drepturile economice, 
sociale şi culturale (1966) 
ratificată prin accesiune la 
26.01.1993

Art.12: dreptul oricărei persoane de a se bucura 
de cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe 
care o poate atinge

Convenţia împotriva tor-
turii şi altor forme de tra-
tament sau pedepse crude, 
inumane sau degradante 
(1984) + Protocolul opţio-
nal (2002) ratificată prin 
accesiune la 28.11.1995, 
protocol ratificat la 
24.07.2006

Art. 2: interzicerea absolută a torturii, inclusiv în 
aplicarea tratamentelor medicale 
Art. 16: interzicerea altor acte care constituie 
pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante săvârșite de către un agent al 
autorităţii publice sau de orice alte persoane care 
acționează cu titlu oficial.
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Convenţia privind elimi-
narea tuturor formelor de 
discriminare împotriva 
femeilor (1979) + Proto-
colul opţional (1999) 
ratificată prin accesiune 
la 01.07.1994, protocol rati-
ficat la 28.02.2006

Art. 11 (1) (f): dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la 
securitatea condiţiilor de muncă, inclusiv la pro-
tejarea funcţiilor de reproducere 
Art. 12: interzicerea discriminării fata fata față de 
femei în domeniul sănătăţii – asigurarea egală 
a accesului la serviciile medicale, inclusiv la 
planificarea familială, şi asigurarea accesului la 
servicii corespunzătoare şi, la nevoie, gratuite în 
timpul gravidităţii, la naștere şi după naștere 
Art. 14 (2) (b): dreptul femeilor din zonele rurale
la servicii corespunzătoare de sănătate, inclusiv 
la informaţii, sfaturi şi servicii în materie de pla-
nificare a familiei

Convenţia cu privire la 
drepturile copilului (1989) 
+ Protocolul opţional 
privind vânzarea copiilor, 
prostituţia şi pornografia 
cu copii (2000) ratifi-
cată prin accesiune la 
26.01.1993, protocol ratifi-
cat la 12.04.2007

Art. 24: dreptul copiilor de a se bucura de cea 
mai bună stare de sănătate posibilă şi de a bene-
ficia de serviciile medicale şi de recuperare
Art. 3 (1) (b) PO: interzicerea oferirii, furnizării 
sau acceptării unui copil, prin orice mijloace, 
in in în vederea transplantării organelor copilului 
pentru a obţine profit 

Convenţia internaţională 
cu privire la drepturile 
persoanelor cu dizabili-
tăţi (2006) ratificată la 
21.09.2010

Art. 25: dreptul persoanelor cu dizabilităţi la 
servicii medicale, de cel mai înalt standard, fără 
discriminare în temeiul dizabilităţii, inclusiv in in 
în accesul la tratamente specializate şi la asigu-
rare medicală şi pe viaţă. 

Sistemul Consiliului Europei:

Tratatul sau 
Documentul 

Articolele de referinţă 

Convenţia pentru 
protecţia drep-
turilor omului şi 
libertăţilor fun-
damentale (1950) 
si Protocoalele 
adiționale (1, 4, 6, 
7, 12, 13)

Art. 2: dreptul la viaţă
Art. 3: interzicerea torturii şi tratamentelor şi pedepselor 
crude, inumane şi degradante
Art. 5: libertatea şi siguranţa persoanei – standardul 
detenţiei unei persoane susceptibile să transmită o boală 
contagioasă
Art. 6: accesul la justiţie
Art. 8: respectarea dreptului la viaţa privată şi de familie
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Ratificată la 
12.09.1997

Art. 13: dreptul la recurs efectiv – de a te adresa unei 
instanţe de judecată
Art. 14: interzicerea discriminării

Carta SSsocială 
europeană [revi-
zuită] (1996) 
Ratificată la 
08.11.2001

Art. 8: dreptul angajatelor la protectie în timpul 
maternității
Art.11: dreptul de a beneficia de toate măsurile care îi per-
mit persoanei să se bucure de cea mai bună stare de sănă-
tate pe care o poate atinge. 

2. Legislaţie naţională:

Lege sau act subordonat legii Descriere scurtă

Constituţia RM (29.07.1994) Art. 36 ,,Dreptul la ocrotirea sănătăţii”

Legea nr. 411-XIII din 28.03.1995 
privind ocrotirea sănătăţii (Monito-
rul Oficial nr. 034 din 22.06.1995) 

Descrie sistemul sănătăţii publice din 
Republica Moldova

Legea nr. 1409 din 17.12.1997 cu 
privire la medicamente (Monitorul 
Oficial al R.Moldova nr.38-39/280 
din 30.04.1998) 

Reglementează și explică statutul me-
dicamentelor 

Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 
cu privire la asigurarea obligatorie 
de asistenţă medicală

Explică termenii legați de asigurarea 
obligatorie si modalitățile asigurării 
si drepturile de bază a persoanelor 
asigurate

Legea nr. 267-XIV din 03.02.1999 
privind minimul de asistenţă medi-
cală gratuită, garantat de stat

Explică ce constituie minimul de asis-
tenţă gratuită şi modalitatea exercitării 
dreptului la minima asistenţă garanta-
tă de stat

Legea nr. 473 din 25.05.1999 privind 
transplantul de organe şi ţesuturi 
umane

Reglementează modalităţile şi regulile 
pentru transplantul de organe

Legea nr.185 din 24.05. 2001 cu 
privire la ocrotirea sănătăţii repro-
ductive şi planificarea familială 
(Monitorul Oficial nr. 90-91 din 
02.08.2001)

Legea care standardizează dreptul la 
sănătatea reproductivă – prevenirea 
sarcinii, avortul şi naşterea – şi la pla-
nificarea familiei

Legea nr.1086 din 23.05.2000 cu pri-
vire la expertiza judiciară

Explică procedura de executare a ex-
pertizei judiciare 
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Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 
cu privire la accesul la informaţie

Reglementează procedurile prin care 
persoanele pot accesa informaţia de 
interes public aflată în posesia institu-
ţiilor de stat

Legea nr.264 din 27.10.2005 cu 
privire la exercitarea profesiunii de 
medic

Stabilește regulile privind accesul şi 
practicarea profesiei medicale

Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu pri-
vire la drepturile şi responsabilităţile 
pacientului (Monitorul Oficial nr. 
176-181 din 30.12.2005)

Enumeră în detalii drepturile pe care 
le au pacienţii şi obligaţiile acestora, 
împreună cu procedurile de contestare 
a calităţii serviciilor medicale prestate 
către pacienţi

Legea nr. 23-XVI din 16.02.2007 cu 
privire la profilaxia infecţiei HIV/
SIDA

llLegea care prevede regulile pentru 
prevenirea transmisiei virusului HIV 
şi a tratamentului persoanelor infecta-
te cu virusul HIV sau care au dezvoltat 
SIDA

Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 
privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice

Reglementează şi explică modalităţile 
prin care statul suprevegheaza sis-
temul sănătăţii publice şi rezultatele 
acestuia din urmă

Hotărârea Guvernului RM nr. 1387 
din 10.12.2007 cu privire la aproba-
rea Programului unic al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală 
(Monitorul Oficial nr. 198-202 din 
21.12.2007, modificat: HG44 din 
26.01.09, MO16-18 din 30.01.09)

Descrie în detalii toate tipurile de 
asistenţă medicală şi servicii de sănă-
tate care sunt incluse şi acoperite prin 
asigurarea obligatorie prin poliţa de 
asigurare medicală

Hotărârea Guvernului RM nr. 1247 
din 16.11.2007 „Cu privire la Cen-
trul Naţional de Management în 
Sănătate”

Descrie structura de bază şi misiunea 
şi funcţiile Centrului de Management 
în Sănătate

Hotărârea Guvernului RM nr. 777 
din 27.11.2009 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind organi-
zarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, structurii şi efectivului-
limită ale aparatului central al ace-
stuia”

Descrie structura de bază a Ministeru-
lui Sănătăţii şi aprobă: Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului, structura aparatului cen-
tral al Ministerului, lista instituţiilor 
în subordinea Ministerului, lista insti-
tuţiilor pe lângă Minister şi Lista între-
prinderilor administrate de Minister.
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Anexa 2.
Resurse şi informaţii utile
1. Ministerul Sănătăţii şi instituţiile medico-sanitare subordonate: 

Ministerul Sănătăţii al Republicii 
Moldova

Adresa poştală: 2009 Chişinău, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 2; Telefon secretariat per-

soane fizice: +373 22 268818 
Telefonul verde al Ministerului: 0 800 

71010/0 22 721010 
Legislatie: http://www.ms.gov.md/pu-

blic/legal
Materiale educative pentru sănătate: 

http://www.ms.gov.md/public/policies
Programul Unic: http://www.ms.gov.md/

public/info/pro.2/

Centrele de Medicină Preventivă:

Centrul Naţional Ştiinţifico-Prac-
tic de Medicină Preventivă

str. Gh.Asachi, nr. 67-a, Chişinău, MD 
2028

Tel: +373 22 72-96-47Tel: +373 22 72-96-47T
www.sanepid.md

E-Mail: cnspmp@sanepid.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
mun. Chişinău

Director: Iurie Pânzaru 
Tel. 022 57-43-01
str. Hajdău, nr. 49

cmp@cmpchisinau.md; cmpchisinau@-
mednet.md; http://www.cmpchisinau.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
mun. Bălţi

Director: Vasile Ţurcan 
Tel. 231-7-51-91

str. Franko, nr. 46
CMPmb@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Anenii Noi

Director: Alexandru Coteaţă 
Tel. 265-2-24-13

str. Suvorov, nr. 34
cmpaneniinoi@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Basarabeasca

Director: Ştefan Surdu 
Tel. 265-2-28-65

str. 40 de Ani ai Victoriei, nr. 2
CMPCalarasi@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Briceni

Director: Alexandru Cotorcea 
Tel. 247-2-31-40

str. M.Eminescu, nr. 56
CMPBriceni@mednet.md
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Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Cahul

Director: Nicolae Gaisan 
Tel. 299-2-24-34

str. Republicii, nr. 20
CMPCahul@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Cantemir

Director: Dumitru Vrabie 
Tel. 273-2-25-96

str. N. Testemiţanu, nr. 3
CMPCantemir@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Călăraşi

Director: Ion Lupu 
Tel. 244-2-20-62

str.T. Ciorbă, nr. 19
CMPCalarasi@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Căuşeni

Director: Iordan Elizaveta 
Tel. 243-2-36-83

str. Ana şi Alexandru, nr. 16
CMPCauseni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Cimişlia

Director: Pavel Teacă 
Tel. 241-2-27-78

str. Alexandru cel Bun, nr. 135
CMPCimislia@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Criuleni

Director: Mircea Gherman 
Tel. 248-2-24-45

str. Ştefan cel Mare, nr. 1
CMPCriuleni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Donduşeni

Director: Constantin Poiată 
Tel. 251-2-40-52

str. M. Eminescu, nr. 26
CMPDonduseni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Drochia

Director: Oleg Serbleanschi 
Tel. 252-2-31-46

str. Şos. Sorocii, nr. 4
CMPDrochia@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Edineţ

Director: Vasile Sofroni 
Tel. 246-2-39-66

str. Puşkin, nr. 16
CMPEdinet@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Făleşti

Director: Nicolae Talmaci 
Tel. 259-2-24-96

str. Toma Ciorbă, nr. 3
falesti@mednet.md

CMPFalesti@mednet.md
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Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Floreşti

Director: Boris Sandu 
Tel. 250-2-31-01

Bd. Victoriei, nr. 64a
CMPFloresti@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Glodeni

Director: Valentin Şatcovschi 
Tel. 249-2-33-42

str. Ştefan cel Mare, nr. 26
CMPGlodeni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Hânceşti

Director: Pavel Eremia 
Tel. 234-2-37-70

str. Toma Ciorbă, nr. 2
CMPHincesti@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Ialoveni

Director: Anatol Vîrtosu 
Tel. 268-2-21-42

str. Alexandru cel Bun, nr. 19
CMPIaloveni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Leova

Director: Mihai Nicolau 
Tel. 263-2-24-05

str. Ştefan cel Mare, nr. 7
CMPLeova@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Nisporeni

Director: Ion Cibotaru 
Tel. 264-2-30-81

Str. Chişinăului, nr. 1
CMPNisporeni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Ocniţa 

Director: Pavel Gîscă 
Tel: 271-2-26-47

Str. Sănătăţii, nr. 18
CMPOcnita@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Orhei 

Director Tighineanu Constantin
Tel. 235-2-53-13
str.Negruzzi,78

cmporhei@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Rezina 

Director: Nicolae Bencheci 
Tel. 254-2-26-73

str. Şciusevstr. Şciusev , nr. 2a
CMPRezina@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Râşcani 

Director: Vergil Manole 
Tel. 256-2-89-07

str. Şevcenco, nr. 2
CMPRiscani@mednet.md
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Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Sângerei 

Director: Gheorghe Balea 
Tel: 262-2-20-03

str. N. Testemiţeanu, nr. 13
CMPSingerei@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Soroca 

Director: Tudor Mogureanu 
Tel: 230-2-32-64

str. Alexandru cel Bun, nr. 42
CMPSoroca@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Străşeni 

Director Marola Constantin
Tel: 237-2-21-50

str. Ştefan cel Mare, 107
CMPStraseni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Şoldăneşti 

Director: Vadim Grosu 
Tel: 272-2-20-03
Str. Păcii, nr. 13

CMPSoldanesti@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Ştefan Vodă 

Director: Valeriu Boian 
Tel: 242-2-30-65

str. Testemiţeanu, nr. 3
CMPStefanvoda@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Taraclia 

Director: Elena Caramalac 
Tel: 274-2-40-86
Str. Păcii, nr. 1

CMPTaraclia@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Teleneşti 

Director: Leonid Cimpoi 
Tel: 258-2-24-09
str. E. Coca, nr. 4

CMPTelenesti@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Ungheni 

Director: Viorel Bradu 
Tel: 236-2-24-56

str. Cozmescu, nr. 5
CMPUngheni@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Ceadîr-Lunga 

Director: Macar Stoianov 
Tel: 298-2-23-53

Str. Victoriei, nr. 26
CMPComrat@mednet.md

Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Comrat 

Director: Ivan Hasta 
Tel: 261-2-39-82

str. Miciurin, nr. 2/3
CMPCiadirlunga@mednet.md
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Centrul de Medicină Preventivă, 
r-nul Vulcăneşti

Director: Dumitru Guzun 
Tel: 253-2-36-90
Ceapaev, nr. 2

2. Asistenţă juridică pentru pacienţi: 
• Asociaţia Obştească „Centrul de Apărare a Drepturilor Pacienţilor şi 

Invalizilor” CADPI: www.util.info.md/cadpi
• Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova-IDOM: www.idom.

md
• Centrul de Protecţie Juridică a Persoanelor cu Dizabilităţi: www.advo-

cacy.md.

3. Alte resurse:
Proiectul UNAIDS Moldova: http://aids.md/aids.
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12.  DREPTUL AFACERILOR

Titlul 12, numit „Dreptul afacerilor”, cuprinde explicaţii elementare ale 
modului de desfășurare a afacerilor pe teritoriul Republicii Moldova. În spe-
cial, compartimentul se axează pe afacerile care pot fi iniţiate în localităţile ru-
rale, evidenţiindu-se tipul afacerilor, forma afacerii, procedura de înregistrare 
a afacerii, procedura de autorizare a acesteia.

Cei interesaţi vor putea, de asemenea, să ia cunoștinţă și de principalele 
acte normative ce reglementează afacerile, precum și să găsească răspuns la 
diverse întrebări, precum ar fi: ce este o afacere, ce tipuri de afaceri sunt regle-
mentate în Republica Moldova, cum trebuie să procedeze o persoană pentru a-
și deschide o mică afacere, care afaceri sunt supuse licenţierii, care afaceri pot 
fi desfăfi desfăfi desf șurate în baza patentei, cum urmează a fi înregistrate un întreprinzător 
individual sau o societate comercială, ce probleme pot să apară după lansarea 
afacerii și cum trebuie să procedeze persoana pentru a nu viola dispoziţiile 
legale? etc.

12.1. Activitatea de întreprinzător (afacerea) 
Capitolul 12.1 conține definiţia afacerii, corelarea ei cu noţiunile simila-

re, sunt descrise tipurile de afaceri reglementate în legislaţie, sunt specificate 
afacerile supuse licenţierii, afacerile care pot fi desfășurate în baza patentei de 
întreprinzător, precum și sunt identificate afacerile care, în opinia autorilor, 
sunt cele mai răspândite în localităţile rurale.

12.1.1. Definiţia afacerii. Ce înseamnă afacere?

Afacere este considerată orice activitate a persoanelor fizice și juridice care 
are drept scop obţinerea de venit.

Noţiunea de afacere este echivalentă cu noţiunea de „activitate de între-
prinzător”. Sintagma „activitate de întreprinzător” este folosită chiar în denu-
mirea mai multor legi, inclusiv: Legea nr. 235/2006 privind principiile de bază 
de reglementare a activităţii de întreprinzător; Legea nr. 344/ 2004 cu privire 
la investiţii în activitatea de întreprinzător; Legea nr. 451/2001 privind regle-
mentarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător și altele.

În mod uzual, afacerea (activitatea de întreprinzător) mai este desemnată prin 
cuvintele, „business”, „antreprenoriat”, „activitate de antreprenoriat”. În legisla-
ţia altor state afacerile se desemnează și prin sintagma „activitate comercială”.

Este definită afacerea (activitatea de întreprinzător) în legile statului?
Definiţia afacerii este dată în Codul fiscal și în Legea nr. 845/1992 cu pri-

vire la antreprenoriat și întreprinderi.
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Potrivit Codului fiscal, activitate de întreprinzător, afacere (business) este 
orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza con-
tractului (acordului) de muncă, desfă, desfă, desf șurată de către o persoană, având drept 
scop obţinerea venitului sau în urma desfăn urma desfăn urma desf șurării căreia, indiferent de scopul 
activităţii, se obţine venit.

Potrivit art.1 din Legea nr. 845/ 1992 cu privire la antreprenoriat și în-
treprinderi, prin activitate de întreprinzător (antreprenoriat) se subînţelege 
activitatea de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor și de prestare a 
serviciilor, desfăserviciilor, desfăserviciilor, desf șurată de cetăţeni și asociaţiile acestora în mod independent, 
din proprie iniţiativă, în numele și pe risc propriu, sub răspunderea lor patri-
monială, în scopul asigurării unei surse de venituri permanente.

Este o afacere activitatea unei persoane care:
– tunde/ coafează oamenii din sat?
– confecţionează butoaie pentru vin și murături, uși, ferestre sau alte obiecte 

din lemn?
– construiește sau repară case?
– repară încălţămintea?
– fotografiază sau filmează diferite evenimente?

Da, activitatea fiecăreia din persoanele indicate reprezintă o afacere, dacă 
se desfășoară cu regularitate și contra plată.

12.1.2. Ce activităţi economice nu sunt calificate drept afaceri?

Potrivit legislaţiei naţionale, nu sunt afaceri activitatea în baza contractu-
lui de muncă, activitatea avocatului, activitatea notarului.

12.1.3. Tipurile (genurile) de afaceri

Care sunt genurile (tipurile) de afaceri?
Afacerile pot fi:
– de fabricare a mărfurilor și de cultivare a produselor agricole. Fabrica-

rea mărfurilor constă în activitatea economică de transformare a ma-
teriilor prime și a materialelor în produse noi, cu o valoare economică 
mai mare.

De exemplu: este afacere confecţionarea de uși, ferestre, mobilă; produce-
rea de cărămidă; producerea pâinii; conservarea legumelor și fructelor, pre-
pararea vinului și sucurilor, confecţionarea hainelor și multe altele. În această 
categorie intră și cultivarea tuturor produselor agricole, creșterea peștelui, 
creșterea bovinelor și porcinelor, apicultura etc.
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– de executare a lucrărilor. Executarea de lucrări este un gen de activi-rilor. Executarea de lucrări este un gen de activi-rilor
tate economică prin care un întreprinzător se obligă să îndeplinească 
pen tru beneficiar o anumită lucrare.

De exemplu: este afacere activitatea de zidire a unei case de locuit, a unei 
încăperi ori construcţii cu altă destinaţie, activitatea de construire a unui 
drum, a unui apeduct sau gazoduct, activitatea de cusut costume etc.

– de prestare a serviciilor. Prestarea de servicii este un gen de activitate de prestare a serviciilor. Prestarea de servicii este un gen de activitate de prestare a serviciilor
economică prin care un întreprinzător se obligă să satisfacă necesităţi-
le beneficiarilor în diverse servicii.

De exemplu: prestarea serviciilor de transport de persoane, de transport 
de mărfuri, activitatea de frizerie, de reparaţie a automobilelor, a locuinţelor, a 
încălţămintei, de spălătorie.

– comercializarea mărfurilor și a produselor. Toate mărfurile fabricate 
și produsele cultivate sunt destinate consumatorilor. De cele mai mul-
te ori consumatorii cumpără mărfuri și produse nu de la producător, 
ci de la magazin. Magazinul nu este altceva decât un întreprinzător 
– comerciant (negustor), adică un intermediar între producător și 
consumator. Activitatea comerciantului constă în cumpărarea de la 
producător a mărfurilor și produselor în scopul revânzării lor fie con-
sumatorilor nemijlocit, fie altor comercianţi. Actul de comercializare 
presupune transferul dreptului de proprietate asupra unui bun de la 
vânzător la cumpărător.

De exemplu: este o afacere activitatea de vânzare a produselor alimentare, 
inclusiv a fructelor și legumelor, activitatea de vânzare a produselor industria-
le, inclusiv a încălţămintei, îmbrăcămintei, mobilei, florilor etc.

12.1.4. Care sunt activităţile ce ar aduce venit, dar sunt interzise?

În categoria activităţilor interzise tuturor întreprinzătorilor, inclusiv celor 
privaţi, se includ activităţile care pot să aducă un venit material autorului, însă 
pentru aceste activităţi este prevăzută pedeapsă penală. De exemplu, Codul 
pe nal interzice și sancţionează:

– activitatea mercenarilor (art. 141);
– traficul de fiinţe umane (art. 165);
– traficul de copii (art. 206);
– munca forţată (art. 168);
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– practicarea medicinei și a activităţii farmaceutice fără autorizaţie (art. 
214).

De activităţile interzise trebuie delimitată activitatea ilegală de întreprin-
zător și pseudoactivitatea de întreprinzător care, de asemenea, sunt 
fapte pedepsite penal.

12.1.5. Au dreptul întreprinzătorii privaţi să desfășoare activităţi 

 monopol de stat?

Nu, activităţile monopol de stat pot fi practicate doar de întreprinderi de 
stat sau de alte persoane juridice constituite de stat.

Activităţile monopol de stat sunt indicate expres în Legea nr. 845/1992 cu 
privire la antreprenoriat și întreprinderi și în Hotărârea Guvernului nr.582/ 
1995 cu privire la reglementarea monopolurilor și se referă la:
– prepararea și vânzarea substanţelor narcotice și toxice;
– semănatul, cultivarea și desfacerea culturilor ce conţin substanţe narcoti ce 

și toxice;
– tratamentul prin intervenţie chirurgicală și metode invazive;
– supravegherea și tratamentul femeilor gravide;
– supravegherea și tratamentul bolnavilor care suferă de narcomanie, boli 

canceroase, boli contagioase, periculoase și deosebit de periculoase;
– efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau stabile 

a capacităţii de muncă, precum și a examenelor și controalelor medicale 
periodice și preventive decretate ale cetăţenilor;

– tratamentul animalelor ce suferă de boli deosebit de periculoase;
– confecţionarea ordinelor și medaliilor;
– producerea emblemelor ce confirmă achitarea impozitelor și taxelor de 

stat;
– alte activități.

12.1.6.  Au dreptul întreprinzătorii privaţi să desfășoare afaceri 

  calificate ca monopol natural?

Întreprinzătorilor privaţi, în principiu, nu li se interzice să desfădesfădesf șoare ac-
tivităţi calificate ca monopol natural. Aceste activităţi însă sunt de proporţii 
mari, implică resurse materiale și financiare considerabile și depășesc cerinţele 
stabilite pentru afacerile în localităţile rurale, caracterizate în prezentul ghid.

De exemplu: activităţile legate de exploatarea reţelelor de gaze, de ener-
gie electrică, de aprovizionare cu apă sunt desfășurate de „Moldovagaz” S.A., sunt desfășurate de „Moldovagaz” S.A., sunt desf
„Union Fenosa” S.A., „Apă-Canal Chișinău” S.A. etc. Activităţile legate de ex-
ploatarea gărilor feroviare sunt desfășurate de Întreprinderea de Stat „Calea rilor feroviare sunt desfășurate de Întreprinderea de Stat „Calea rilor feroviare sunt desf
Ferată a Moldovei”.
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Lista activităţilor monopoluri naturale este aprobată prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 582/1995 cu privire la reglementarea monopolurilor și se referă la:
– activităţile legate de exploatarea întreprinderilor staţionare de producere a 

energiei electrice și termice conectate la sistemul energetic unic;
– activităţile legate de exploatarea reţelelor electrice de toate tensiunile și a 

reţelelor termice magistrale;
– activităţile legate de exploatarea reţelelor de gaze și a obiectivelor sistemu-

lui unic de gaze, precum și cele legate de transportul gazelor prin conduc-
te;

– activităţile legate de exploatarea reţelelor și comunicaţiilor de aprovizio-
nare cu energie termică, a conductelor de apă și canalizare;

– activităţile legate de colectarea gunoiului și zăpezii;
– activităţile ce privesc acordarea serviciilor rituale;
– activităţile legate de exploatarea căilor ferate magistrale cu zonele lor de 

protecţie, instalaţiile de cale, construcţiile de arbă și serviciile de exploa-
tare a acestora, de staţiile și punctele de triaj pentru trecerea garniturilor 
de tren; 

– activităţile legate de exploatarea gărilor feroviare;
– activităţile legate de exploatarea autostrăzilor, construite din contul buge-

tului republican și local, cu zonele de protecţie și serviciile de întreţinere; 
– activităţile legate de exploatarea căilor navigabile naturale și artificiale;
– activităţile legate de exploatarea reţelelor magistrale de telecomunicaţii;
– activităţile legate de exploatarea reţelelor de televiziune și radiodifuziune 

pentru difuzarea programelor de stat;
– alte activități.

12.1.7. Ce afaceri se desfășoară doar în baza unei licenţe?

Sunt supuse licenţierii afacerile care necesită implicarea utilizării resur-
selor limitate ale statului, precum și cele care necesită stabilirea condiţiilor 
și cerinţe lor speciale de activitate pentru excluderea prejudicierii drepturilor, 
intereselor legitime și sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător și securităţii 
statului.

Afacerile supuse licenţierii sunt prevăzute expres la art. 8 din Legea nr. 
451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinză tor 
și se referă tla:

– activitatea de audit;
– activitatea de evaluare a bunurilor imobile și/sau de efectuare a exper-

tizei mărfurilor;
– activitatea cu metale preţioase și pietre preţioase; funcţionarea caselor 

de amanet;
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– activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea și desfășurarea 
loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu 
câștiguri bănești, stabilirea mizelor la competiţii sportive;

– importul și comercializarea angro a alcoolului etilic, a băuturilor al-
coolice și a berii importate;

– fabricarea și/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a 
producţiei alcoolice și a berii;

– importul și comercializarea angro a articolelor din tutun;
– importul și prelucrarea industrială a tutunului și/sau comercializarea 

angro a tutunului fermentat;
– proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere și viticole;
– producerea și/sau comercializarea seminţelor, materialului de înmul-

ţire și săditor;
– producerea, păstrarea și comercializarea materialului biologic de pră-

silă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre și larve de pește, 
ouă de pasăre și ouă de viermi de mătase) destinat reproducerii;

– activitatea farmaceutică veterinară și/sau asistenţa veterinară (cu ex-
cepţia activităţii desfășurate de serviciul veterinar de stat);

– importul și/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar și a ferti-
lizanţilor;

– transportul auto de călători în folos public și transportul auto interna-
ţional de mărfuri;

– activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urba-
nism, instalaţii și reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;

– construcţiile de clădiri și/sau construcţii inginerești, instalaţii și reţele 
tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;

– extragerea zăcămintelor minerale și/sau producerea și îmbutelierea 
apelor minerale și naturale potabile;

– activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară 
și/sau în străinătate;

– activitatea de turism;
– activitatea instituţiilor de învăţământ privat de toate nivelurile, trepte-

le și formele; învăţământul complementar (extrașcolar) și/sau pentru 
adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul public naţional;

– activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de de-
pozit pentru cereale;

– alte activități.
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12.1.8. Care sunt afacerile practicate în baza patentei de întreprin zător

 și care e scopul instituirii patentei de întreprinzător?

Patenta de întreprinzător a fost instituită pentru cele mai mici afaceri care 
nu necesită resurse materiale și financiare de proporţii și nici angajarea de 
salariaţi și poate fi desfăi poate fi desfăi poate fi desf șurată de o singură persoană fizică.

Afacerile care pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător sunt 
stabilite în anexa nr. 1 a Legii nr. 93/1998 privind patenta de întreprinzător.

I. Comerţul cu amănuntul. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, 
tonete și din autovehicule în pieţe și/sau în locuri autorizate de autoritatea ad-
ministraţiei publice locale.

Mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător 
sunt următoarele:

1. mărfuri industriale: îmbrăcăminte; încălţăminte; ţesături de toate 
ti purile; articole de tricotaj; articole de galanterie; articole din tul și drape-
rii; produse textile, inclusiv de uz personal folosite; rechizite școlare și de bi-
rou; inventar și accesorii pentru jocurile sportive; articole de parfumerie și 
cos metică neaccizate; mărfuri de uz casnic, cu excepţia aparatelor și utilajelor 
cu consum de curent electric alternativ sau cu motoare cu ardere internă și 
a utilajelor cu termen de garanţie stabilit; cărţi și alte tipărituri; ziare și alte 
pu blicaţii periodice; jucării și articole pentru copii, precum și materiale de con-
strucţii, cu excepţia ușilor și ferestrelor de toate tipurile; parchetului din lemn, 
laminatului; cimentului și amestecurilor de toate mărcile și tipurile; pietrei și 
cărămizii de construcţie; nisipului, prundișului, argilei și ghipsului; materia-
lelor de toate tipurile pentru acoperit case și podele; teracotei de toate tipurile; 
ţevilor pentru sisteme de aer condiţionat, articolelor pentru construcţia reţelei 
de încălzire, de alimentare cu gaze și cu apă, pentru grupul sanitar și de eva-
cuare a reziduurilor; aparataje sau utilaje cu termen de garanţie stabilit;

2. produse alimentare fabricate și ambalate de producător: cereale 
și pro duse de morărit, crupe de toate felurile; amidon; produse de cofetărie; 
ceaiuri, cu excepţia celor medicinale; mirodenii și aditivi alimentari; ape mi-
nerale na turale (cu excepţia celor bogate în săruri minerale, medicinale), ape 
potabile (cu excepţia celor ce conţin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l) 
și băuturi nealcoolice, îmbuteliate; sare alimentară; mărfuri ușor alterabile, 
comerciali zate în hale specializate și utilate conform cerinţelor sanitar-epide-
miologice de depozitare, păstrare și comercializare; fructe și legume în stare 
proaspătă (neambalate), cu excepţia citricelor și a altor fructe exotice; fructe și 
legume prelucrate în mod industrial; miere de albine și derivatele ei.
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II. Producerea de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servi-
cii, inclusiv: întocmirea dărilor de seamă contabile; servicii logopedice; ma-
saj, servicii de îngrijire a bolnavilor și alte servicii medicale, acordate de către 
personalul medical inferior; servicii veterinare, zootehnice; servicii de dac-
tilografiere, inclusiv cu folosirea computerului; servicii de frizerie și servicii 
cosmetice; croitul, cusutul, tricotarea și reparaţia îmbrăcămintei și a acope-
rămintelor pentru cap și comercializarea acestora; confecţionarea și repara-
ţia încălţămintei și comercializarea ei; servicii de spălătorie; predarea limbi-
lor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 de 
per soane); predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, 
coregra fiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr 
de până la 20 de persoane); predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice 
(instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 de persoane); 
organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru co-
pii de până la 16 ani (în grupe de până la 20 de persoane); organizarea de 
diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de 
până la 20 de persoane); servicii de păstrare a bagajelor; servicii de întreţinere 
și amenajare a locuinţelor și a sectoarelor aferente; vulcanizarea camerelor și 
anvelopelor în ateliere; repararea locuinţelor; construirea caselor de locuit și 
a garajelor în lo calităţile rurale; ajustarea și reparaţia mobilei; reparaţia teh-
nicii de uz casnic, a instrumentelor și mecanismelor, a ceasurilor; reparaţia 
cuptoarelor cu micro unde și a altor aparate electrice de încălzit de uz casnic; 
reparaţia aparatelor tele, audio video de uz casnic; reparaţia aparatelor de foto-
grafiat, camerelor de filmat și a altor aparate sau instrumente optice; reparaţia 
și acordarea in strumentelor muzicale; de fotografierea, realizarea și vânzarea 
fotografiilor, executate în mod individual, servicii video; scrierea placardelor, 
filmelor ne multiplicate, amenajarea vitrinelor, reclamelor, prezentarea artis-
tică; confec ţionarea articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat) și 
vânzarea lor, cu excepţia vânzării la expoziţii și licitaţii; deservirea muzicală a 
ceremoniilor inclusiv, regizarea ceremoniilor; aratul și alte lucrări de cultivare 
a pământului cu mijloace tehnice, protecţia plantelor contra bolilor și dăună-
torilor; servicii de guvernant(ă); servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare; 
organizarea discocluburilor; executarea și comercializarea obiectelor de lemn, 
metal, ghips, argilă, ciment, inclusiv servicii de dulgherie; confecţionarea și 
darea cu chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii și comercializarea aces-
tora; copierea, multiplicarea și legatul cărţilor; tăbăcirea și prelucrarea pieilor, 
confecţionarea articolelor din blană și din piele și comercializarea acestora; 
colectarea și co mercializarea ambalajelor din sticlă; păstoritul.
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12.1.9.  Care sunt cele mai răspândite afaceri în localităţile rurale?

În localităţile rurale poate fi desfăile rurale poate fi desfăile rurale poate fi desf șurată orice activitate de întreprinzător, 
făfăf ră restricţii. Cea mai răspândită activitate în localităţile rurale este culti varea 
produselor agricole, inclusiv cultivarea strugurilor, grânelor, fructelor, legume-
lor; creșterea bovinelor, porcinelor, păsărilor etc. și comercializarea acestora. În 
legătură cu aceste activităţi apar și activităţi accesorii de care au nevoie agricul-
torii: activitatea de prelucrare tehnică a pământului (arat, treie rat, stropit etc).

Aproape în fiecare localitate sunt persoane care practică activitatea de 
construcţie și reparaţie a caselor de locuit, în lacuri și iazuri se crește pește 
pentru vânzare, se întreţin albine și se colectează miere, se prepară vin din 
strugurii cultivaţi etc.

O activitate care se întâlnește frecvent și în localităţile rurale este activi tatea 
comercială de vânzare – cumpărare a produselor alimentare, industriale etc.

Din anumite raţionamente, societăţile comerciale care desfăile comerciale care desfăile comerciale care desf șoară activi tăţi 
bancare, de asigurare, de producere și transportare a energiei electrice, a gazelor, 
activităţi de import și comercializare a produselor petroliere etc. își au sediile cen-
trale în mun. Chișinău, acestea însă își extind activitatea în orașe și în localităţile 
rurale prin intermediul filialelor, al reprezentanţelor sau prin alte procedee legale.

12.2. Forma juridică a afacerii
Capitolul 12.2 conține explicaţii privind formele în care o afacere poate fi 

desfădesfădesf șurată, începând de la cele mai simple (patenta de întreprinzător și gos-
podăria ţărănească) până la cele mai complexe (societăţi comerciale).

12.2.1. Ce înseamnă formă juridică a afacerii?

Afacerea poate fi desfășAfacerea poate fi desfășAfacerea poate fi desf urată doar într-o formă juridică permisă de lege. 
Forma juridică a afacerii poate fi: întreprinzător persoană fizică sau întreprin-
zător persoană juridică.

ÎntreprinzÎntreprinzÎ ătorul persoană fizică, la rândul său, poate avea una din cele 
trei forme:

– titular al patentei de întreprinzător;
– întreprinzător individual;
– gospodărie ţărănească (de fermier).

ÎntreprinzÎntreprinzÎ ătorul persoană juridică poate avea una din următoarele forme:

– societate comercială, care are 4 forme: societate în nume colectiv, societate 
în comandită, societate cu răspundere limitată și societate pe acţiuni;

– societate cooperatistă, care are 2 forme: cooperativă de producţie și coope-
rativă de întreprinzător.
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Afacerile care se desfăAfacerile care se desfăAfacerile care se desf șoară făfăf ră respectarea uneia din formele prevăzute de 
lege se califică drept afaceri ilegale și se sancţionează contravenţional sau penal.

12.2.2. Întreprinzătorul persoană fizică

Persoana fizică (cetăţeanul) poate desfășura activitate de întreprinzător 
în nume propriu, purtând denumirea de întreprinzător persoană fizică sau 
întreprinzător individual.

De exemplu: Vasile Tăureanu are o afacere de reparaţie a încălţămintei și 
desfădesfădesf șoară activitatea sub denumirea de ÎntreprinzÎntreprinzÎ ător Individual „TăTăT ureanu”.

12.2.2.1. Prin ce se deosebește statutul unui cetăţean obișnuit de cel 
 care s-a înregistrat ca întreprinzător individual?

Principala deosebire constă în faptul că persoana care are statut de între-
prinzător, adică s-a înregistrat sau deţine patentă de întreprinzător, desfășoară 
o activitate legală și nu va putea fi sancţionată pentru activitate de întreprin-
zător ilegală. Statutul de întreprinzător devine un statut profesional. Persoana 
care are acest statut trebuie să garanteze cumpărătorul sau beneficiarul cu toa-
te garanţiile prevăzute de lege pentru protecţia consumatorului.

De exemplu: Întreprinzătorul Individual „Tăureanu” care a reparat încălţă-
mintea unui consumator va fi obligat să dea garanţie pentru un anumit termen 
reparaţiei efectuate. În cazul în care reparaţia va fi necalitativă, întreprinză-
torul o va repara gratuit în limita termenului de garanţie sau va fi obli gat să 
restituie banii și să despăgubească beneficiarul sau consumatorul.

12.2.2.2. De unde se iau banii pentru afacerea 
 întreprinzătorilor individuali?

Afacerile întreprinzătorului individual se finanţează din propriile resurse 
financiare și materiale.

De exemplu: Vasile Tăureanu poate folosi în activitatea sa economiile proprii rea-
lizate anterior începerii afacerii, economiile financiare ale soţiei sale. De aseme-
nea, Vasile Tăureanu poate folosi în activitatea sa încăperile casei de locuit pentru 
a desfăa desfăa desf șura afacerea, pentru a păstra materiile prime sau pentru a se întâlni cu 
clienţii săi. De asemenea, el poate folosi automobilul său pentru a aduce materia 
primă sau pentru a transporta marfa fabricată sau încălţămintea reparată etc.
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12.2.2.3. Ce riscuri comportă activitatea întreprinzătorului individual?

Riscurile întreprinzătorului individual nu sunt mai mari decât cele 
obișnuite ale unui cetăţean. Ambii răspund pentru obligaţiile pe care și le asu-
mă cu tot patrimoniul lor. Deosebirea constă doar în faptul că întreprinzătorul 
individual încheie tranzacţii mult mai frecvent decât persoana fizică. Dacă 
sunteţi un întreprinzător individual, legea nu face nicio distincţie între lucru-
rile personale și lucrurile pe care le folosiţi în afacerea dumneavoastră, care 
sunt numite active. Aceasta înseamnă că mașina de cusut, taraba în care vă 
desfădesfădesf șuraţi afacerea, instrumentele necesare activităţii vă aparţin în proprie-
tate ca și televizorul, frigiderul sau mobila din casă.

De asemenea, nu există nicio deosebire între banii pe care îi datoraţi pen-
tru facilități (energia electrică, termică sau gaz, servicii de îngrijire a casei) și 
banii pe care îi datoraţi persoanei de la care aţi procurat piele pentru a repara 
încălţămintea.

De exemplu: Dacă Tăureanu nu-și achită datoriile fașă de furnizorul de piele, 
acesta se poate sesiza în instanţa pentru încasarea forţată a datoriei, adică a 
preţului pielii comercializate. Dacă Tăureanu nu are bani, instanţa sau exe-
cutorul judecătoresc poate urmări nu doar activele folosite în activitatea de 
întreprinzător, ci și orice alte bunuri pe care acesta le deţine, inclusiv mobila, 
televizorul etc.

12.2.2.4. Ce trebuie să facă cetăţcetăţcet eanul pentru a dobândi calitatea
de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor persoană fizică?

Pentru ca o persoană fizică să dobândească statutul de întreprinzător, tre-
buie:

– să se înregistreze la Camera Înregistrării de Stat în calitate de între-
prinzător individual;

– să dobândească patenta de întreprinzător de la Inspectoratul Fiscal Raio-
nal sau de la primăria localităţii;

– să se înregistreze ca gospodărie ţărănească (de fermier) la primăria din 
localitatea unde are teren în proprietate sau în arendă.

12.2.2.5. Care este deosebirea dintre statutul întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz torului
persoană fizică care s-a înregistrat la Camera înregistrat la Camera î ÎnregistrÎnregistrÎ ănregistrănregistr rii 
de Stat în calitate de în calitate de î întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor individual și titularul 
patentei de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor?

În baza patentei de întreprinzător pot fi desfăesfăesf șurate doar activităţile pre-
văzute expres de lege și indicate la pct.12.2.6. Întreprinzătorul individual în-
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registrat la Camera Înregistrării de Stat poate desfării de Stat poate desfării de Stat poate desf șura orice activitate, cu 
excepţia celor care sunt rezervate exclusiv pentru persoanele juridice.

Persoana care a dobândit patenta de întreprinzător nu este obligată să ţină 
evidenţa contabilă. Taxa pentru patentă include toate impozitele și taxele nece-
sare, cu excepţia cotizaţiilor de asigurare socială și medicală. Întreprinzătorul 
individual înregistrat la Camera Înregistrării de Stat are obligaţia să ţină evi-
denţa contabilă în partidă simplă, iar dacă profitul obţinut depășește anumite 
limite, el are obligaţia să ţină evidenţa contabilă în partidă dublă.

Titularul patentei de întreprinzător are obligaţia să activeze de sine stă-
tător și nu este în drept să angajeze salariaţi. Întreprinzătorul individual este 
în drept să angajeze salariaţi, având toate obligaţiile ce rezultă din calitatea de 
angajator.

12.2.2.6. Care este deosebirea dintre întreprinzătorul individual 
 și întreprinderea individuală?

Nu există nicio deosebire. Întreprinderile individuale înregistrate anterior 
au devenit întreprinzători individuali odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 
220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a între-
prinzătorilor individuali, fără a fi obligaţi să se reînregistreze.

12.2.2.7. Gospodăriile ţărănești (de fermier) sunt și ele calificate 
 ca întreprinzători individuali?

Da, într-adevăr, gospodăria ţărănească (de fermier) trebuie calificată ca 
activitate a unui întreprinzător individual care activează în agricultură.

12.2.3. Întreprinzător cu formarea unei persoane juridice 

 (companii, întreprinderi)

12.2.3.1. Poate un cetăţean să formeze o persoană juridică?

Da, o persoană de sine stătător sau împreună cu altele poate forma o per-
soană juridică pentru a desfășură activitate de întreprinzător. Persoana juri-
dică care are principalul scop de a desfășura afaceri și a obţine profit se mai 
numește uzual și „companie” sau „întreprindere” și poate avea forma de socie-
tate comercială sau societate cooperatistă.

12.2.3.2. Ce înseamnă societate comercială?

Societatea comercială este cea mai răspândită formă de persoană juridică 
și, la rândul său, se poate constitui în patru forme: societăţi în nume colec tiv; 
societăţi în comandită, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe ac ţiuni. 
Aceste societăţi pot fi divizate în societăţi de persoane, adică bazate pe par-
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teneriat (societate în nume colectiv și societate în comandită) sau societăţi 
comerciale bazate pe capital (societate cu răspundere limitată și societate pe 
acţiuni).

12.2.3.3. Ce înseamnă societăţi comerciale bazate pe parteneriat?

Societăţile bazate pe parteneriat implică participarea personală nemijlocită 
a asociaţilor (partenerilor) și ei răspund nelimitat pentru obligaţiile societăţii.

Societatea în nume colectiv este o persoană juridică formată de două sau 
mai multe persoane, care convin să pună în comun anumite bunuri pentru a 
desfășura activitate de întreprinzător, a realiza și a împărţi beneficii. Asociaţii 
societăţii în nume colectiv răspund pentru obligaţiile ei nelimitat și solidar. 
Activitatea în societate, administrarea și reprezentarea ei se face de către aso-
ciaţi.

Societatea în comandită este o persoană juridică de două sau mai multe 
persoane, care pun în comun anumite bunuri pentru a desfășura activitate 
de întreprinzător, a realiza și a împărţi beneficii. Societatea în comandită are 
două categorii de asociaţi, dintre care unii asociaţi (comanditaţii) răspund 
nelimitat și solidar, iar alţii (comanditarii) nu răspund pentru obligaţiile ei, ci 
suportă riscul activităţii acesteia în limitele părţii sociale deţinute. Activitatea 
în societate, cât și administrarea și reprezentarea se face de către asociaţii co-
manditaţi.

Societatea bazată pe parteneriat este o afacere comună și are cel puţin 2 și 
cel mult 20 de asociaţi (parteneri). În aceste afaceri se asociază persoane care 
se cunosc foarte bine una pe alta și au încredere reciprocă. Tot ce face unul 
pentru societate, bine sau rău, se răsfrânge și asupra celorlalţi. De cele mai 
multe ori aceste afaceri se desfășoară de către membrii unei familii sau de către 
foarte buni prieteni. În aceste societăţi fiecare asociat are dreptul la un singur 
vot, indiferent de cota pe care o deţine în capitalul social, iar hotărârile cele 
mai importante se adoptă cu votul unanim al tuturor asociaţilor.

12.2.3.4. Ce trebuie să facă iniţiatorii pentru a înregistra o societate 
 în nume colectiv sau în comandită?

Persoanele care vor să constituie o societate în nume colectiv sau în co-
mandită trebuie să semneze un act de constituire în formă scrisă, care ulterior 
se autentifică. Pentru aceasta ei trebuie să se adreseze la Oficiul Teritorial al 
Camerei de Înregistrare sau la un avocat. De sine stătător va fi foarte greu să 
îndeplinească formalităţile de constituire. Formalităţile de constitituire a unei 
astfel de societăţi sunt detaliate în Capitolul 12.4.
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12.2.3.5. Care sunt avantajele și dezavantajele societăţii comerciale 
 bazate pe parteneriat?

Avantaje:
– nu e nevoie de un capital iniţial minim;
– de regulă, nu se angajează salariaţi, ori activităţile sunt desfășurate de aso-

ciaţi (parteneri);
– veniturile se împart în funcție de implicarea personală și oricât de frec vent 

se dorește;
– se poate ţine evidenţa contabilă în partidă simplă;
– are o credibilitate sporită din partea creditorilor, în special a băncilor și a 

altor parteneri de afaceri. Se prezumă că răspunderea nelimitată și solida ră 
a asociaţilor îi face să-și calculeze foarte bine eventualele riscuri și să fie 
foarte prudenţi în gestionarea afacerii;

–  posibilitatea de a atrage în afacere membrii familiei și de a se înlocui și 
ajuta reciproc unul pe altul.

Dezavantaje:
– răspunderea nelimitată și solidară a asociaţilor, adică fiecare partener răs-

punde în caz de pierderi cu toate bunurile pe care le are în proprietate;
– neprofesionalismul sau reaua-credinţă a unuia din asociaţi se răsfrânge ne-

gativ asupra întregii afaceri și chiar asupra patrimoniului fiecărui asociat.

12.2.3.6. Ce înseamnă societăţi comerciale bazate pe capital?înseamnă societăţi comerciale bazate pe capital?î

Societăţi comerciale bazate pe capital, numite și corporaţii, se consideră 
societățile în care cel mai important element este suma de bani sau valoarea 
bunurilor pe care le transmite asociatul societăţii la fondare și, respectiv, va-
loarea părţii din capitalul social (a acţiunilor, a părţii sociale) pe care o deţine. 
Persoana care deţine o cotă de participare mai mare în capitalul social are mai 
multe voturi în societate, este în drept să pretindă o cotă mai mare din profi-
tul societăţii, dar și să adopte deciziile cele mai importante, inclusiv să aleagă 
administratorul (directorul), să decidă asupra încheierii celor mai importan-
te tranzacţii etc. În aceste societăţi asociaţii nu răspund pentru activitatea so-
cietăţii cu propria avere, ci riscă doar să piardă bunurile pe care le transmit 
societăţii, precum și acţiunile sau părţile sociale deţinute.

Societatea cu răspundere limitată este o persoană juridică formată de una 
sau mai multe persoane, care convin să pună în comun anumite bunuri pen tru 
a desfășura activitate de întreprinzător, a realiza și a împărţi beneficii. Asocia-
ţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii, ci suportă riscul activităţii acesteia 
în limitele părţii sociale deţinute. SRL se constituie de minim o per soană, iar 
numărul maxim de asociaţi nu poate depăși 50 de persoane.
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Societatea pe acţiuni este o persoană juridică formată de una sau mai mul-
te persoane, care convin să pună în comun anumite bunuri pentru a desfășura 
activitate de întreprinzător, a realiza și a împărţi beneficii. Acţionarii nu răs-
pund pentru obligaţiile societăţii pe acţiuni, ci suportă riscul activităţii aces-
teia în limitele valorii acţiunilor deţinute. Societatea pe acţiuni se constituie de 
cel puţin o persoană, iar numărul maxim de asociaţi nu este limitat.

Persoanele care vor să constituie o societate cu răspundere limitată sau o 
societate pe acţiuni trebuie să semneze un act de constituire în formă scrisă. 
Penstru aceasta ei trebuie să se adreseze la Oficiul Teritorial al Camerei de În-
registrare sau la un avocat.

12.2.3.7. Societăţile cooperatiste

Societățile cooperatiste au obiectivul de a ajuta membrii cooperativei să rea-
lizeze economii sau să obţină beneficii. Forme de societăţi cooperatiste sunt:

Cooperativa de producţie – o întreprindere de drept privat cu statut de 
persoană juridică lucrativă, înfiinţată de 5 sau mai multe persoane fizice pen-
tru a desfășura în comun activitate de producţie și altă activitate economică, 
bazată preponderent pe munca personală a membrilor ei și pe cooperarea 
cotelor de participare la capitalul său. În forma cooperativei de producţie sunt 
constituite persoanele juridice care activează în agricultură.

Cooperativa de întreprinzător – o persoană juridică lucrativă, fondată de 
cel puţin 5 persoane fizice și/sau juridice, care au calitatea de întreprinzător, în 
scopul de a activa în comun pentru eficientizarea propriei activităţi, obţine rea 
de profit sau realizarea de economii.

Cooperativele de întreprinzător se vor putea constitui doar de persoanele 
care au deja statutul de întreprinzător fie cu statut de persoană fizică, fie cu 
statut de persoană juridică. Din acest motiv noi nu vom evita să analizăm coo-
perativa de întreprinzător.

12.2.3.8. Care companii (întreprinderi) sunt cele mai răspândite?

În Republica Moldova cele mai răspândite companii sunt societăţile cu răs-
pundere limitată și societăţile pe acţiuni. Societăţile pe acţiuni sunt forme de 
per soane juridice care se lansează în afaceri de proporţii mari. Micile afaceri 
se prac tică mai frecvent în forma societăţilor cu răspundere limitată, mai rar 
în formă de cooperativă de producţie, societate în nume colectiv și societate în 
comandită.

Forma societăţilor în nume colectiv și a societăţilor în comandită se 
folosește pentru afacerile mici, de regulă, afaceri familiale. În Republica Mol-
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dova nu prea sunt întâlnite, dar legiuitorul reglementează modul de constitui-
re și de activitate al acestora.

12.2.3.9.  Care întreprinzători (companii, întreprinderi sau întreprinză-
tori individuali) poartă denumirea de microîntreprinderi, în-
treprinderi mici și întreprinderi mijlocii?

Este microîntreprindere agentul economic (persoana juridică sau întreprinză-
torul individual) ce corespunde următoarelor criterii:
– număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 9 persoane;
– sumă anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 3 milioane de lei;
– valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depășește 3 milioane de lei.

Este întreprindere mică agentul economic ce corespunde următoarelor criterii:
– număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 49 de persoane;
– sumă anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 25 de milioane de lei;
– valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depășește 25 de milioane 

de lei;
– cu excepţia agenţilor economici care se califică drept microîntreprinderi.

Este întreprindere mijlocie agentul economic ce corespunde următoarelor criterii:
– număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 249 de persoane;
– sumă anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 50 de milioane de lei;
– valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depășește 50 de milioane 

de lei;
– cu excepţia agenţilor economici care care se califică drept microîntre-

prinderi și întreprinderi mici.

12.3. Alegerea formei în care se va desfășura afacerea
Capitolul 12.3 permite formularea concluziei că nu există regulă univer-

sală de a alege forma juridică pentru genul de activitate. Determinarea formei 
de desfășurare a afacerii depinde de mai mulţi factori, de care trebuie să ţină 
cont iniţiatorul afacerii.

12.3.1. Ce formă de activitate este cea mai convenabilă?

Înainte de a începe o afacere, fiecare trebuie să-și răspundă la câteva în-
trebări.

– Ce gen de activitate va desfășura?
– Dacă dorește să activeze de sine stătător sau împreună cu alte persoane?
– Dacă va fi în comun cu alte persoane, ele vor fi parteneri sau vor fi salariaţi?
– Ce surse materiale și patrimoniale va implica activitatea?
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Potrvit regulii generale, afacerile pot fi desfășurate liber în orice formă de 
organizare juridică, dacă legea nu stabilește expres o anumită formă.

De exemplu: activitatea bancară, activitatea de asigurare, activitatea profesio-
nistă pe piaţa valorilor mobiliare etc. poate fi desfășurată doar în forma de 
societate pe acţiuni.
Activitatea de import și comercializare a produselor petroliere, activitatea de 
organizare a jocurilor de noroc, activitatea de organizare a burselor de mărfuri, 
activitatea de organizare și funcţionare a caselor de amanet (lombard) etc. poa-
te fi desfăte fi desfăte fi desf șurată de oricare din societăţile comerciale: societăţi în nume colectiv, 
societăţi în comandită, societăţi cu răspundere limitată și societăţi pe acţiuni.

Dacă în lege nu este prevăzută forma de activitate în care se desfăn care se desfăn care se desf șoară 
afacerea și nici nu există norme prin care se stabilește un anumit capital so-
cial, atunci activitatea poate fi desfăcial, atunci activitatea poate fi desfăcial, atunci activitatea poate fi desf șurată în orice formă prevăzută de lege: 
fie ca întreprinzător persoană fizică, fie ca întreprinzător persoană juridică. 
Acti vitatea comercială de vânzare-cumpărare a produselor alimentare poate fi 
desfădesfădesf șurată în mai multe forme de activitate:

– în forma de întreprinzător persoană fizică-titular al patentei de în-
treprinzător; întreprinzător individual și chiar de către o gospodărie 
ţărănească, dacă comercializează propria producţie agricolă;

– în forma de întreprinzător-persoană juridică. Toate persoanele ju-
ridice analizate anterior sunt în drept să desfășdesfășdesf oare activitatea de co-
mercializare a produselor alimentare.

Exemplu: Vasile Tăureanu intenţionează să deschidă un magazin de vânzare a 
produselor alimentare la intersecţia a două drumuri, cu posibilitatea de a între-
ţine și un mic bar, pentru a vinde băuturi răcoritoare, îngheţată, bere, băuturi 
alcoolice și ţigări. El consideră că activitatea respectivă nu o va putea desfășura 
de sine stătător, cineva va trebui să aducă marfa, cineva va trebui să fie în locul 
vânzătorului, iar pe timp de noapte cineva va trebui să păzească magazinul.

12.3.2.  Poate pentru această afacere să obţină o patentă 
  de întreprinzător?

Nu, această activitate nu poate fi desfăactivitate nu poate fi desfăactivitate nu poate fi desf șurată în baza patentei de întreprin-
zător din două motive:

– titularului patentei de întreprinzător i se permite să vândă produse 
alimentare cu condiţia că acestea nu sunt supuse accizelor. Ţigările și 
băuturile alcoolice sunt produse supuse accizelor;
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– titularul patentei de întreprinzător nu poate angaja salariaţi și nici nu 
poate transmite patenta altei persoane;

– există și un al treilea motiv de care trebuie să ţină cont Vasile Tăurea-
nu: în baza patentei de întreprinzător veniturile din vânzări ale titula-
rilor de patente nu vor depăși 300 000 de lei într-o perioadă de 12 luni 
con secutive.

Poate această activitate să fie desfășfie desfășfie desf urată de către o persoană înregistra-
tă în calitate de întreprinzător individual la Camera Înregistării de Stat? Da, 
Vasile Tăureanu se poate înregistra în calitate de întreprinzător individual și 
apoi va putea să angajeze salariaţi și chiar să vândă mărfuri supuse accizelor.

Poate această activitate să fie desfășfie desfășfie desf urată de o persoană juridică? Da, Va-
sile Tăureanu poate să înregistreze o societate cu răspundere limitată în care 
el va fi fondator unic și administrator, iar ceilalţi vor fi salariaţi. După înregi-
strare el va putea desfășura afacerea iniţiată.

În cazul în care Vasile Tăureanu va dori să acţioneze în parteneriat cu alte 
persoane, el ar putea înregistra fie o societate cu răspundere limitată cu mai 
mulți asociaţi, fie o societate în nume colectiv sau chiar o societate în coman-
dită.

Ion Tăureanu are înregistrată o gospodărie ţărănească și are și un tractor 
cu toate mecanismele necesare pentru lucrarea pământului (plug, semă nătoare, 
cultivator). Are el dreptul ca după ce termină lucrarea propriului pământ să 
presteze servicii de lucrare a pământului și altor consăteni?

Pentru a nu fi calificată ca activitate ilicită de întreprinzător, recomandăm 
lui Ion TăIon TăIon T ureanu să obţină o patentă de întreprinzător care acordă dreptul la 
„aratul și alte lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice, protecţia 
plantelor contra bolilor și dăunătorilor, lucrarea pământului”.

12.3.3.  Titularul patentei de întreprinzător ar putea desfășura 

  afaceri împreună cu alte persoane?

Nu. Patenta de întreprinzător este un document personal și în baza ei poa-
te activa doar persoana căreia i s-a eliberat. Patenta nu poate fi transmisă altei 
persoane, iar titularul patentei nu poate angaja salariaţi care să-l ajute în acti-
vitatea de întreprinzător.

Totuși, doi sau mai mulţi titulari ai patentei de întreprinzător pot încheia 
un acord de activitate în comun (contract de societate civilă). De exemplu, 
două persoane pot desfăpersoane pot desfăpersoane pot desf șura o activitate comună de reparaţie a încălţămintei, 
activitate de vulcanizare sau de frizerie etc., când titularii de patentă ar putea 
să lucreze în schimburi și, respectiv, ar putea folosi aceleași utilaje, aceași în-
căpere, sporind eficienţa utilizării acestora și realizând unele economii.
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12.3.4.  Care ar putea fi soluţia când iniţiatorul afacerii dorește 

  să implice în afacere și alte persoane?

Persoana care iniţiază o afacere dorește să fie ajutată și de alte persoane, in-
clusiv de membrii familiei sale; în acest caz, ea va trebui să decidă dacă aceștia 
vor fi salariaţi sau vor fi parteneri.

Dacă vor fi parteneri, această persoană va trebui să fondeze o persoană 
juridică în formă de societate comercială sau cooperativă de producţie. Par-
tenerii vor putea activa împreună în desfășurarea afacerii, dar vor suporta și 
riscul activităţii acesteia.

Dacă celelalte persoane vor fi salariaţi, iniţiatorul activităţii ar putea să se 
înregistreze în calitate de întreprinzător individual și apoi să angajeze celelalte 
persoane sau să-și înregistreze o persoană juridică, inclusiv o societate cu răs-
pundere limitată cu fondator unic și apoi să angajeze celelalte persoane.

12.4. Iniţierea și înregistrarea unei afaceri
Capitolul 12.4 include explicaţii privind obţinerea calităţii de întreprinză-

tor de către persoana fizică, precum și de către persoana juridică. Prin exemple 
se explică ce trebuie să facă o persoană pentru a se înregistra în una din for-
mele stabilite de lege.

12.4.1. Întreprinzător persoană fizică

12.4.1.1. La ce dată persoana fizică devine întreprinzător 
 și poate activa?

Statutul de întreprinzător persoană fizică și, respectiv, dreptul de a 
desfășura în nume propriu activitatea de întreprinzător se dobândește de la 
data:

– eliberării patentei de întreprinzător;
– înregistrării persoanei la Camera Înregistrării de Stat și eliberării cer-

tificatului respectiv în calitate de întreprinzător;
– de la data înregistrării în calitate de gospodărie ţărănească (de fer mier) 

și eliberării certificatului respectiv.

12.4.1.2. Poate persoana fizică să devină întreprinzător individual 
 până la vârsta de 18 ani?

Persoana fizică poate deveni întreprinzător individual până la vârsta de 
18 ani doar dacă până la atingerea acestei vârste s-a căsătorit sau a fost eman-
cipată.

– Se poate căsători persoana care a atins vârsta de 16 ani și există încu-
viinţarea autorităţii administraţiei publice locale în acest sens.
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– Poate fi emancipată persoana care a atins vârsta de 16 ani și există în 
acest sens încuviinţarea autorităţii tutelare sau hotărârea instanţei de 
judecată.

12.4.1.3. Obţinerea patentei de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor.tor.tor
Cine poate obţine patentăine patentăine patent  de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor?

Patenta de întreprinzător poate fi obţinută doar de persoanele fizice (ce-
tăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi) care au capacitate 
deplină de exerciţiu și locuiesc permanent în Republica Moldova.

12.4.1.3.1. Ce organ eliberează Ce organ eliberează Ce organ elibereaz patenta de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor?

Patenta de întreprinzător se eliberează de către inspectoratul fiscal teri-
torial în raza căruia își are domiciliul cetățeanul sau la locul de desfăeanul sau la locul de desfăeanul sau la locul de desf șurare a 
activităţii preconizate. Patenta poate fi eliberată și de primăria în a cărei rază 
de administrare solicitantul intenţionează să-și desfăi desfăi desf șoare activitatea în baza 
patentei, în caz dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul 
(oficiul) fiscal. Patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul 
administrat de aceasta.

12.4.1.3.2. Ce documente sunt necesare pentru eliberarea patentei 
  de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor?

Pentru a obţine patenta de întreprinzător, persoana prezintă la inspectora-
tul fiscal (primărie) următoarele documente:

– cererea;
– copia buletinului de identitate;
– 3 fotografii;
– chitanţa de plată a taxei pentru patentă;
– documentele care demonstrează profesionalismul solicitantului (doar 

pentru genurile de activitate prevăzute: inclusiv predarea limbilor străine, 
servicii de masaj și îngrijire a bolnavilor, predarea muzicii, predarea disci-
plinelor etc.);

– în cazurile necesare, persoana trebuie să obţină și autorizaţia de la auto-
ritatea publică locală.

12.4.1.3.3. Poate fi eliberată Poate fi eliberată Poate fi eliberat o patentă o patentă o patent pentru mai multe activităţpentru mai multe activităţpentru mai multe activit i?

Nu. Potrivit legii, o patentă poate fi eliberată pentru un singur gen de ac-
tivitate de întreprinzător. O persoană poate deţine mai multe patente de în-
treprinzător.
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12.4.1.3.4. Pentru ce termen se eliberează 12.4.1.3.4. Pentru ce termen se eliberează 12.4.1.3.4. Pentru ce termen se elibereaz patenta?

Patenta de întreprinzător se eliberează pentru cel puţin o lună. Pentru 
unele activităţi patenta se eliberează pe un termen de minimum 12 luni. Ter-
menul maxim nu este stabilit.

12.4.1.4. Înregistrarea întreprinzătorului individual

12.4.1.4.1. Cine poate să se înregistreze ca înregistreze ca î întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor individual?

Orice persoană fizică ce are capacitate deplină de exerciţiu poate să se în-
registreze în calitate de întreprinzător indiviudual.

Organul care înregistrează întreprinzătorul individual este Camera Înre-
gistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei, precum și oficiile ei teritoria le.

12.4.1.4.2. Ce documente sunt necesare pentru a te înregistraînregistraî
  în calitate de în calitate de î întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor indiviudual?

– cererea (vezi anexa nr1);
– bonul de plată a taxei de stat în valoare de 54 de lei.

Decizia de înregistrare a întreprinzătorului indiviudual se adoptă în ter-
men de 5 zile de la depunerea documentelor indicate.

12.4.1.4.3. Cum se demonstrează Cum se demonstrează Cum se demonstreaz că persoana fizică a fost înregistratînregistratî ă nregistrată nregistrat
  în calitate de   în calitate de   î întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor individual?

Persoanei care a depus cererea de înregistrare și a achitat taxa de înregi-
strare i se eliberează certificatul de înregistrare (vezi anexa nr. 2), care este 
unicul document ce demonstrează înregistrarea.

12.4.1.4.4. Poate fi refuzată îPoate fi refuzată îPoate fi refuzat nregistrarea persoanei ă înregistrarea persoanei ă î în calitateîn calitateî
  de întreprinzîntreprinzî ăntreprinzăntreprinz tor individual?

Înregistrarea în calitate de întreprinzător individual poate fi refuzată doar 
dacă persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător indi-
vidual sau dacă persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanţei de 
judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

12.4.1.5. Înregistrarea gospodăriei ţărănești rănești r

12.4.1.5.1. Unde se înregistreazînregistreazî ă nregistrează nregistreaz gospodăria ţărărăr nească?

Gospodăria ţărănească va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria uni-
tăţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi în ale cărei hotare el deţine teren.

În cazul în care fondatorul deţine terenuri amplasate în hotarele a două 
sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi, cererea de în-
registrare a gospodăriei ţărănești se prezintă primăriei alese de fondator.
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12.4.1.5.2. Ce documente trebuie depuse pentru înregistrarea înregistrarea î
  gospodăriei ţărărăr nești?

Fondatorul prezintă primăriei:

– declaraţia de constituire a gospodăriei ţărănești (vezi modelul în anexă);
– copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al 

fondatorului gospodăriei asupra terenurilor sau/și copiile de pe contracte le 
de arendă a terenurilor;

– bonul de plată a taxei de înregistrare a gospodăriei.

12.4.1.6. Încetarea activităţii întreprinzătorului persoană fizică:

Afacerile în baza patentei de întreprinzător și, respectiv, statutul de întreprin-
zător încetează:
– în cazul decesului titularului patentei;
– în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unor sancţiuni administrative;
– în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană;
– la expirarea termenului ei de valabilitate. Patenta se eliberează pentru un 

termen de minimum o lună de zile, iar pentru unele activităţi (confecţio-
narea și reparaţia încălţămintei și îmbrăcămintei) pentru minimum 12 
luni. Termenul maxim nu este stabilit de lege și ar putea să fie și pentru 
mai mulţi ani. Activitatea în baza unei patente expirate se califică drept 
activitate ilegală;

– în caz de renunţare voluntară la patentă;
– în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacităţii de 

muncă, confirmată de concluzia comisiei medicale.

Afacerea întreprinzătorului individual și, respectiv, statutul de întreprinzător 
încetează la data decesului acestuia sau la data radierii lui din Registrul de stat. 
Radierea din Registrul de stat se face:
– la cererea întreprinzătorului individual;
– prin hotărârea instanţei de judecată.
În aceleași temeiuri ca și întreprinzătorul individual își pierde statutul de în-
treprinzător și gospodăria tărănească.

12.4.2. Întreprinzător persoană juridică

12.4.2.1. Formalităţile de constituire a persoanei juridice

Constitituirea persoanei juridice reprezintă un proces complex, care in-
clude cel puţin 4 operaţiuni, inclusiv:
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– alegerea formei persoanei juridice;
– negocierea și întocmirea actului de constituire;
– semnarea și autentificarea actului de constituire;
– formarea capitalului social și transmiterea banilor și bunurilor în ca-

pitalul social;
– înregistrarea de stat a persoanei juridice.

Dacă persoana decide să desfășoare afacerea în forma de persoană juridi-
că, este necesar de a se adresa la un avocat sau la Camera Înregistrării de Stat 
pentru consultaţii și pentru ajutor juridic. Fără consultaţiile juriștilor este difi-
cil de înregistrat o societate comercială sau o cooperativă de producţie.

Înregistrarea persoanei juridice se demonstrează prin certificatul pe care 
administratorul (directorul) persoanei juridice îl primește de la Camera În-
registrării de Stat. De la data înregistrării de stat persoana juridică poate să 
desfășoare afaceri.

Modelele de acte de constituire pentru persoanele juridice sunt recoman-
date de Camera Înregistrării de Stat și pot fi consultate în anexă. Pentru în-
registrare, documentele pot fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și pe suport 
electronic.

De exemplu: Vasile Tăureanu împreună cu Viorel Luţcanu au decis să des-
chidă o afacere de reparaţie a tehnicii agricole.

Alegerea formei: iniţiatorii, consultându-se cu avocatul, au ales forma de 
persoană juridică de societate cu răspundere limitată.

Negocierea și întocmirea actului de constituire: actul de constituire a fost 
întocmit la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat. La elaborarea lui 
s-au înţeles că denumirea societăţii va fi Societatea Comercială „Tăureanu și 
Luţcanu” SRL. Sediul societăţii se va afla la domiciliul lui Vasile Tăureanu.

Capitalul social va consta din 100 000 de lei, inclusiv 40 000 de lei și 60 000 
de lei utilaje și încăperea în care se va desfășura activitatea. Capitalul social va 
fi vărsat de către asociaţi după cum urmează: Vasile Tăureanu – 70 % din capi-
tal, și respectiv, Viorel Luţcanu – 30 %. Administrator al societăţii va fi Vasile 
Tăureanu. Au fost negociate și alte prevederi ale actului de constituire.

Autentificarea actului de constituire. Actul de constituire a fost autentificat 
de către registratorul Camerei Înregistrării de Stat.

Formarea capitalului social și transmiterea banilor și bunurilor în capitalul 
so cial. Fondatorii au decis ca aporturile bănești în valoare de 40 000 de lei vor 
fi trans mise pe contul provizoriu al societăţii până la data înregistrării, iar 
bunurile le vor transmite în termen de 30 de zile de la data înregistrării de stat 
a societăţii.
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Actele necesare pentru înregistrare. Pentru înregistrarea de stat a persoanei 
juridice se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregis-
trării de stat;

b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, 
în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;

c) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori a aportului în 
capitalul social al persoanei juridice în mărimea și în termenul prevă-
zute de legislaţie;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Înregistrarea societÎnregistrarea societÎ ăţii. Înregistrarea societăţii se efectuează de către Ca-
mera Înregistrării de Stat după regulile stabilite în Legea nr. 220/2007 cu 
pri vire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor in-
dividuali. Iniţiatorilor înregistrării de stat li se eliberează Decizia Camerei de 
înregistrare a persoanei juridice și certificatul de înregistrare, care sunt do-
cumente ce demonstrează înregistrarea de stat și includerea acestor persoane 
juridice în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru detalii cu privire la înregistrarea de stat a se vedea www.cis.gov.mdwww.cis.gov.md
– pagina web a Camerei Înregistrării de Stat de pe lângă Minsterul Justiţiei.

12.4.2.2. Ce se întâmplă după înregistrarea de stat a persoanei juridice?

După înregistrarea de stat persoana juridică are dreptul să înceapă activi-
tatea pentru care s-a constituit. În special, ea poate deschide conturi bancare, 
poate primi bunurile de la fondatorii săi, poate solicita licenţe pentru afacerile 
supuse licenţierii, poate întreprinde orice alte acţiuni de realizare a scopului.

12.5. Autorizarea desfășurării afacerii și licenţierea afacerii
Capitolul 12.5 conţine explicaţii cu privire la licenţierea afacerii, în ca zul 

în care afacerea necesită licenţierea, precum și la eliberarea altor tipuri de au-
torizaţii.

12.5.1. Autorizarea afacerii

12.5.1.1. Ce înseamnă autorizarea afacerii, când și de care organ 
 se autorizează afacerile?

Afacerea este supusă autorizării doar după ce persoana s-a înregistrat în 
calitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor patentei de întreprinzător.

Titularul patentei de întreprinzător poate începe imediat activitatea de în-
treprinzător, dacă în patentă este indicat locul în care va fi desfășurată activi-
tatea ori un asemenea loc nu este necesar.



C a p i t o l u l  X I I  699

12.5.1.2. Ce tipuri de autorizări există?

Autorizarea prin licenţiere. Cel mai răspândit tip de autorizare este auto-
rizarea afacerilor prin licenţiere. Licenţiate pot fi activităţile stabilite expres de 
lege, majoritatea din care au fost indicate la pct. 1.2.5.

12.5.1.3. Ce organ eliberează licenţa?

Organul principal care eliberează licenţe este Camera de Licenţiere. Elibe-
rează licenţe și Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Finan-
ciare, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţiona-
lă pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei, 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

12.5.1.4. Ce documente sunt necesare pentru obţinerea licenţei?

În funcție de tipul activităţii, pot fi solicitate anumite documente.

De exemplu, pentru desfășurarea activităţii de transport auto de călători în in-
teres public la Camera de Licenţiere se prezintă următoarele documente:
a) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii sau organi-

zaţiei;
b) copia certificatului de înmatriculare cu drept de proprietate sau folosinţă 

pentru fiecare mijloc de transport;
c) copia contractului individual de muncă cu privire la angajarea persoanei 

res ponsabile de activitatea de transport și securitatea circulaţiei transpor-
tului auto, cu anexarea copiei diplomei de studii în domeniul transportu-
lui auto;

d) copia contractului individual de muncă cu privire la angajarea persoanei 
responsabile de controlul medical al conducătorilor auto, cu anexarea co-
piei diplomei de studii de specialitate.

Documentele se depun în original sau în copie cu prezentarea concomitentă a 
originalului. (Pentru alte tipuri de activitate a se vedea pagina Camerei de Li-
cenţiere www.licentiere.gov.mwww.licentiere.gov.md.)

12.5.2.  Autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale 

  și de prestare a serviciilor

Această autorizaţie este eliberată de primării. Consiliile locale adoptă 
regulamente speciale de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor 
comerciale și de prestare a serviciilor. De exemplu, în mun. Chișinău, prin De-
cizia Consiliului mun. Chișinău nr. 13/4 din 27.12.2007, a fost aprobat Regula-
mentul privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale 
și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul mun. Chișinău. (Pentru detalii a 
se vedea pagina web a mun. Chișinău www.chisinau.md.)
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Potrivit Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 
a unităţilor comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul mun. 
Chișinău, pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unei unităţi comer-
ciale trebuie prezentate următoarele acte:

– cererea-tip completată astfel: denumirea completă a obiectivului pen-
tru care se solicită autorizaţia; adresa obiectivului; principalele grupu-
ri de mărfuri care vor fi comercializate în unitatea respectivă; servicii-
le prestate; programul de lucru; numele persoanei responsabile pentru 
funcţionarea întreprinderii.

La cerere urmează a fi anexate copiile următoarelor acte:
a) certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregi-

strării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova;
b) certificatul de proprietate asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, 

eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău. Pentru unităţile 
amplasate în încăperi închiriate urmează să fie prezentat și contractul 
de locaţiune;

c) contractul privind transportarea deșeurilor menajere solide;
d) pentru unităţile amplasate în localuri noi, recent date în exploatare în 

modul stabilit, cererea poate fi înlocuită cu procesul-verbal de recepţie 
finală a obiectivului;

e) acordul din partea vecinilor privind amplasarea unităţii (doar pentru 
unităţile amplasate în blocuri locative).

Cererea va fi înregistrată și datată doar după ce solicitantul va prezenta 
pentru verificare originalul actelor depuse în copie.

În cazul în care unităţile comerciale sau de prestare a serviciilor sunt ra-
portate la tipul celor indicate mai jos, solicitantul este obligat să prezinte supli-
mentar următoarele acte:

a) autorizaţia sanitară (pentru toate unităţile de comerţ, alimentaţie pu-
blică și de deservire socială);

b) autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare (pentru pieţele agroa-
limentare, gheretele de comercializare a ouălor, farmaciile veterinare, 
unităţile în care se comercializează carne tranșată și pește, produse de 
origine animală);

c) schema terenului, aprobată și eliberată de către Direcţia generală arhi-
tectură, urbanism și relaţii funciare (pentru autorizarea unei ghere te);

d) contractul de arendare funciară sau titlul de autentificare a dreptu-
lui deţinătorului de teren (pentru autorizarea obiectivelor ce depășesc 
suprafaţa de 12 m2, amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei muni-
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cipiului Chișinău, cu excepţia celor încorporate în clădiri, și pentru 
amenajarea teraselor de vară);

e) certificatul de conferire a categoriei și contractul încheiat cu un labo-
rator acreditat pentru investigarea probelor calităţii materiilor prime 
și a produselor preparate din ele (pentru întreprinderile de alimentaţie 
publică);

f) licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc (pentru ca-
zinouri și localurile în care sunt amplasate și folosite aparate de jocuri 
de noroc cu câștiguri în bani).

Regulamente similare trebuie să fie aprobate și în toate unităţile admini-
stra-tiv-teritoriale de nivelul doi (raioane și municipii).

12.6. Alte probleme legate de iniţierea legală 
 a desfășurării afacerii

12.6.1. Deschiderea unui cont bancar

Fiecare întreprinzător, de regulă, va deschide unul sau mai multe contu-
ri bancare, pentru a păstra mijloacele bănești și pentru a opera cu partenerii 
de afaceri. Consultaţiile necesare cu privire la deschiderea conturilor bancare 
pot fi obţinute la oricare din filialele celor 16 bănci comerciale din Republica 
Moldova.

12.6.2.  Înregistrarea întreprinzătorului ca plătitor 

  de asigurări sociale

Întreprinzătorul persoană fizică, dacă nu are salariaţi, va fi obligat să plă-
tească pentru sine o contribuţie de asigurări sociale minimă stabilită de legisla 
ţie pentru fiecare an financiar.

Întreprinzătorii persoane fizice care au angajat salariaţi, cât și întreprin-
zătorii persoane juridice sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de cote de 
asigurări sociale la casele teritoriale ale Camerei Naţionale a Asigurărilor So-
ciale. Case teritoriale sunt în toate raioanele Republicii Moldova; acestea și ele 
consultă cu privire la modul în care întreprinzătorii trebuie să se înregistreze. 
Termenul înregistrării de stat este de 10 zile de la data înregistrării de stat.

12.6.3.  Înregistrarea întreprinzătorului ca plătitor de asigurări 

  medicale

Întreprinzătorul persoană fizică, dacă nu are salariaţi, va fi obligat să plă-
tească pentru sine prima de asigurare medicală în mărimea stabilită de legisla-
ţie pentru fiecare an financiar.
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Întreprinzătorii persoane fizice care au angajat salariaţi, cât și întreprin-
zătorii persoane juridice sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de cote de
asigurări medicale la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale pentru Asi-
gurări în Medicină. Agenţiile teritoriale consultă cu privire la modul în care 
întreprinzătorii trebuie să se înregistreze.

12.6.4. Încheierea unui contract de muncă

Întreprinzătorul care dorește să aibă angajaţi trebuie să aibă aptitudini de 
a negocia și a încheia un contract individual de muncă. (Detalii despre încheie-
rea contractului de muncă a se vedea în Compartimentul 9.)

12.6.5. Ţinerea evidenţei contabile

Toate persoanele fizice și juridice care desfăi juridice care desfăi juridice care desf șoară activitate de întreprin-
zător sunt obligate să ţină evidenţa contabilă. Excepţie de la această regulă face 
doar titularul patentei de întreprinzător. Potrivit art. 3 din Legea cu privire la 
patenta de întreprinzător, „asupra titularului patentei nu se extind cerinţele 
privind prezentarea dărilor de seamă financiare și statistice, ţinerea evidenţei 
contabile și financiare, efectuarea operaţiilor de casă și decontărilor”.

Persoanele fizice și persoanele juridice care desfăi persoanele juridice care desfăi persoanele juridice care desf șoară activitate de în-
treprinzător sunt obligate să ţină evidenţa contabilă în partidă simplă sau în 
partidă dublă.

Evidenţa contabilă în partidă simplă va fi ţinută de către întreprinzătorii 
care nu depășesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de 
gestiune precedentă, adică au totalul veniturilor din vânzări de cel mult 3 mi-
lioane de lei; au valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung de cel mult 1 milion 
de lei și au numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune de 
cel mult 9 persoane. Evidenţa contabilă în partidă simplă se face prin reflectarea 
unilaterală a operaţiunii economice conform metodei „intrare-ieșire”.

Evidenţa contabilă în partidă dublă, sistem simplificat, și cu prezentarea ra-
poartelor financiare condensate (simplificate) – întreprinzătorii care nu depășesc 
limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gesti une preceden-
tă, inslusiv în totalul veniturilor din vânzări – cel mult 15 milioa ne de lei, în tota-
lul bilanţului contabil – cel mult 6 milioane de lei și în numărul mediu scriptic al 
personalului în perioada de gestiune – cel mult 49 de persoane. Sistemul contabil 
simplificat în partidă dublă este un sistem contabil care prevede reflectarea fapte-
lor economice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea variantelor simplificate ale 
planului de conturi contabile, registrelor contabile și rapoartelor financiare.

Pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile întreprinzătorul trebuie să se 
adreseze unui profesionist, fie să-l angajeze în calitate de salariat, fie să încheie 
un contract de prestare a serviciilor de audit.
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12.7. Răspunderea juridică pentru încălcarea ordinii stabilite 
 în desfășurarea afacerii

12.7.1. Cu privire la răspunderea juridică în general

Întreprinzătorii persoane fizice și persoane juridice poartă răspundere 
pentru încălcarea legislaţiei, pentru prejudiciile cauzate și pentru obligaţiile 
contractate în modul stabilit de legislaţie.

12.7.2.  Răspunderea penală pentru activitatea de întreprinzător 

  ilicită

Codul penal stabilește drept ilegală activitatea de întreprinzător în urmă-
toarele condiții:

– desfășurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea (reînregis-
trarea) la organele autorizate;

– desfășurarea unor genuri de activitate interzise de legislaţie;
– desfășurarea activităţii de întreprinzător prin intermediul filialelor, 

reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, uni-
tăţilor comerciale și altor unităţi neînregistrate în modul stabilit de 
legislaţie;

– desfășurarea activităţii de întreprinzător fără utilizarea mărcilor co-
merciale și de fabrică și fără indicarea în documente a codurilor fisca-
le, în cazul în care folosirea sau indicarea lor este prevăzută de legisla-
ţie, ori desfășurarea acestei activităţi cu utilizarea unor coduri fiscale 
străine sau plastografiate.

Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui 
profit în proporţii mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 
de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 
până la 200 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime 
de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita 
o anumită activitate.

Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, de două sau mai multe 
persoane, cu folosirea situaţiei de serviciu, precum și cu obţinerea unui profit 
în proporţii deosebit de mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 
la 3000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comu-
nităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 
mărime de la 3000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Codul penal sancţionează și pseudoactivitatea de întreprinzător, prin care 
se înţelege crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfășura activitatea de 
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întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de între-
prinzător ilicite; dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari, se pedepsește 
cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu în-
chisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în 
mărime de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de 
a exercita o anumită activitate.

12.7.3.  Răspunderea contravenţională pentru activitatea 

  de întreprinzător ilicită

Potrivit Codului contravenţional, desfășurarea activităţii de întreprinză-
tor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate pu-
blică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil se 
sancţionează cu amendă de la 10 la 35 de unităţi convenţionale. Desfășurarea 
activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de cote de asigurare 
socială de stat obligatorie în modul stabilit de lege se sancţionează cu amendă 
de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

Desfășurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de 
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit de lege 
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

Desfășurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau 
certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, se sancţionează 
cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale.

12.7.4.  Răspunderea civilă, inclusiv materială, pentru încălcarea 

  normelor juridice de desfășurare a afacerilor

Întreprinzătorii răspund pentru prejudiciile cauzate altor întreprinzători, 
fie dacă prejudiciul se datorează executării necorespunzătoare sau neexecută-
rii contractelor încheiate, precum și pentru prejudiciile cauzate din delicte cu 
întregul lor patrimoniul.
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21. Legea nr.422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor.
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Anexe
Anexa nr. 1

Camera Înregistrării de Stat,
Oficiul Teritorial Ungheni

10 august 2010

CERERE
de înregistrare a întreprinzătorului individual

„Vasile Tăureanu”
Subsemnatul, Vasile Tăureanu, solicit înregistrarea în calitate de între-

prinzător individual cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinzătorilor in-
dividuali, pentru care fapt comunicăm următoarele date:

1. Numele și prenumele: <Vasile Tăureanu>
2.  Numărul de identificare personal: 0123456789011
3.  Domiciliul: s. Rădeni, raionul Călărași
4.  Telefon, fax, e-mail: tel. 0244 01234; vasiletaureanu@gmail.md
5.  Forma juridică de organizare a activităţii: <Întreprinzător Individual>
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6.  Obiectul principal de activitate: <Comercializarea produselor alimen-
tare>

În susţinerea cererii prezint următoarele documente:
1.  Bonul de plată a taxei de stat de 54 lei.

Vasile Tăureanu 

Anexa nr. 2.

Anexa nr. 2.
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Anexa nr. 3
Camera Înregistrării de Stat

10 august, 2010

CERERE
de înregistrare a persoanei juridice

Societatea Comercială „Vultureni„Vultureni„ ” Societate cu Răspundere Limitată
Solicităm înregistrarea persoanei juridice și înscrierea ei în Registrul de 

stat al persoanelor juridice, pentru care fapt comunicăm următoarele date:
1. Denumirea completă: Societatea Comercială „Vultureni„Vultureni„ ” Societate 

cu Răspundere Limitată prescurtata: SC „Vultureni„Vultureni„ ” SRL
2.  Forma juridică de organizare a persoanei juridice: <societate cu răs-

pundere limitată>
3.  Termenul de activitate a persoanei juridice: nelimitat
4.  Sediul persoanei juridice: <raionul Călărași, satul Rădeni>
5.  Componenţa nominală a organului de conducere:
 Administratorul: <Administrator Vasile Tăureanu
6.  Componenţa nominală a organului de supraveghere: nu are consiliu
7.  Componenţa nominală a organului de control: nu are organ de con-

trol
8.  Genurile principale de activitate :

− prestări servicii de reparaţie a tehnicii agricole;
− comerţ cu produse agricole.

9.  Capitalul social: <10000 (zece mii )> lei
10.  Fondator(i):

− Vasile Tăureanu
− Ion Tăureanu.

În susţinerea cererii prezentăm următoarele acte:
− actul de constituire;
− bonul de plată a taxei de înregistrare;
− extrasul de la bancă privind depunerea capitalului social.
Fondator: Semnătura:
1. Vasile Tăureanu
2. Ion Tăureanu
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Anexa nr. 4

MODELE de ACTE DE CONSTITUIRE RECOMANDATE 
DE CAMERA ÎNREGISTRÎNREGISTRÎ ĂRII DE STAT (SURSA: www.cis.gov.md)d)d

Modelul ACTULUI 
DE CONSTITUIRE A SOCIETĂŢII în NUME COLECTIV

Fondatorii societăţii (în continuare, Membrii):
_________________________________________________________

au hotărât să încheie prezentul Act de constituire a Societăţii în Nume 
Colectiv, în continuare „Societate”, în următoarele condiţii.

Articolul 1.
− Societatea în Nume Colectiv „xxxxxxxxxxxxx”, în continuare „So-

cietate”, se constituie în conformitate cu prevederile Codului civil al 
Republicii Moldova nr. 1107 – XV din 6 iunie 2002, ale Legii Republi-
cii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat 
și întreprinderi”, ale Legii Republicii Moldova nr. 220 din 19.10.2007 
„Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzăto-
rilor individuali”.

− Societatea este persoană juridică și în relaţiile cu persoane terţe parti-
cipă ca întreprindere cu statut de persoană juridică.

− Forma organizatorico-juridică: societate în nume colectiv.
− Firma (denumirea) completă a societăţii: Societatea Comercială 

„xxxxxxxxxxx” S.N.C. (în continuare, Societate)
 Firma (denumirea) abreviată: SC „xxxxxxxxxxxxx” S.N.C.
− Adresa juridică: Republica Moldova ________________________

Articolul 2.
1.  Societatea se înfiinţează pentru desfășpentru desfășpentru desf urarea activităţilor economice 

în scopul obţinerii unui profit pentru asociaţii ei.
2.  Societatea poate institui filiale și reprezentanţe în Republica Moldova 

și în străinătate.
3.  Societatea practică următoarele genuri de activitate:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Articolul 3.
− Pentru desfășurarea activităţii comerciale asociaţii formează un capital 

social în mărime de xxx lei, care se repartizează după cum urmează:

Numele asociatului
Mărimea 

aportului

Se indică 
suma vărsată la 

înfiinţare

Cota de par-
ticipare (% din 
capitalul social)

1 .xxxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxxx
3.xxxxxxxxxxx

xxx lei
xxx lei
xxx lei

xxx 1ei
xxx 1ei
xxx lei

xxx %
xxx %
xxx %

− Depunerile sunt efectuate în mijloace bănești (lei MD). La data în-
registrării societăţii fiecare asociat este obligat să verse în numerar cel 
puţin 40% din aportul său în capitalul social. Capitalul social va fi 
vărsat integral în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii.

− Veniturile și pierderile societăţii se repartizează între asociaţii ei pro-
porţional participaţiunilor la capitalul social.

Articolul 4.
Asociaţii Societăţii:
a) au dreptul:
1. să ia cunoștinţă, personal sau asistat de un expert, de toată documen-

taţia privind administrarea Societăţii;
2. să participe la repartizarea profitului Societăţii, proporţional partici-

paţiunii la capitalul social;
3. să primească, în caz de lichidare a Societăţii, o parte din valoarea acti-

velor ei rămase după satisfacerea creanţelor creditorilor, proporţional 
participaţiunii la capitalul social;

4. să se retragă din Societate cu condiţia informării celorlalţi membri cu 
cel puţin 6 luni până la data retragerii;

5. să participe la conducerea și la activitatea Societăţii în ordinea stabilită 
de prezentul Contract.

b) sunt obligaţi:
6. să respecte prezentul Contract;
7. să transmită participaţiunea la capitalul social în ordinea, mărimea și 

în termenul prevăzut în prezentul Contract;
8. să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea Societăţii;



C a p i t o l u l  X I I  711

9. să comunice imediat Societăţii faptul schimbării domiciliului sau a se-
diului, a numelui sau a denumirii, altă informaţie necesară exercitării 
drepturilor și îndeplinirii obligaţiilor Societăţii și ale asociatului ei.

Articolul 5
1. Organul suprem de conducere al Societăţii este Adunarea generală a 

membrilor Societăţii.
De competenţa Adunării generale a asociaţilor Societăţii ţine:

1. determinarea direcţiilor de bază ale activităţii economice ale So-
cietăţii;

2. aprobarea planurilor de activitate și a dărilor de seamă privind 
activitatea Societăţii;

3. alegerea și revocarea administratorului Societăţii;
4. stabilirea mărimii, formelor și termenelor de depunere a cotizaţii-

lor suplimentare în caz de necesitate;
5. primirea și excluderea membrilor Societăţii;
6. numirea comisiei de revizie;
7. determinarea condiţiilor de plată a angajaţilor Societăţii;
8. aprobarea modificărilor și completărilor prezentului act de con-

stituire;
9. aprobarea hotărârilor privind reorganizarea și lichidarea Societăţii;
10. aprobarea bilanţului de lichidare.

1. Toate chestiunile ce ţin de modificarea sau completarea prezentului 
act de constituire pot fi luate numai prin votul unanim al tuturor aso-
ciaţilor Societăţii, iar cât privește chestiunile indicate la lit. c) și e), cu 
o majoritate de voturi de ¾ din numărul asociaţilor. Celelalte hotărâri 
ale Adunării generale se aprobă cu majoritatea simplă de voturi.

2. Evidenţa hotărârilor Adunării generale se efectuează în procesele-ver-
bale care sunt întocmite de președintele adunării. Procesele-verbale se 
păstrează în cartea proceselor-verbale. Adunarea se convoacă nu mai 
rar de o dată pe an.

3. Administrarea societăţii este delegată unui singur asociat.
4. Administratorul societăţii este ales de Adunarea generală și se supune 

hotărârilor adoptate de aceasta.
5. Administratorul Societăţii va reprezenta Societatea în relaţiile cu terţe 

persoane.
6. Ceilalţi asociaţi, pentru a încheia acte juridice în numele Societăţii, 

trebuie să aibă procură de la administratorul Societăţii.
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7. Împuternicirile administratorului se limitează la domeniele de activi-
tate ale Societăţii. Pentru săvăvă ârșirea de acte ce depășesc aceste limite 
este necesar acordul tuturor membrilor.

8. Dacă există motive întemeiate, la cererea oricărui asociat, instanţa de 
judecată poate priva persoana de dreptul de a administra și a repre-
zenta Societatea. Motive întemeiate sunt, între altele, încălcarea gravă 
a obligaţiilor și imposibilitatea exercitării atribuţiilor.

Articolul 6.
− Asociaţii Societăţii poartă răspundere subsidiară, solidară, cu tot pa-

trimoniul lor, pentru obligaţiile Societăţii.
− Asociatul Societăţii care nu este fondatorul ei poartă răspundere în 

egală măsură cu alţi membri pentru obligaţiile apărute până la înca-
drarea lui în Societate.

− Asociatul care a ieșit din Societate poartă răspundere pentru obligaţii-
le apărute până la ieșirea lui din Societate în egală măsură cu membrii 
rămași.

Articolul 7.
− Asociatul Societăţii poate fi exclus din Societate prin hotărârea istanţei 

de judecată la cererea celorlalţi asociaţi, prin unanimitate de voturi.
− Asociatul Societăţii are dreptul să se retragă din ea cu condiţia infor-

mării celorlalţi asociaţi cu cel puţin 6 luni până la data retragerii.
− Dacă asociatul Societăţii a ieșit din ea, participaţiunile la capitalul so-

cial ale asociaţilor rămași se majorează corespunzător, dacă prin acor-
dul membrilor nu se prevede altfel.

− Asociatul Societăţii poate transmite, cu acordul celorlalţi asociaţi, par-
ticipaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt asociat sau 
unei terţe persoane.

− Succesorul asociatului Societăţii, decedat sau reorganizat, poate deve-
ni asociat cu acordul celorlalţi asociaţi.

− Asociatului care s-a retras din Societate i se achită valoarea părţii din 
patrimoniu proporţional participaţiunii lui în capitalul social.

− Prin înţelegere dintre asociatul care se retrage din Societate și asociaţii 
rămași, achitarea valorii patrimoniului poate fi înlocuită cu transmi-
terea lui în natură.

− Partea din patrimoniul Societăţii sau valoarea acestei părţi, ce i se cu-
vine asociatului care se retrage, se determină conform bilanţului în-
tocmit în momentul retragerii.
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Articolul 8.
− Reorganizarea Societăţii se efectuează prin fuziune (contopire și ab-

sorbţie), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare în con-
diţiile prevăzute de Codul civil, Legea Republicii Moldova „Cu privire 
la antreprenoriat și întreprinderii”.

− Hotărârea privind reorganizarea Societăţii se ia de Adunarea generală 
a asociaţilor Societăţii.

− Societatea poate fi lichidată numai prin hotărârea Adunării generale a 
asociaţilor Societăţii sau prin hotărârea instanţei judecătorești.

− Decizia Adunării generale a acţionarilor cu privire la lichidarea Socie-
tăţii poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de lege sau în legătură cu 
inoportunitatea continuării activităţii Societăţii.

− Avizul despre lichidarea Societăţii se publică de către lichidator, după 
înregistrarea desemnării sale, în două ediţii consecutive ale Monitoru-
lui Oficial al Republicii Moldova.

− Termenul de înaintare a creanţelor este de 6 luni de la data ultimei 
publicaţii a avizului în Monitorul Oficial.

− Lichidarea Societăţii se efectuează de lichidator, care are aceleași îm-
puterniciri, obligaţii și responsabilităţi ca și administratorul în măsu-
ra în care acestea sunt compatibile cu activitatea de lichidare.

− Lichidatorul, împreună cu administratorul, face și semnează inventa-
rul și bilanţul în care constată situaţia exactă a activului și pasivului.

Articolul 9
SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
Întreprinderea, la decizia fondatorului/Adunării generale, poate să își sus-

pende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depășească trei ani, în 
cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum și faţă de 
alţi creditori.

Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfășurarea 
oricăror activităţi de întreprinzător.

Prezentul act de constituire este semnat în trei exemplare, toate având o 
putere juridică egală.

Fondatorii Societăţii
Nume, prenume
Nume, prenume
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MODELUL ACTULUI DE CONSTITUIRE
al Societăţii în Comandită

Fondatorii:
1. xxxxxxxxxxxxxx
2.  xxxxxxxxxxxxxx
(în continuare Asociaţi)
Am hotărât să încheiem prezentul Contract de constituire a Societăţii în 

Comandită, în următoarele condiţii:
I  Forma juridică, denumirea și sediul Societăţii

− Societatea în Comandită se constituie în conformitate cu preve-
derile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iu-
nie 2002, ale Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 
„Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, ale Legii Republicii 
Moldova nr. 220 din 19.10.2007 „Privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”.

− Societatea în Comandită are statut de persoană juridică.
Denumirea completă: Societatea Comercială „xxxxxxxx” S.C.
Denumirea prescurtată: SC „xxxxxxxxxx” S.C.
− Sediul societăţii: ___________
II.  Genurile de activitate
2.1. Societatea va practica următoarele genuri de activitate:
III. Capitalul social
Capitalul social total iniţial transmis Societătii de asociaţi constituie xxxx 

lei, împărţit în cote după cum urmează:

Numele asociatului
Mărimea 
aportului

Se indică suma 
transmisă la în-

fiinţarea societății
Cota de paritici-
pare, % din capi-

talul social
xx% xx% xx%

1 .xxxxxxx (comanditar)
2.xxxxxxx (comanditar)
3.xxxxxx (comanditat)

xxx lei.
xxx lei
xxx lei

xxx 1ei
xxx1ei
xxx lei

xxx%
xxx%
xxx%

3.2. Asociaţii comanditari sunt obligaţi să transmita pe contul Societăţii în 
momentul înregistrării cel puţin 60 % din cota bănească de participare.

− Asociaţii (comanditari, comanditaţi) sunt obligaţi să transmită în în-
tregime cotele lor de participare cel târziu în 6 luni de la înregistrare.

− Cotele asociaţilor în capitalul social pot fi depuse atât în bani, cât 
și în alte bunuri.
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− Capitalul social va putea fi majorat în numerar sau în natură pe 
baza acumulărilor proprii sau primirii de noi membri, cu respec-
tarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

IV. Administrarea și reprezentarea Societăţii
4.1.  Administrarea Societăţii se va face de către asociaţii comanditaţi (sau 

numai de unul dintre aceștia):
1)  numele și prenumele;
2)  numele și prenumele;
3)  numele și prenumele.

Asociatul (asociaţii) împuternicit cu funcţii de administrare sunt în drept 
să semneze orice fel de acte și pot face toate operaţiunile nescrise pentru adu-
cerea la îndeplinire a obiectului societaţii în limitele prevăzute de actele nor-
mative în vigoare și prezentul contract.

4.3. Persoanele împuternicite cu administrarea Societăţii adoptă hotărâri 
cu majoritatea simplă de voturi. Fiecare administrator are dreptul la 
un vot.

4.4. Pentru actele urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare 
societăţii, poate decide un singur administrator în lipsa celorlalţi care 
se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la admini-
strare.

4.5. Dacă un administrator va lua iniţiativa unei operaţii ce depășește li-
mitele operaţiilor obișnuite comerţului pe care îl exercită Societatea, 
el va înștiinţa pe ceilalţi administratori înainte de a se încheia sub 
sancţiunea suportării pierderilor ce ar rezulta din aceasta. Asociatul 
care, făcare, făcare, f ră consimţământul scris al celorlalti asociaţi, va întrebuinţa 
capitalul, bunurile sau creditul Societătii în folosul său sau în al altei 
persoane, este obligat să restituie Societăţii beneficiile ce au rezultat și 
să plătească despăgubirile pentru daunele cauzate.

4.7.  Asociaţii comanditaţi și comanditari adoptă hotărâri comune.
Conform prevederilor p. 64 din Regulamentul societăţilor economice, co-

manditarul poate fi împuternicit dc catre asociaţii cu cota de participare depli-
nă (comanditați) să efectueze anumite tranzacţii în numele Societăţii doar în 
temeiul și în limitele indicate în procura întocmită în modul stabilit.

Comanditarul de asemenea e în drept să ceară de la comanditaţii cu funcţii 
de administrare informaţii cu privire la activitatea, bilanţul anual al Societăţii:

1)  în probleme ce nu se referă la sferele tradiţionale de activitate a 
Societăţii;

2)  în cazurile de suspendare a tranzacţiei planificate de asociatul co-
manditat împuternicit cu administrarea Societăţii.
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V. Drepturile, obligaţiile și responsabilitatea asociaţilor
5.1. Fiecare asociat are dreptul să controleze activitatea de administrare și 

reprezentare a Societăţii și să primească de la persoanele autorizate cu 
funcţii de administrare și reprezentare a Societăţii informaţii concrete 
despre starea economică a Societăţii.

5.2. Asociaţii comanditaţi care administrează Societatea sunt obligaţi să 
ţină regulat registrele prevăzute de actele normative în vigoare. Aceștia 
vor întocmi la sfântocmi la sfântocmi la sf rșitul fiecărui an bilanţul, contul de profit și pierderi 
și inventarul.

5.3. Asociatul e în drept să se retragă din Societate cu consimţământul tu-
turor asociaţilor ori dacă unul din asociaţi încalcă contractul de con-
stituire sau desfășoară unele activităţi ce zădărnicesc realizarea sco-
purilor Societăţii, confirmate prin hotărârea asociaţilor Societăţii.

5.4. Asociatul poale fi exclus din rândurile Societăţii în caz de neîndepli-
nire sau îndeplinire la un nivel nesatisfăcător a obligaţiilor faţă de So-
cietate în decurs de 6 luni.

5.5. Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu toată averea pe care o are 
în proprietate. Dacă la lichidarea Societăţii se constată că averea ei nu 
este suficientă pentru satisfacerea tuturor pretenţiilor, comanditarii 
răspund pentru obligaţiile Societăţii numai în limitele cotei transmise 
Societăţii.

VI. Participarea asociaţiilor la beneficii
6.1. După încheierea bilanţului contabil anual, întocmirea contului de pro-

fit și pierderi și stabilirea beneficiului net, asociaţii vor hotărî asupra 
modului de împărţire pe destinaţii a acestuia.

6.2. Dreptul la beneficii și pierderi al fiecărui asociat comanditar sau co-
manditat se va calcula din procentele menţionate în funcţie de aportul 
social pe care l-a adus fiecare.

6.3. În cursul anului asociaţii pot ridica din casa Societăţii pentru nevoi 
personale anumite sume de bani, care vor fi reţinute din dividendele 
cuvenite la sfârșitul anului.

6.4. Înainte de repartizarea și distribuirea beneficiiior se va face consti-
tuirea de rezerve, reîntregirea capitalului social ori creșterea lui dacă 
există hotărârea în acest sens luată cu acordul tuturor asociaţilor.

VII. Încetarea activităţii Societăţii
7.1. Încetarea activităţii Societăţii va avea loc în următoarele cazuri:

1)  la cererea în scris a asociaţilor;
2)  imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
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3)  în caz de faliment;
4)  alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

7.2. Societatea își suspendă activitatea în cazul în care se retrag toţi coman-
ditaţii ori toţi comanditarii, în cazul când din Societate s-au retras toţi 
comanditarii, comanditaţii sunt în drept să-și continue activitatea în 
calitate de asociaţie cu responsabilitate deplină. În acest caz coman-
ditaţii trebuie să anunţe despre acest fapt organul de înregistrare în 
termen de 30 de zile.

7.3. În cazul în care se va hotărî lichidarea Societăţii, organul ce a decis 
lichidarea va numi o comisie de lichidare, care va face inventarierea și 
evaluarea bunurilor, ce va fi reflectată în „Bilanţul contabil”.

7.4. După achitarea pretenţiilor tuturor creditorilor, sumele rămase se vor 
împărţi proporţional cu capitalul social subscris și vărsat între asocia-
ţi. În primul rând se reîntorc comanditarilor cotele lor de participare.

7.5. Ca rezultat al lichidării, comisia de lichidare, în baza bilanţului con-
tabil de lichidare, va întocmi un înscris care va fi prezentat Camerei 
Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Mol-
dova.

VIII. SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
Întreprinderea, la decizia fondatorului/Adunării generale, poate să își sus-

pende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depășească trei ani, în 
cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum și faţă de
alţi creditori.

Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfă-
șurarea oricăror activităţi de întreprinzător.

IX. Dispoziţii finale
8.1. Prevederile prezentului Contract se completează cu dispoziţiile actelor 

normative în vigoare ce reglementează modul de înfiinţare, activitate 
și încetare a activitătii societaţilor în comandită.

8.2. Orice modificare adusă prezentului contract se va face numai prin 
acordul scris al părţilor contractante și cu respectarea prevederilor le-
gislaţiei în vigoare.

8.3. În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, părţile contractante vor acţiona 
cu bunăcredinţă.

Asociaţii:
1) Numele, prenumele
2) Numele, prenumele
3) Numele, prenumele
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MODELUL CONTRACTULUI DE CONSTITUIRE A
SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Data cererii      mun. Chișinău
Prezentul Contract este încheiat în conformitate cu prevederile Codului civil

al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, ale Legii Republicii Moldo-
va nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată, ale
Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat
și întreprinderi, cu Decizia fondatorilor (Proces-verbal nr. xx din).

Părţile contractante:
– XXXXXXXXXXXX
denumiţi în continuare Fondatori, au încheiat prezentul Contract cu pri-

vire la următoarele:

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Fondatorii creează XXXXXXXXXXXXXXXXX, în continuare „So-

cietate”.
2. Denumirea completă a Societăţii: XXXXXXXXXXXX. Denumirea 

prescurtată: XXXXXXXXXXX.
3. Sediul Societăţii: XXXXXXXXXXXXX.
4. Societatea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop 

lucra tiv (comercial). Societatea are un patrimoniu distinct și răspunde 
pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească și să 
execute în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatri-
moniale, să-și asume obligaţii, poate fi reclamant și pârât în instanţa 
de judecată.

5. După forma sa organizatorico-juridică, Societatea este societate cu 
răspundere limitată. Societatea se consideră constituită și dobândește 
personalitate juridică de la data înregistrării de stat în modul stabilit. 
Societatea dispune de bilanţ autonom și conturi bancare, are ștampilă 
cu denumirea sa și imaginea emblemei.

6. Societatea se constituie pentru o durată nelimitată.
7. SCOPUL ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

– Societatea se constituie în scopul exercitării oricărei activităţi lu-
crative neinterzise de lege ce prevede fabricarea producţiei, exe-
cutarea lucrărilor și prestarea serviciilor, desfășurată în mod in-
dependent, din propria iniţiativă, în numele Societăţii, pe riscul 
propriu și sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu 
scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
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– Pentru a-și realiza sarcinile asumate, Societatea va desfășura ur-
mătoarele genuri de activitate:

XXXXXXXXXXXXXXXX

CAPITALUL SOCIAL. PĂCAPITALUL SOCIAL. PĂCAPITALUL SOCIAL. P RŢILE SOCIALE
9.2.  Societatea are capital social în valoare de XXXXXXXXXX lei.
9.3.  La data înregistrării Societăţii, fiecare asociat este obligat să verse în 

numerar cel puţin 40% din aportul subscris.
9.4.  Capitalul social se varsă integral în cel mult 6 luni de la data înregis-

trării Societăţii.
9.5.  Capitalul social este divizat în părţi sociale după cum urmează:
– XXXXXXXXXXXXXX
– XXXXXXXXXXXXXX
9.6.  Partea socială conferă deţinătorului său dreptul la vot în Adunarea 

generală a acţionarilor, dreptul de a primi o parte din beneficiu și o 
parte din bunurile Societăţii la lichidarea ei.

9.7.  În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, inclusiv drepturi 
patrimoniale, și bani. Prestaţiile în muncă și serviciile depuse la în-
fiinţarea Societăţii și pe parcursul existenţei ei nu pot constitui aport 
la formarea sau majorarea capitalului social.

OBLIGAŢIILE ȘI RĂSPUNDEREA FONDATORILOR
9. Fondatorii sunt obligaţi:

– să achite părţile lor sociale în mărimea și în condiţiile stabilite de 
prezentul Contract și Statutul Societăţii;

– să respecte Statutul și prevederile prezentului Contract;
– să contribuie la buna desfășurare a activităţii Societăţii.

10. Fondatorii nu răspund pentru obligaţiile Societăţii după înregistrarea 
acesteia. Ei suportă riscul pierderilor ce rezultă din activitatea Societă-
ţii în limitele participaţiunii lor la capitalul social.

11. Fondatorul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul subscris răs punde 
subsidiar pentru obligaţiile Societăţii în limita aportului subscris.

V. DISPOZIŢII FINALE
2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui.
3. Toate litigiile ce apar în procesul de executare a Contractului, în cazul 

în care nu este posibilă soluţionarea acestora pe cale amiabilă, pot fi 
soluţionate în instanţa de judecată.

 Fondatorii: Semnături:
XXXXXXXXXXXXXXX _______________
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13.  IMPOZITE ŞI PLĂŢI FISCALE

Ca și oricare alt stat, Republica Moldova are nevoie de bani pentru a rezol-
va problemele ţării și ale cetăţenilor săi. În legislaţia fiscală cetăţenii sunt 
numi ţi contribuabili, adică sunt cei care trebuie să contribuie la acumularea 
finanţe lor publice. Legislaţia fiscală este una foarte vastă, destul de complicată 
și dură. Cunoașterea celor mai esenţiale prevederi legale din acest domeniu 
este necesară cetăţenilor pentru a putea planifica mai bine bugetul familiei, 
pentru a participa activ la administrarea banilor publici în cadrul comunităţii. 
Cetăţenii au nevoie să știe cum să evite conflictele cu organele statului care au 
funcţia de a supraveghea executarea obligaţiilor fiscale și de a aplica sancţiuni 
în cazul abaterilor comise.

În următoarele capitole vor fi explicate normele legislației fiscale și vor fi 
aduse exemple de aplicare în practică a acestora:

– capitolul 13.1 prezintă informaţii succinte referitoare la bugetul de stat 
și bugetele locale ale satelor (comunelor);

– capitolul 13.2 include explicaţii privind impozitele generale de stat; 
– în capitolul 13.3 sunt comentate prevederile legale cu privire la impo-

zitele locale;
– în capitolul 13.4 sunt explicate funcţiile organelor fiscale, relaţiile con-

tribuabilului cu aceste instituţii, precum și modul în care cetăţenii răs-
pund pentru nerespectarea obligaţiilor legate de plata impozitelor și a 
taxelor la buget.

13.1. Rolul impozitelor și al altor plăţi fiscale
Cetăţenii și agenţii economici sunt contribuabili, adică au obligaţia de a 

contribui la formarea bugetului de stat și a bugetului local prin achitarea unor 
impozite și taxe-plăţi fiscale obligatorii în folos public, fără să obţină direct 
din partea statului servicii concrete în schimbul plăţilor efectuate. Totodată, 
contribuabilii beneficiază direct sau indirect de activităţile finanţate de la bu-
get – activitatea parlamentului, a guvernului, a ministerelor, a judecătoriilor, 
activitatea școlilor, a grădiniţelor, a spitalelor etc.

Banii publici acumulaţi din impozite și taxe fiscale plătite de cetăţeni și 
agenţii economici se varsă:

– în bugetul de stat, la care ne vom referi pe scurt în subcapitolul 13.1.1, 
sau

– în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, despre care 
se vorbește la subcapitolul 13.1.2.
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Principalele legi privind sistemul bugetar, bugetul de stat și bugetele loca-
le, impozitele și taxele pe care le datorează cetăţenii și agenţii economici sunt 
următoarele:

– Codul fiscal, aprobat prin Legea 1163/24.04.97, republicat în Monitorul 
Oficial al R. Moldova, ediţie specială, 08 februarie 2007;

– Legea 847/24.05.96 privind sistemul bugetar și procesul bugetar, Moni-
torul Oficial al R. Moldova, nr. 91 din 30.05.2003;

– Legea 397/16.10.2003 privind finanţele publice locale; Monitorul Ofi-
cial al R. Moldova, nr. 248-253 din 19.12.2003;

– Legea anuală a bugetului;
– Legea 438/213.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Mol-

dova, Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 21-24 din. 16.02.2007. 

13.1.1. Bugetul de stat

Legea bugetară anuală planifică veniturile din impozite, taxe și alte înca sări. 
O bună parte din aceste încasări revin pe seama cetăţenilor, altele provin din 
plăţile efectuate de agenţii economici, din împrumuturi și granturi externe etc.

Adoptarea și modificarea bugetului anual trebuie să decurgă în mod des-
chis (transparent), să fie însoţită de dezbateri (discuţii) publice, cu publicarea 
tuturor actelor privind formarea și utilizarea bugetului. Ministerul Finanţelor 
este responsabil de elaborarea proiectului bugetului anual și conlucrează în 
acest scop cu alte ministere și autorităţi publice. Proiectul legii bugetare anuale 
este prezentat guvernului, care îl examinează și îl aprobă. Guvernul prezintă 
proiectul legii bugetare anuale parlamentului, până la data de 1 octombrie a 
fiecărui an. Până la 5 decembrie a fiecărui an, Parlamentul adoptă legea buge-
tară pentru anul viitor.

Anual, legea bugetară prevede alocaţiile (sumele) ce permit structurilor 
statului să efectueze cheltuieli. Autorităţile publice nu au dreptul să efectueze 
cheltuieli neprevăzute în legea bugetară anuală. Aceste cheltuieli includ:

– salariile funcţionarilor publici și ale altor angajaţi în structurile statu-
lui;

– alte cheltuieli necesare pentru funcţionarea instituţiilor statului;
– cheltuieli pentru învăţământ, știinţă, cultură, ocrotirea sănătăţii, 

sport, protecţia socială, ecologie;
– finanţarea programelor de cercetare știinţifică;
– transferuri pentru autorităţile administraţiei publice locale;
– apărarea ţării, a ordinii publice și a securităţii naţionale;
– plata datoriilor de stat ș.a.



722  I M P O Z I T E  Ș I  P L Ă Ț I  F I S C A L E

De regulă, planificarea cheltuielilor pentru anumite direcţii nu este legată 
de obţinerea veniturilor din aceleași direcţii. Atunci când veniturile planifica-
te sunt egale cu cheltuielile necesare, se spune că există echilibru bugetar. Dacă 
însă cheltuielile depășesc veniturile, bugetul are minus (deficit) bugetar. Spre 
exemplu, bugetul prevede la venituri 16 miliarde de lei, dar la cheltuieli – suma 
de 19 miliarde de lei, adică deficitul planificat este de 3 miliarde de lei.

Legea bugetului prevede formarea fondului de rezervă al guvernului, care 
este utilizat pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute care intervin pe parcur sul 
anului. În afară de fondul de rezervă al guvernului, legea prevede formarea al-
tor fonduri cu destinaţie specială. Spre exemplu, în cadrul bugetului de stat se 
formează fondul de susţinere financiară a teritoriilor, care este destinat pen tru 
realizarea diferitelor programe la nivel local. De asemenea, anual se formea ză 
fondul de susţinere a producătorilor agricoli, care este utilizat pentru dez voltarea 
agriculturii ecologice, asigurări, înfiinţarea plantaţiilor multianuale, procurarea 
tehnicii și utilajului agricol, stimularea procurării animalelor de prăsilă ș.a.

Guvernul și structurile guvernului sunt responsabile pentru executarea 
bugetului de stat, adică pentru colectarea plăţilor cuvenite în buget și pentru 
cheltuirea lor. Raportul privind executarea bugetului se aprobă prin hotărâre 
de parlament și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Bugetul de stat are legătură cu bugetele locale. De la bugetul de stat se 
transferă mijloace bănești la bugetul raional, iar de la bugetul raional se trans-
feră bani la bugetele satelor (comunelor). Pentru construcţia și reparaţia ca-
pitală a școlilor și a grădiniţelor, aceste transferuri de la bugetul de stat sunt 
aprobate concret pentru anumite sate (comune).

13.1.2. Bugetele locale ale satelor (comunelor) 

Satul (comuna) are propriul buget, care este utilizat pentru finanţarea ne-
cesităţilor localităţii. Primăria formează proiectul bugetului local pe anul ur mător 
și îl prezintă consiliului local până la 15 noiembrie a anului. Consiliul local aprobă 
bugetul local pe anul bugetar următor cel târziu la data de 15 decembrie a anului în 
curs. Bugetul aprobat se aduce la cunoștinţa populaţiei din localitate.

Bugetul local al satului (comunei) se formează din:
– impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, im-

pozitul privat (a se vedea capitolul 13.3);
– taxa pentru patenta de întreprinzător (a se vedea capitolul XII); -în-

casări din arenda terenurilor și locaţiunea (închirierea) bunurilor pro-
prietate a satului (comunei);

– transferuri de la bugetul naţional și de la bugetul raional ș.a.
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De la bugetele satelor (comunelor) sunt finanţate cheltuielile ce ţin de: 
amenajarea teritoriului;

– construcţia și întreţinerea drumurilor, străzilor, podurilor locale; 
– construcţia și întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă, de canali-

zare, de curăţare a localităţii;
– acordarea de asistenţă socială familiilor cu mulţi copii, persoanelor 

în etate, suplimentar la programele sociale centralizate; întreţinerea 
grădiniţelor, a școlilor; întreţinerea caselor de cultură, a bibliotecilor; 
activitatea primăriei ș.a.

Spre deosebire de bugetul anual al statului, bugetul anual al satului (co-
munei) nu poate fi aprobat cu deficit bugetar, adică cheltuielile nu pot fi mai 
mari decât veniturile. În cazul în care nu sunt bani suficienţi pentru a acoperi 
cheltuielile necesare, prin decizia consiliului, primăria poate lua împrumuturi 
mici, pentru cheltuieli curente, de la bugetul raional, precum și de la alţi cre-
ditori. Guvernul nu are obligaţia de a plăti împrumuturile luate de consiliul 
satului (comunei).

Primarul satului (comunei) este responsabil de executarea bugetului lo cal.

13.2. Impozitele şi taxele generale de stat
Legislaţia (Codul fiscal) prevede un șir de impozite și taxe în interesul ge-

neral de stat, dintre care doar unele au legătură directă cu cetăţenii-contri-
buabili, iar altele sunt achitate doar de agenţii economici. Contribuabilii sunt 
obligaţi să achite doar acele impozite, taxe și încasări care au fost stabilite prin 
lege și în mărimea stabilită prin lege.

Impozitul pe venit este unul din impozitele de bază pe care sunt obligaţi 
să-l achite atât cetăţenii, cât și agenţii economici. Prevederile legii ce ţin de 
impozitul pe venitul persoanelor fizice sunt explicate în subcapitolul 13.2.1. 
Subiectul privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), accizele și alte plăţi fiscale 
este reflectat pe scurt în subcapitolul 13.2.2.

13.2.1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

Persoana fizică ce obţine un venit (câștig) din salariu și din alte surse este 
obligată să achite statului o parte din aceste venituri sub formă de impo zit pe 
venit. Plăţile pe care le obţine persoana fizică pe parcursul unui an în folosul 
său formează venitul impozabil, adică suma de la care se calculează impozitul 
pe venit.

Cota sau mărimea impozitului pe venitul persoanelor fizice este stabilită 
în procente și în prezent constituie:

– 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 25200 de lei; 
18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 25200 de lei.
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Următorul exemplu arată cum se aplică cota impozitului și cum se calcu-
lează suma finală a impozitului pe venitul persoanei fizice.

Exemplul nr.1:
În anul 2010 cetăţeanul A. a obţinut un venit impozabil total de 30000 de lei. 
În acest caz suma anuală a impozitului datorat va fi calculată după cum ur-
mează:
– Se calculează 7% din venitul de 25200 de lei = 1764 de lei;
– Se calculează suma venitului ce depășește suma de 25200 de lei (30000-

25200 de lei) = 4800 de lei;
– Se calculează 18% din venitul de 4800 de lei = 864 de lei;
– Se calculează suma totală a impozitului pe venit (1764 de lei + 864 de lei) = 

2628 de lei. Suma impozitului pe venit datorat de cetăţeanul A. pentru anul 
2010 va fi de 2628 de lei.

Însă, până a efectua aceste calcule, urmează să fie stabilită corect anume 
suma venitului impozabil, adică suma de la care se calculează impozitul, deoa-
rece impozitul se calculează, de regulă, nu din fiecare plată aparte efectuată în 
folosul cetăţeanului, ci din suma totală a venitului obţinut pe parcursul unui 
an. Determinarea corectă a acestei sume depinde de mai mulţi factori care di-
feră de la o persoană la alta în funcție de componenţa familiei, de faptul dacă 
persoana lucrează la un singur loc de muncă și de alte particularităţi.

La calcularea venitului impozabil se includ plăţile obţinute la salarii și alte 
plăţi primite la locul de muncă (prime cu ocazia sărbătorilor, onorarii, ajutoare 
materiale etc.) și alte venituri. Anumite plăţi primite de cetăţeni nu se includ 
în venitul impozabil. Categoriile de plăţi care se includ și care nu se includ în 
suma impozabilă sunt stabilite detaliat în Codul fiscal.

După determinarea venitului obţinut pe parcursul unui an, din venitul to-
tal se scad anumite sume, care în limbajul fiscal se numesc deduceri sau scutiri 
fiscale. O astfel de deducere este scutirea personală a contribuabilului – o sumă 
stabilită de lege care se scade din venitul obţinut de persoana fizică. Pentru 
anul 2011 suma deducerii personale constituie:

– 8100 de lei personal pentru cetăţeanul contribuabil;
– 8100 de lei pentru soţul (soţia) cetăţeanului contribuabil, dacă soţul 

(soţia) nu poate folosi personal deducerea;
– 12000 de lei pentru anumite categorii de contribuabili (grav bolnavi 

în urma avariei de la C.A.E. Ciornobâl; părintele sau soţia (soţul) unui 
participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apăra-
rea integrităţii teritoriale și a independenţei Republicii Moldova sau 
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în acţiunile de luptă din Afghanistan; invalid de război, invalid din 
copilărie, invalid de gradul I și II ș.a.);

– 1800 de lei pentru fiecare copil sau altă persoană care se află în între-
ţinerea contribuabilului;

– 8100 de lei anual pentru copilul care este invalid din copilărie și care
se află în întreţinerea contribuabilului. Venitul obţinut după scăderea 
scutirilor este venitul impozabil, de la care se calculează suma impozi-
tului pe venit conform cotelor indicate mai sus.

Modalitatea de calculare și de achitare a impozitului pe venit depinde de 
faptul dacă cetăţeanul obţine venitul impozabil dintr-un singur loc (sursă) sau 
din mai multe locuri (surse). Cea mai simplă, pentru cetăţean, este situaţia 
când el are un singur loc de muncă, primește salariu și nu are alte venituri din 
alte surse. În acest caz angajatorul (întreprinderea) are obligaţia să calculeze 
venitul, să aplice scutirile personale, să calculeze și să reţină impozitul cuvenit 
din plăţile efectuate în folosul persoanei angajate și să transfere impozitul la 
buget. Termenul-limită pentru reţinerea și transferarea impozitelor este data 
de 31 martie a anului următor după anul fiscal pentru care a fost efectuată 
reţinerea impozitului pe venit.

În unele cazuri, prevăzute în Codul fiscal, cetăţenii sunt obligaţi să meargă 
la inspectoratul fiscal teritorial de la locul de trai și să prezinte o declaraţie 
specială – „Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit”. Această 
declaraţie, conform unui model aprobat de guvern, trebuie să fie prezentată 
până la data de 31 martie a anului următor după anul pentru care se plătește 
impozitul. În baza declaraţiei prezentate vor fi efectuate calculele finale ale 
sumei impozitului care trebuie achitat.

În majoritatea satelor (comunelor) cetăţenii care au primit în proprietate 
terenuri agricole au înfiinţat și au înregistrat gospodării ţărănești (de fermier). 
În privinţa acestor cetăţeni legislaţia prevede unele particularităţii privind 
prezentarea declaraţiei pe venit, mărimea și mo dul de achitare a impozitului 
pe venit:

– potrivit art. 15, litera c) din Codul fiscal, cota impozitului pe venit pen-
tru gospodăriile ţărănești (de fermier) este 0% din venitul impozabil;

– potrivit art. 83, alin. (9) din Codul fiscal, este scutită de obligaţia pri-
vind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit gospo dăria 
ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut 
lucrători angajaţi și nu a obţinut venit impozabil. Pentru a clarifica 
alte aspecte ce ţin de impozitarea gospodăriilor ţărănești (de fermier), 
persoanele interesate urmează să se adreseze inspectoratelor fis cale 
raionale din teritoriul unde este înregistrată întreprinderea.
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13.2.1.1.  Impozitul pe venit al persoanei care lucrează într-un singur 
  loc și nu are alte venituri

În cazul în care persoana are un singur loc de muncă și nu are venituri 
din alte surse, ea nu trebuie să prezinte declaraţie pe venit, deoarece angaja-
torul (întreprinderea) este responsabil de calcularea și reţinerea impozitului. 
Următorul exemplu explică schematic cum se calculează impozitul la locul de 
muncă al contribuabilului.

Exemplul nr. 2:
Cetăţeanul B. lucrează la întreprinderea X și are un venit de 2500 de lei pe 
lună din salariu și din alte plăţi obţinute la locul de muncă. Deci, venitul 
anual va fi de 30 000 de lei (12 luni x 2500).
Soţia cetăţeanului B. nu are venituri și nu poate folosi scutirea sa personală. 
Cetăţeanul B. are doi copii minori, dintre care unul este invalid din copilărie.
Cetăţeanul B. a prezentat la contabilitate cererea sa și cererea soţiei sale, pre-
cum și actele copiilor, pentru a beneficia de scutiri.
La calcularea venitului impozabil pentru anul 2010, cetăţeanul B. este în drept 
să beneficieze de scutiri:

– 8100 de lei scutirea personală a cetăţeanului B. + 8100 de lei scuti-
rea personală a soţiei cetăţeanului B. + 1800 de lei scutirea pentru 
primul copil al cetăţeanului B. + 8100 de lei scutirea pentru cel de 
al doilea copil al cetăţeanului B., invalid din copilărie.

Total, suma scutirilor este de 26100 de lei. În acest caz suma venitului impo-
zabil va fi micșorată din contul scutirilor: 30000 suma totală a venitului din 
salariu – 26100 de lei scutiri = 3900 de lei, care este venitul impozabil.
Suma anuală a impozitului datorat va fi calculată din venitul impozabil de 
3900 de lei, la care se aplică cota impozitului de 7%. Suma impozitului va fi 
egală cu 273 de lei.
În acest exemplu impozitul pe venit datorat de angajatul B. pentru anul 2010 va fi 
reţinut la sursa de plată, adică la locul de muncă, pe părţi, conform unei formule 
aprobate de guvern. Cetăţeanul B. nu trebuie să prezinte declaraţie pe venit.

După cum vedem, atât cetăţeanul A. din exemplul nr. 1, cât și cetăţeanul 
B. din exemplul nr. 2 au avut venitul anual de 30 000 de lei, dar, după aplicarea 
scutirilor, cetăţeanul B. datorează o sumă cu mult mai mică la impozitul pe 
venit decât cetăţeanul A.

13.2.1.2. Impozitul pe venit al persoanei care lucrează în două 
  sau mai multe locuri

Potrivit legii, persoana care obține venituri din salarii la două sau mai 
multe locuri de muncă trebuie să prezinte declaraţie pe venit, chiar dacă la 
fiecare loc de muncă i se reţine impozit pe venit.
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Exemplul nr. 3:
Cetăţeanul C. lucrează la întreprinderea „BAT” SRL și are un salariu de 2500 
de lei pe lună. La locul de lucru de bază i se calculează și i se reţin impozitele.
Cetăţeanul C. lucrează prin cumul și la întreprinderea „GET” SRL, unde are 
un salariu de 1250 de lei pe lună. Și la acest loc de muncă i se calculează și i se 
reţin impozitele.
Cetăţeanului C. i s-a spus că el va trebui să prezinte declaraţie fiscală pe venit 
pentru anul 2010. În acest scop, la începutul anului viitor, 2011, cetăţeanul C. 
va solicita de la contabilitate, atât la locul de muncă de bază, cât și la locul de 
muncă prin cumul, certificat (informaţie) de formă specială în care vor fi 
in dicate salariul (venitul) primit și impozitele reţinute. Până la data de 31 
martie a anului 2011 aceste documente vor fi prezentate de cetăţeanul C. la 
inspec toratul fiscal de la locul de trai. În cazul în care la locul de muncă cetă-
ţeanul C. nu a beneficiat de toate scutirile la care are dreptul, el va prezenta și 
actele necesare pentru micșorarea venitului impozabil de la care va fi calculat 
impo zitul pe venit. Cetăţeanul C. va primi un formular-tip al declaraţiei fis-
cale și va completa documentul în baza informaţiei din certificatele contabile. 
Ins pectorul fiscal va calcula suma finală a impozitului pe venit pentru anul 
2010, vor fi stabilite modul și termenele de achitare.

13.2.1.3. Impozitul pe venit al persoanei care a vândut o casă 
 sau un teren agricol

Exemplul nr. 4:
Cetăţeanul D. lucrează la întreprinderea „SOT” SRL și în anul 2010 va avea un 
venit anual de la salariu în sumă de 30000 de lei. La locul de muncă de bază i 
se calculează și i se reţin impozitele.
În afară de casa unde locuiește, cetăţeanul D. are o casă de locuit cu teren 
aferent, moștenită de la bunici, pe care a vândut-o în anul 2010. La încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, cetăţeanul D. a prezentat notarului in-
formaţia din cadastru privind preţul de piaţă al casei - 95 000 de lei. Conform 
contractului, casa a fost vândută la preţul de 80 000 de lei. Tot în anul 2010 ce-
tăţeanul D. a vândut două terenuri agricole, obţinute prin donaţie de la părinţi, 
la preţul total de 9000 de lei.
Cetăţeanului D. i s-a spus că el va trebui să prezinte declaraţie fiscală pentru 
anul 2010 și va plăti impozit și de la salariu, și de la venitul obţinut de la vân-
zarea casei, și de la venitul obţinut de la vânzarea terenurilor agricole.

Cazul cetăţeanului D. este asemănător cu cel al cetăţeanului B. din exem-
plul nr. 2 prin faptul că ambii au un singur loc de muncă, unde se reţin impo-
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zitele obţinute la salariu. Însă cetăţeanul D. a vândut bunuri imobile și ar putea 
obţine un venit din aceste vânzări, care, în anumite cazuri, și într-o anumită 
proporţie, ar putea fi inclus în suma venitului impozabil.

Apare întrebarea dacă cetăţeanul D. este obligat să prezinte declaraţia pe 
venit pentru anul 2010. Răspunsul este pozitiv, cetăţea nul D. este obligat să 
prezinte declaraţia, pentru că în 2010 va obţine nu numai un venit sub formă 
de salariu la locul de muncă (30000 de lei), dar va obţine și alte venituri, din 
alte surse (vânzarea bunurilor imobile).

O altă întrebare este dacă în suma venitului de la care va fi calculat impozi-
tul pentru cetăţeanul D. se va include și venitul obţinut din vânzarea terenuri-
lor agricole. Potrivit legii, începând cu anul 2010, venitul obţinut din vânzarea 
terenurilor agricole nu se include în venitul impozabil. Deci, sumele obţinute 
de cetăţeanul D. din vânzarea terenurilor agricole nu vor fi luate în calcul la 
determinarea sumei finale a impozitului pe venit datorat de acest cetăţean.

Numai venitul obţinut din vânzarea casei de locuit ar putea să ducă la 
mărirea sumei totale a venitului de la care va fi calculat impozitul în cazul 
cetăţeanului D. Întrebarea este cum anume se stabilește venitul impozabil de 
la vânzarea casei. Acest venit se determină prin scădere: din preţul obţinut 
la vânzarea casei se scade valoarea de piaţă a casei, conform documentelor, 
de până la vânzare, numită bază valorică. Diferenţa dintre aceste două sume 
în limbajul fiscal se numește creștere de capital, dacă iese cu plus, adică dacă 
preţul de vânzare al casei este mai mare decât preţul de piaţă al casei de până 
la vânzare. Jumătate din această diferenţă (50%), adică din creșterea de capital, 
se include în suma totală a venitului care se impozitează.

În cazul cetăţeanului D. diferenţa dintre preţul de vânzare al casei și preţul de 
piaţă al casei de până la vânzare este negativă (iese cu minus): 80 000 – 95 000 = – 
15 000 de lei. Exprimându-ne în limbajul fiscal, cetăţeanul D. a suferit pierdere de 
capital pentru că a vândut casa mai ieftin decât costă pe piaţă. În acest caz suma de 
-15 000 de lei nu este un venit și deci nu se adaugă la suma venitului impozabil.

Dacă am admite că 95 000 de lei este preţul obţinut la vânzarea casei și 
80 000 de lei este valoarea casei de până la vânzare, atunci cetăţeanul D. ar fi 
obţinut o creștere de capital în sumă de +15 000 de lei, pentru că ar fi vândut 
casa mai scump decât costă pe piaţă: 95 000 – 80 000 = + 15 000 lei, care este 
o creștere de capital. În acest caz 50 % din această sumă (7 500 de lei) ar fi 
adăugate la suma venitului de 30 000 de lei de la salariu. Astfel, suma venitului 
impozabil pentru 2010 ar constitui 37 500 de lei (30 000 de lei +7 500 de lei). La 
prezentarea declaraţiei pe venit în acest caz (până la 31 martie 2011) cetăţeanul 
D. va prezenta informaţia de la „SOT” SRL privind venitul obţinut la salariu 
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și impozitele reţinute deja pe parcursul anului 2010, iar inspectorul fiscal îi va 
calcula suma totală finală a impozitului pentru anul 2010.

Exemplul de mai sus este unul simplificat la maximum. Pentru a obţine un 
răspuns clar și corect la întrebarea ce ţine de venitul obţinut din vânzarea unei 
case, cetăţenii trebuie să se adreseze după consultaţii la inspectoratul fiscal 
teritorial (din raion), prezentând documentele necesare. În fiecare caz concret 
calcularea creșterii sau a pierderii de capital de la vânzarea caselor depinde de 
mai mulţi factori specifici. Deci, este foarte important ca cetăţeanul să apeleze 
anume la inspectoratul fiscal din teritoriu, care este unicul organ competent să 
dea consultaţii și să formuleze concluzii în aceste chestiuni.

13.2.1.4. Impozitul pe venit al persoanei decedate

Potrivit legii, dacă persoana care a obţinut venituri decedează, moștenitorii 
au obligaţia să achite acele impozite care au rămas neplătite și, după caz, să pre-
zinte declaraţia pe venit pentru ca să fie calculat exact impozitul datorat. Statul 
este creditor în privinţa datoriilor persoanei decedate la toate impozitele, in-
clusiv la impozitul pe venit, și este în drept să ceară de la moștenitori achitarea 
datoriilor (a se vedea capitolul VII privind obligaţiile moștenitorilor).

Exemplul nr. 5:
Cetăţeanul E. lucrează la școala din sat. În 8 luni ale anului 2010 a obţinut 
venit de 24 000 de lei. La locul de muncă de bază i se calculează și i se reţin im-
pozitele. Alte surse de venit nu are.
Cetăţeanul E. are o singură casă de locuit cu teren aferent, pe care a vândut-o 
în anul 2010 și s-a mutat la unul din copii. La încheierea contractului de vân-
zare-cumpărare, cetăţeanul E. a prezentat notarului informaţia din cadastru 
privind preţul de piaţă al casei – 80 000 de lei. Conform contractului, casa a 
fost vândută la preţul de 85 000 de lei.
În septembrie 2010 cetăţeanul E. a decedat. Cei doi copii au moștenit bunurile 
rămase după tatăl lor.
Moștenitorilor cetăţeanului E. li s-a spus că ei ar trebui să prezinte declaraţie 
pe venitul obţinut de tatăl lor în 2010 și să achite restanţele la impozitul pe ve-
nituri. Însă cetăţeanul E. a lucrat într-un singur loc, unde i se reţinea impozitul 
pe venit și nu a avut alte venituri. Potrivit legii, venitul obţinut de la locuinţa de 
bază a contribuabilului decedat este scutită de impozite. Astfel, la prima vedere 
nu mai sunt datorii la impozitul pe venitul cetăţeanului decedat E.

În cazuri reale de felul celor descrise în exemplul de mai sus, moștenitorii 
pot apela la inspectoratul fiscal pentru a clarifica lucrurile în funcție de situa-
ţia concretă.
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13.2.2. Alte impozite și taxe

În acest capitol sunt explicate pe scurt prevederile legii referitoare la un șir 
de impozite și taxe specifice:

– taxa pe valoarea adăugată sau TVA, achitată de agenţii economici pen-
tru operaţiuni comerciale (secţiunea 13.2.2.1);

– accizele care se plătesc statului de agenţii economici la comercializarea 
unor tipuri de mărfuri (secţiunea 13.2.2.2);

– taxa vamală care este plătită statului pentru mărfurile aduse (importa-
te) în ţară de peste hotare sau exportate din ţară (secţiunea 13.2.2.3);

– taxele rutiere plătite statului pentru folosirea drumurilor (secţiunea 
13.2.2.4).

13.2.2.1. Taxa pe valoarea adăugatăugatăugat  (TVA)

Taxa pe valoarea adăugată sau TVA este un impozit general plătit statului 
pentru operaţiunile de vânzare-cumpărare a mărfurilor, inclusiv prin import 
din altă ţară, și operaţiunile de prestare a diverselor servicii, cum ar fi execu-
tarea lucrărilor în construcţii, a lucrărilor de reparaţie etc. De regulă, obligaţia 
de a plăti acest impozit (TVA) revine pe seama agenţilor economici care sunt 
înregistraţi în mod special în acest scop și folosesc facturi fiscale speciale.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) se achită în procente de la valoarea măr-
furilor sau a serviciilor și diferă în funcție de categoria (felul) mărfurilor. Astfel:

– cota-standard a TVA este de 20% din valoarea mărfurilor și servicii lor;
– cota redusă a TVA este de 8% la următoarele mărfuri: pâine și produ-

sele de panificație; lapte și produsele lactate; mai multe medicamente; 
zahăr din sfeclă de zahăr; produsele agricole în formă naturală etc.;

– cota redusă a TVA este de 6% la gaze.

Este important să reţinem că persoanele fizice, de regulă, nu au obliga ţii 
directe să achite statului acest impozit. Doar în unele cazuri cetăţenii care 
aduc de peste hotare (importă) mărfuri de uz sau consum personal ar putea să 
fie obligaţi să achite TVA, dacă valoarea mărfurilor importate depășește nor-
ma stabilită de legislaţie (a se vedea în continuare secţiunea 13.2.2.3 din acest 
subcapitol). Totodată, atunci când cetăţeanul cumpără de la magazin marfă, 
preţul include, de regulă, impozitul TVA achitat statului de agentul economic 
care a produs și a vândut ulterior marfa. Atunci când plătește facturile pentru 
telefon, gaze ș.a., cetăţeanul achită costul serviciilor plus TVA. Legea prevede 
scutirea de TVA sau cota TVA de 0% la un șir de mărfuri și servicii, ceea ce face 
ca acestea să fie mai accesibile pentru cetăţeni (produsele alimentare pentru 
copii; serviciile poștale; apa; energia electrică etc.).



C a p i t o l u l  X I I I  731

13.2.2.2. Accizele

Acciza este un impozit plătit statului pentru unele mărfuri de consum, 
cum ar fi: icre, bere și băuturi alcoolice, ţigări, parfumuri, blănuri, cristal, biju-
terii, automobile. De regulă, obligaţia de a plăti acest impozit revine pe seama 
agenţilor economici care fac comerţ cu mărfurile pentru care se plătește acci-
za. Acești agenţi economici sunt obligaţi să se înregistreze și să obţină certifi-
cat de acciză.

Mărimea accizei este stabilită în sumă (lei) pentru unitate de măsură sau 
în procente de la valoarea mărfurilor. Acciza este achitată la buget de către 
agentul economic care pune în vânzare mărfurile supuse accizelor, iar cetă-
ţenii procură aceste mărfuri la un preţ care include și acciza. Unele mărfuri, 
cum ar fi băuturile spirtoase, vinurile, ţigările etc., sunt marcate (au lipite pe 
ele) cu un semn special, numit „Timbru de acciză. Marcă comercială de stat”.

Persoanele fizice, de regulă, nu au obligaţii directe să achite statului acci-
zele. Doar în unele cazuri cetăţenii care aduc de peste hotare (importă) mărfu-
ri de uz sau consum personal ar putea să fie obligaţi să achite accize, dacă va-
loarea mărfurilor importate depășește norma stabilită de legislaţie (a se vedea 
în continuare secţiunea 13.2.2.3 din acest subcapitol).

13.2.2.3. Taxele vamale
Taxa vamală este un impozit plătit în bugetul statului pentru mărfuri care 

sunt aduse (importate) în ţară de peste hotare sau sunt exportate din ţară. De 
obicei, taxa vamală este achitată de agenţii economici care se ocupă cu impor-
tul și exportul mărfurilor.

În unele cazuri, persoanele fizice ar putea fi obligate să achite taxe vamale 
dacă aduc de peste hotare (importă) mărfuri, inclusiv de uz sau consum per sonal, 
în cazul în care cantitatea sau valoarea mărfurilor importate depășesc norma 
stabilită de legislaţie. Spre exemplu, Legea 1569/20.12.2002 cu privire la modul 
de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de că-
tre persoane fizice (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 185-189 din 31.12.2002)
stabilește cantitatea maximă a mărfurilor care pot fi trecute prin vamă peste 
hotarele ţării fării fării f ră ca persoana fizică să fie obligată să achite taxe vamale:

– 5 litri de bere;
– 2 litri de vin;
– 200 de pachete de ţigări;
– 2 perechi de încălţăminte;
– un calculator;
– 3 ceasuri etc.
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13.2.2.4. Taxele rutiere
Legea prevede mai multe taxe pentru folosirea drumurilor și a terenurilor 

de pe lângă drumuri:
– taxa pentru folosirea drumurilor de către automobilele înregistrate în 

Republica Moldova;
– taxa pentru folosirea drumurilor de către automobilele neînregistrate 

în Republica Moldova;
– taxa specială pentru folosirea drumurilor de către mașini de mare to-

naj;
– taxa pentru folosirea terenurilor de pe lângă drumurile din afara loca-

lităţilor pentru construcţii;
– taxa pentru folosirea terenurilor de pe lângă drumurile din afara loca-

lităţilor pentru amplasarea panourilor de reclamă;
– taxa pentru folosirea terenurilor de pe lângă drumurile din afara locali-

tăţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
Cetăţenii care au mijloace de transport achită taxa pentru folosirea dru-

murilor:
– pentru motociclete – 100 de lei;
– pentru automobile – între 150 și 3000 de lei, în funcție de volumul mo-

torului;
– pentru autocamioane – între 300 și 1000 de lei, în funcție de tonaj;
– pentru remorci – între 100 și 700 de lei, în funcție de capacitate;
– pentru semiremorci mari – între 500 și 1750 de lei, în funcție de capa-

citate.

Nu se plătește taxa rutieră pentru tractoarele și remorcile folosite în acti-
vitatea agricolă. Nu plătesc taxa rutieră invalizii care au autovehicule cu acţio-
nare manuală.

Taxa rutieră se plătește o dată pe an. Nu se permite înregistrarea (înmatri-
cularea) și testarea tehnică a mijloacelor de transport fără achitarea taxei ru-
tiere. Dacă cetăţeanul nu mai folosește automobilul din cauza condiţiei tehnice 
sau din alte motive, el trebuie să radieze mijlocul de transport de la evidenţă și 
astfel nu va mai fi obligat să achite această taxă.

Plăţile acumulate din taxele rutiere se includ în fondul rutier, care are o 
destinaţie specială și este utilizat pentru întreţinerea, reparaţia și reconstruc-
ţia drumurilor publice naţionale și locale. Modul de distribuire a mijloacelor 
fondului pentru drumurile publice naţionale și locale se aprobă anual de gu-
vern. Cel puţin 50% din mijloacele acumulate se utilizează pentru finanţarea 
drumurilor naţionale.
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13.3. Sistemul impozitelor și taxelor locale
Legea (Codul fiscal) prevede un șir de impozite și taxe care sunt plătite la 

bugetul satului (comunei) și se află în gestiunea consiliilor locale și a primă-
riilor. Cel mai important impozit local, care atinge drepturile fiecărui locuitor 
de la sate, este impozitul pentru bunurile imobiliare – terenuri, case și alte con-
strucţii, despre care se vorbește în subcapitolul 13.3.1. În subcapitolul 13.3.2 
se descriu pe scurt un șir de taxe locale, care, de regulă, sunt plătite de agenţii 
economici din localitatea respectivă.

13.3.1. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

Cetăţenii care au în proprietate bunuri imobile – terenuri, case și alte con-
strucţii – sunt obligaţi să achite un impozit special pentru aceste bunuri. În 
une le cazuri acest impozit trebuie să fie plătit și de persoanele care folosesc un 
bun al altui proprietar, prin arendă, spre exemplu. Obligaţia de a plăti acest im-
pozit apare inclusiv în cazurile în care bunul imobil și dreptul asupra bunului 
imo bil nu a fost înregistrat în registrul bunurilor imobile.

Impozitul pentru bunurile imobiliare trebuie să fie achitat pentru urmă-
toarele obiecte:

– case de locuit, clădiri, construcţii, apartamente și alte încăperi care au 
fost finisate;

– clădiri, construcţii, apartamente și alte încăperi care au fost finisate 
în proporție de 50% și mai mult, dacă rămân nefinisate timp de 3 ani 
după începutul lucrărilor de construcţie;

– terenurile aferente caselor, clădirilor și construcţiilor;
– terenurile cu destinaţie agricolă;
– terenurile cu destinaţie specială (industrie, transporturi, telecomuni-

caţii etc.).

Impozitul pentru terenuri este numit impozit funciar, iar pentru clădiri si 
construcţii – impozit pe bunurile imobiliare. Aceste impozite, impozitul fun-
ciar și impozitul pe bunurile imobiliare, se calculează separat, pentru că din 
punct de vedere juridic terenul și clădirile de pe teren sunt obiecte distincte 
(separate). După cum se menţionează în subcapitolul 4.4.1, secţiunea 4.4.1.1, 
terenurile și clădirile de pe teren sunt înregistrate separat în registrul bunuri-
lor imobile, având numere cadastrale individuale.

Primăriile satelor (comunelor) au în grija lor calcularea și colectarea impo-
zitelor pentru terenuri și construcţii. Pe lângă primării funcţionează serviciul 
de colectare a impozitelor și taxelor locale, sau SCITL (a se vedea subcapitolul 
13.4.1, secţiunea 13.4.1.1) .
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Mărimea impozitelor datorate de cetăţean pentru terenuri și construcţii este 
calculată de serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primă riei 
(SCITL). Fiecare persoană care are în proprietate bunuri imobile primește un 
aviz de plată, pentru a fi informat care este mărimea impozitului pe bunurile 
imobile și cum trebuie achitat acest impozit. Avizul de plată trebuie să fie expe-
diat contribuabilului cel târziu cu 60 de zile înainte de expirarea primului ter-
men de plată a impozitului (15 august). De regulă, avizul de plată cuprinde date 
privind toate impozitele calculate pentru bunurile imobiliare pe care le deţine 
contribuabilul (impozitul pentru casă și anexe gospodărești; impozitul pentru 
terenurile care intră în lotul de pe lângă casă; impozitul pentru tere nurile agri-
cole etc.). În cazul în care cetăţeanului nu-i este clară informaţia din aviz, el este 
în drept să se adreseze la primărie pentru a primi explicaţiile necesare.

Suma anuală a impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare 
indicată în aviz se achită în două părţi egale:

– prima jumătate a impozitului se achită până la 15 august
și

– a doua jumătate se achită până la data de 15 octombrie a anului fiscal.
În cazul în care cetăţenii achită suma integrală a impozitului pentru anul 

fiscal în curs până la data de 30 iunie, ei achită cu 15% mai puţin. Avizul tri-
mis cetăţeanului trebuie să includă calculul sumei impozitului pentru cazul 
în care cetăţeanul va decide să achite impozitul până la data de 30 iunie și să 
beneficieze de scutire.

Art. 283 din Codul fiscal prevede facilităţi la impozitul funciar și la impo-
zitul pentru case și construcţii pentru anumite categorii de cetăţeni. Despre 
unele din aceste facilităţi se vorbește în secţiunile 13.3.1.2, 13.3.1.3, 13.3.1.4.

De asemenea, art. 284 din Codul fiscal prevede dreptul consiliului local de 
a adopta decizii privind scutirile de la aceste impozite, inclusiv în următoarele 
cazuri:

– au avut loc calamităţi naturale (inundaţii, grindină, secetă etc.) sau 
incendii, care au provocat distrugerea sau deteriorarea construcţiilor, 
a semănăturilor și a plantaţiilor;

– proprietarul caselor sau al terenurilor a decedat sau suferă de o boală 
îndelungată.

Consiliile locale creează comisii speciale, care întocmesc un act în care se 
arată suprafaţa terenurilor agricole sau a construcţiilor distruse, mărimea pa-
gubelor cauzate, suma impozitului de care urmează a fi scutite persoanele care 
au suferit pagube. Consiliul local examinează materialele comisiei și adoptă o 
decizie privind acordarea scutirilor la impozite.

Codul fiscal este legea de bază privind achitarea impozitului pentru tere-
nuri și construcţii. Însă în anul 2010 casele și clădirile din sate (comune) se 
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impozitează după reguli speciale, stabilite prin Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie
2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, modificată prin 
Legea 128/113.06.2010 (Monitorul Oficial, ediLegea 128/113.06.2010 (Monitorul Oficial, ediLegea 128/113.06.2010 ( ţie specială din 25.03.2005), care 
prevăd anumite abateri de la Codul fiscal privind impozitarea terenurilor, a 
caselor și a clădirilor din sate (comune).

13.3.1.1. Impozitul pentru case, clădiri și construcţii din localităţile rurale

Impozitul pentru case și construcţii se calculează de la valoarea estima-
tă a bunurilor imobile. Evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către 
organele cadastrale teritoriale în baza unei metodologii speciale, iar valoarea 
estimată este reflectată, de regulă, în registrul bunurilor imobile.

Legea (Codul fiscal) stabilește cote (mărimi) diferite ale impozitului pe bu-
nurile imobiliare, în funcție de tip, destinaţie, locul de amplasare (oraș sau sat).

Casele și clădirile din orașe sunt impozitate conform cotelor (mărimii) impo-
zitului pe bunurile imobiliare, care este stabilită anual de către consiliile locale.

În localităţile rurale impozitul pe casele de locuit individuale și aparta-
mente se plătește conform următoarei cote:

– 0,1% din costul bunurilor imobiliare.
Impozitul pentru clădirile și construcţiile cu destinaţie agricolă se plătește 

conform următoarei cote:
– 0,1% din costul bunurilor imobiliare.

Exemplul nr. 6:
Familia F. din satul X are o casă de locuit cu anexe gospodărești, înregi-

strată în registrul bunurilor imobile. Conform informaţiei din cadastru, valoa-
rea estimată a casei este de 100 000 de lei.

La 10 iunie 2010 familia F. a primit un aviz de la SCITL (serviciul de colec-
tare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei) pentru impozitul 
pe bunurile imobiliare. În aviz era indicat că impozitul pentru casă și anexe 
gospodărești este de 100 de lei (0,1 % din valoarea casei – 100 000 de lei.) 
Această sumă urmează a fi achitată în două părţi:
– 50 de lei până la 15 august 2010 și
– 50 de lei până la 15 octombrie 2010. În aviz era, de asemenea, menţionat că 

impozitul pentru casă și anexe gospodărești poate fi achitat în întregime 
până la data de 30 iunie 2010. În acest caz, suma impozitului se va micșora 
cu 15%, adică impozitul va fi egal cu 85 de lei, deci va fi cu 15 lei mai mic.

13.3.1.2. Impozitul pentru terenul de lângă casă

În localităţile rurale cetăţenii plătesc impozit funciar pentru terenurile 
pe care se află casele de locuit și pentru loturile de pe lângă case atribuite ca 
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grădini în afara satului (comunei). Mărimea impozitului este de 1 leu pentru 
fiecare 100 m2.

Sunt scutiți de plata impozitului pentru terenul de pe lângă casă:
– pensionarii;
– invalizii de gradul I și II; invalizii din copilărie;
– invalizii de gradul III – participanţi la acţiunile de luptă pentru apă-

rarea integrităţii teritoriale și a independenţei Republicii Moldova, 
participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichi-
darea consecinţelor avariei de la C.A.E. Ciornobâl; persoanele supuse 
represiunilor politice și ulterior reabilitate; familiile participanţilor 
căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale și 
a independenţei Republicii Moldova și persoa nele care au fost întreţi-
nute de acești participanţi; familiile militarilor căzuţi în acţiunile de 
luptă din Afghanistan și per soanele care au fost întreţinute de acești 
militari; familiile care au copii invalizi în vârstă de până la 18 ani; 
membrii familiilor care au în întreţinere și îngrijire permanentă per-
soane cu dizabilităţi fizice; familiile persoanelor decedate în urma 
unor boli cauzate de partici parea lor la lucrările de lichidare a con-
secinţelor avariei de la C.A.E. Ciornobâl și persoanele care au fost în-
treţinute de acestea.

Exemplul nr. 7:
Casa familiei F. din satul X din studiul de caz precedent (nr. 6) are un te-

ren de 20 de ari (2000 m2).
În afară de acest teren, familia F. mai are un teren de grădină lângă sat cu 

suprafaţa de 10 ari (1000 m2), care face parte din lotul de lângă casă. Familia F. 
are în întreţinerea sa un copil de 15 ani, care începând cu data de 01 ianuarie 
2010 este invalid de gradul II.

La 10 iunie 2010 familia F. a primit un aviz de la SCITL (serviciul de co-
lectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei) pentru impozitul 
funciar. În aviz era indicat că impozitul funciar pentru aceste două terenuri cu 
supra faţa totală de 3000 m2 este de 30 de lei (3000 : 100 x 1). Impozitul urmea-
ză a fi achitat în două părţi:
– 15 lei până la 15 august 2010 și
– 15 lei până la 15 octombrie 2010.

În cazul de mai sus familia F. este în drept să se adreseze la primărie și să 
pre zinte documentul ce confirmă invaliditatea copilului lor, pentru a li se acor-
da scutire de la plata impozitului funciar pentru lotul de lângă casă.
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13.3.1.3. Impozitul pentru terenul agricol

Cota impozitului funciar pentru terenurile agricole care au date cadastrale 
privind bonitatea solului este de 1,5 lei pentru 1 grad-hectar. Suma impozitu-
lui funciar pentru aceste terenuri agricole se determină prin înmulţirea cotei 
concrete a impozitului – 1,5 lei pentru 1 grad-hectar – la numărul de grad-
hectare.

Impozitul funciar pentru terenurile agricole care nu au indici cadastrali 
privind bonitatea solului se calculează și se achită pornind de la cota de 110 lei 
pentru 1 hectar.

Terenurile pentru fâTerenurile pentru fâTerenurile pentru f neţe și pășuni sunt impozitate după cum urmează: 
pentru terenurile agricole care au date cadastrale privind bonitatea so lului im-
pozitul este de 0,75 lei pentru 1 grad-hectar; pentru terenurile agricole care nu 
au date cadastrale privind bonitatea solului impozitul este de 55 de lei pentru 
1 hectar. Impozitul funciar pentru terenurile ocupate de iazuri, lacuri etc. este 
de 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă ocupată de apă.

Sunt scutiți de plata impozitului funciar proprietarii și beneficiarii unor 
terenuri agricole, inclusiv:

– proprietarii terenurilor agricole plantate cu păduri;
– proprietarii terenurilor agricole ocupate de plantaţii multianuale care

nu au intrat încă pe rod.

Exemplul nr. 8:
Domnul F. și soţia sa, doamna F., din satul X, deţin, fiecare, terenuri 

agricole: câte un teren agricol (arabil) de 1 ha cu bonitatea de 70 de grade-
hectar; câte un teren agricol de 0, 4 ha (40 ari) (arabil) cu bonitatea de 60 de 
grade-hectar; câte un teren de 0, 15 ha (15 ari) (livadă) cu bonitatea de 40 de 
grade-hectar.

În anul 2009 soţii F. au sădit o livadă tânără de meri pe ambele terenuri 
de 0, 15 ha (15 ari), total 0,30 ha (30 de ari).

În martie 2010, în baza deciziei consiliului, primăria i-a atribuit familiei 
F. în folosinţă 0,8 ha de teren pentru fâfâf neţe și pășuni care nu are date cada-
strale privind bonitatea solului.

La 10 iunie 2010 domnul F. și doamna F. au primit aviz de la SCITL (ser-
viciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei) pentru 
im pozitul pe bunurile imobiliare. În aviz era indicat că impozitul funciar 
pentru terenurile agricole urmează a fi achitat în sumă totală de 344 de lei, 
inclusiv:
– câte 105 lei pentru fiecare teren arabil de 1 ha cu bonitatea de 70 de grade-

hectar (1,5, lei x 70), total 210 lei;
– câte 36 de lei pentru fiecare teren arabil de 0, 4 ha cu bonitatea de 60 de 

grade-hectar (0,4 x 60 x 1,5, lei), total 72 de lei;
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– câte 9 lei pentru fiecare teren de livadă de 0, 15 ha cu bonitatea de 40 de 
gra-de-hectar (0,15 x 40 x 1,5, lei), total 18 lei;

– 44 de lei pentru 0,8 ha de teren pentru fâneţe și pășuni (0,8 ha x 55 de lei). 
În aviz era indicat că impozitul pentru terenurile agricole urmează a fi 
achitat în două părţi:

– 172 de lei până la 15 august 2010 și 
– 172 de lei până la 15 octombrie 2010.

În aviz era, de asemenea, menţionat că impozitul funciar de 344 de lei 
pentru terenurile agricole poate fi achitat în întregime până la data de 30 iunie 
2010. În acest caz suma impozitului se va micșora cu 15%, adică impozitul va 
fi egal cu 292 de lei și 40 de bani, deci se va micșora cu 51 de lei și 60 de bani. 
În cazul de mai sus soţii F. sunt în drept să se adreseze la primărie și să solicite 
scutirea de plata impozitului funciar în sumă de 18 lei pentru terenurile sădite 
cu livadă care nu este încă în rod.

13.3.1.4. Impozitul pentru bunuri imobile care sunt proprietatea 
 comună a mai multor persoane

În cazul în care casele și terenurile aparţin mai multor persoane cu drept de 
proprietate comună în devălmășie, plata impozitelor va fi efectuată de către unul 
din coproprietari, conform înţelegerii dintre ei. Cel mai răspândit exem plu la acest 
capitol este cazul soţilor carte deţin cu drept de proprietate comună în devălmășie 
casa construită în timpul căsătoriei, terenul de lângă casă și alte bunuri. În acest caz 
ambii soţi poartă o răspundere solidară pentru achitarea impozitelor, indiferent de 
faptul care din soţi este în evidenţă fiscală pentru aceste bunuri și care soţ primește 
avizul de plată. Un astfel de caz este cel al familiei F. din exemplele nr. 6 și nr.7.

În cazul în care casele și terenurile aparţin mai multor persoane cu drept 
de proprietate comună pe cote-părţi (în diviziune), plata impozitelor va fi efec-
tuată de către fiecare coproprietar, proporţional cotei-părţi care îi revine.

Exemplul nr. 9:
Fraţii A.G. și D.G. din satul X au obţinut prin moștenire, în cote egale, 

câte 1/2 din următoarele bunuri:
– casă de locuit cu anexe gospodărești, înregistrată în registrul bunurilor imo-

bile. Conform informaţiei din cadastru, valoarea estimată a casei este de 120 
000 de lei;

– teren aferent casei (lot de lângă casă) de 30 de ari (3000 m2);
– un teren agricol (arabil) de 1,4 ha cu bonitatea de 70 de grade-hectar;
– un teren agricol de 0,6 ha (60 ari) (arabil) cu bonitatea de 50 grade-hectar. 

D.G. este invalid de gradul III în urma acţiunilor de luptă pentru apărarea 
integrităţii teritoriale și a independenţei Republicii Moldova. Prin 
înţelegerea fraţilor, D.G. s-a mutat să locuiască în casa moștenită.
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La 10 iunie 2010, atât A.G., cât și D.G. au primit aceleași avize de plată de 
la SCITL (serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul pri-
măriei) pentru impozitul pe bunurile imobiliare. Adică, sumele impozitelor 
calculate pentru fiecare moștenitor erau egale și includeau pentru fiecare co-
proprietar un impozit total de 171 de lei, inclusiv:
– impozitul pentru casă și anexe gospodărești în sumă de 60 de lei (0,1 % x 

120 000 de lei :2);
– impozitul pentru 30 de ari (3000 m2) în sumă de 15 lei (3000 : 100 x 1:2);
– impozitul în sumă de 73 de lei și 50 de bani pentru terenul arabil de 1,4 ha 

cu bonitatea de 70 de grade-hectar (1,4 x 70 x 1,5 lei: 2);
– impozitul în sumă de 22 de lei și 50 de bani pentru terenul arabil de 0,6 ha 

cu bonitatea de 50 de grade-hectar (0,6 x50 x 1,5 lei: 2). 
În aviz era indicat că impozitul calculat urmează a fi achitat în două părţi 

și se menţiona că impozitul se va micșora cu 15% dacă va fi achitat în întregi-
me până la data de 30 iunie 2010.

În cazul dat, fraţii A.G. și D.G. sunt coproprietari pe cote-părţi, au câte ½ 
fiecare în bunurile imobile impozabile. Conform legii, a fost calculat impo-
zitul pentru fiecare coproprietar în parte și fiecare din fraţi este responsabil 
pentru partea sa de impozite.

Totodată, D.G. beneficiază de înlesniri la impozitul pe bunurile 
imobiliareși are dreptul la scutiri pentru impozitele calculate pentru partea 
lui. În acest scop D.G. va solicita recalcularea impozitelor, prezentând la pri-
mărie legiti maţia de invalid de gradul III în urma acţiunilor de luptă pentru 
apărarea integrităţii teritoriale și a independenţei Republicii Moldova.

13.3.1.5. Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare transmise 
în arendîn arendî ă

În cazurile descrise mai sus impozitul este calculat și achitat nemijlocit de 
către proprietarii bunurilor imobile. Însă în prezent multe terenuri și alte bu-
nuri agricole sunt transmise în arendă. Pentru astfel de situaţii legea prevede
că impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobile pot fi achitate atât de 
către proprietar, cât și de către arendaș, în funcție de prevederile contractului 
de arendă. Astfel, potrivit art. 16 din Legea cu privire la arenda în agricultură 
198/15.05.2003, impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobile pentru bu-
nurile agricole transmise în arendă se plătesc după cum urmează:

– regula generală este că arendașul achită impozitul funciar și impozitul 
pentru bunurile imobiliare care sunt luate în arendă; 

– proprietarul terenurilor și al altor bunuri agricole transmise în arendă 
achită impozitele pentru aceste bunuri numai în cazul în care contrac-
tul de arendă prevede clar acest lucru.
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Exemplul nr. 10:
Cetăţeana E. din satul X, pensionară, deţine în proprietate un șir de bu-

nuri imobile, inclusiv:
un teren agricol (arabil) de 1 ha cu bonitatea de 70 de grade-hectar; un 

teren agricol de 0, 4 ha (40 de ari) (arabil) cu bonitatea de 60 de grade-hec tar;
un teren de 0, 15 ha (15 ari) (livadă) cu bonitatea de 40 de grade-hectar; 

1/10 cotă-parte în brigada de tractoriști, înregistrată la oficiul cadastral. Va-
loarea estimată a clădirii și a anexelor este de 300 000 de lei. La sfârșitul anu-
lui 2009 cetăţeana E. i-a dat nepotului său dreptul de a folosi terenul de 0,15 
ha (15 ari de livadă), fără contract.), fără contract.), f

Tot la sfârșitul anului 2009 cetăţeana E. a încheiat un contract de arendă 
cu GŢ „A.R.”, prin care a transmis în arendă:

terenul agricol (arabil) de 1 ha cu bonitatea de 70 de grade-hectar; terenul 
agricol de 0,4 ha (40 ari) (arabil) cu bonitatea de 60 de grade-hectar; 1/10 cotă-
parte în brigada de tractoriști. Contractul de arendă nu specifică concret că 
cetăţeana E. ar fi responsabilă de achitarea impozitelor pentru bunurile trans-
mise în arendă.

La 10 iunie 2010 cetăţeana E. a primit un aviz de la SCITL (serviciul de co-
lectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei) pentru impozi-
tul pe bunurile imobiliare. În aviz era indicat că impozitul pentru bunurile 
imo biliare urmează a fi achitat personal de către proprietara E.

Cetăţeana E. trebuie să meargă la primărie și să prezinte contractul de 
aren dă semnat cu GŢ „A.R.”, după care primăria ar trebui să-i elibereze un alt 
aviz de plată, care să includă doar impozitul funciar pentru terenul de 0,15 ha 
(15 ari de livadă) cu bonitatea de 40 de grade-hectar. Impozitul funciar pentru 
tere nurile agricole de 1 ha și de 0,4 ha, precum și impozitul pentru cota-parte 
în brigada de tractoriști urmează a fi achitate de către arendaș – GŢ „A.R.”.

13.3.2. Taxe locale

Legea prevede un șir de taxe care sunt colectate la bugetul local al satului 
(comunei). Lista completă prevăzută de Codul fiscal include următoarele taxe 
locale:

– taxa pentru amenajarea teritoriului;
– taxa de organizare a licitaţiilor și a loteriilor pe teritoriul localităţii;
– taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
– taxa de aplicare a simbolicii locale;
– taxa pentru unităţile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire 

socială;
– taxa de piaţă;
– taxa pentru cazare;
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– taxa balneară;
– taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teri-

toriul satului (comunei);
– taxa pentru parcare;
– taxa de la posesorii de câini care locuiesc în blocuri locative, precum și 

în apartamente privatizate;
– taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au bi-

rouri (posturi) vamale.

Consiliul local decide care taxe vor fi aplicate pe teritoriul satului (comu-
nei). Astfel, consiliul este în drept să decidă că pe teritoriul satului (comunei) 
vor fi aplicate doar o parte din taxele locale prevăzute de lege, în funcţie de 
necesităţile satului (comunei). Spre exemplu, taxa balneară se va aplica în lo-
calităţile unde sunt sanatorii și alte instituţii de odihnă și tratament. La fel, 
taxa pentru cazare va fi aplicată în localităţile în care există hoteluri care oferă 
servicii de cazare contra plată.

Codul fiscal prevede cota (mărimea) maximă a taxelor locale. Consiliul lo-
cal decide care va fi cota (mărimea) concretă a taxelor locale. De asemenea, con-
siliul local este în drept să stabilească scutiri și înlesniri la plata acestor taxe.

Majoritatea taxelor locale sunt stabilite nu pentru cetăţeni, ci pentru între-
prinderile care își desfăi desfăi desf șoară activitatea în cadrul satului (comunei).

13.3.2.1. Taxa pentru amenajarea teritoriului

Taxa pentru amenajarea teritoriului este achitată de întreprinderile ce ac-
tivează în cadrul satului (comunei). Cota maximă a acestei taxe stabilită prin lege 
este de 80 de lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprin derii.

Cetăţenii nu achită această taxă. Fondatorii gospodăriilor ţărănești (de 
fermier) care au atins vârsta de pensionare sunt scutiţi de plata taxei pentru 
amenajarea teritoriului.

13.3.2.2. Taxa pentru unităţile comerciale și/sau de prestări servicii 
 de deservire socială

Această taxă o achită doar unităţile comerciale și/sau de prestări servicii 
de deservire socială (magazine, baruri etc.). Pentru sate (comune) limita ma-
ximă a acestei taxe este de 5400 de lei anual pentru fiecare unitate de comerţ. 
Pentru activităţile legate de jocuri de noroc și pariuri, limita maximă a acestei 
taxe este de 22 500 de lei anual.

13.3.2.3. Taxa de piaţă

În satele (comunele) unde se organizează pieţe consiliul local ar putea 
aproba o taxă de piaţă, care se încasează din venitul obţinut de administra-
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torul pieţei pentru acordarea de locuri pentru comerţ. Taxa de piaţă poate fi 
aprobată de consiliul local în mărime de până la 20% de la plăţile acumulate 
de administratorul pieţei pentru locurile destinate comerțului. Cetăţenii nu 
achită această taxă. Totodată, administratorul pieţei va fi în drept să încaseze 
o plată pentru locul de comerţ de la cetăţenii care vin în piaţă cu marfă de 
vânzare. De la plăţile acumulate se calculează taxa de piaţă, care se achită în 
bugetul local.

13.3.2.4. Taxa de organizare a licitaţiilor și loteriilor

Această taxă este plătită în bugetul local de către organizatorii licitaţiilor 
desfășurate pentru vânzarea bunurilor debitorilor în scopul achitării datorii-
lor la credite, datoriilor la buget, pentru vânzarea bunurilor publice la licitaţii. 
Taxa dată poate fi aprobată de consiliul local în mărime de până la 0,1% de la 
veniturile obţinute din vânzarea bunurilor scoase la licitaţie sau din valoarea 
biletelor de loterie emise. Cetăţenii nu achită această taxă. Însă cei care par-
ticipă la licitaţii ar putea avea obligaţia de a efectua anumite plăţi legate de 
licitaţii.

13.3.2. 5. Impozitul privat

Impozitul privat este o plată care se achită o singură dată atunci când o 
persoană fizică sau juridică cumpără bunuri proprietate publică prin privati-
zare. Acest impozit este achitat de către cumpărător. Cota (mărimea) impozi-
tului privat este de 1% din valoarea (preţul) bunurilor privatizate. Acest impo-
zit trebuie să fie achitat până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare 
și se varsă:

– la bugetul de stat, dacă bunul privatizat este proprietate a statului; 
– la bugetul satului (comunei), dacă bunul privatizat este proprietate a

unităţii administrativ-teritoriale. Nu se achită impozitul privat de că-
tre cetăţenii care primesc gratuit în proprietatea lor privată terenuri și 
alte bunuri proprietate publică.

13.4. Organele de stat cu atribuţii de administrare fiscală. 
Răspunderea cetăţenilor pentru neexecutarea obligaţiilor 
 fiscale

În acest capitol sunt comentate prevederile Codului fiscal și ale altor acte 
normative cu privire la funcţiile organelor de stat în domeniul fiscal. În sub-
capitolul 13.4.1 sunt descrise succint atribuţiile perceptorilor fiscali din cadrul 
primăriilor, iar în subcapitolul 13.4.2 sunt explicate consecinţele neexecutării 
de către cetăţeni a obligaţiilor la achitarea impozitelor și taxelor cuvenite.
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13.4.1. Sistemul și atribuţiile organelor de administrare fiscală

În funcție de tipul impozitului, diferite organe de stat au atribuţii care se 
referă direct la drepturile și obligaţiile cetăţenilor-contribuabili care sunt dato-
ri să achite taxe și impozite în folosul statului. Cunoașterea modului de func-
ţionare a acestor autorităţi publice este necesară fiecărui cetăţean-contribua-
bil, pentru a evita situaţiile neplăcute și pentru a soluţiona problemele care pot 
apărea în procesul îndeplinirii obligaţiilor fiscale.

Cel mai frecvent cetăţenii de la sate se confruntă cu anumite neînţelegeri 
legate de achitarea impozitului funciar și a impozitului pe case și construcţii, 
despre care s-a scris la subcapitolul 13.3.1. Funcţii importante în acest dome-
niu revin pe seama perceptorilor fiscali din cadrul primăriei, iar prevederile 
legale referitoare la acest serviciu fiscal sunt comentate în secţiunea 13.4.1.1. În 
secţiunea 13.4.1.2. se descriu succint funcţiile organelor fiscale de stat centrale 
și teritoriale (raionale).

13.4.1.1. Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul 
 primăriei (SCITL)

În cadrul primăriilor din sate (comune) funcţionează serviciul de colecta-
re a impozitelor și taxelor locale (SCITL), care îndeplinește funcţiile organelor 
de stat pentru administrarea impozitelor și taxelor care se varsă la bugetele 
locale. În conformitate cu prevederile art. 156-160 din Codul fiscal, prin Hotă-
rârâr rea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 privind activitatea serviciului de 
colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei (Monitorul Oficial riei (Monitorul Oficial riei (
al R. Moldova nr. 191-195 din 05.09.2003), au fost aprobate:

– Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor și taxe-
lor locale din cadrul primăriei;

– Instrucţiunile privind modul de calculare, evidenţă și achitare a impo-
zitelor și taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozi-
telor și taxelor locale din cadrul primăriei.

În baza acestor acte normative, primăria satului (comunei) elaborează re-
gulamentul serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) din 
cadrul primăriei respective și îl prezintă consiliului local pentru adoptare. Re-
gulamentul aprobat este prezentat organului fiscal raional.

Funcţiile SCITL sunt îndeplinite de perceptorii fiscali. În unele cazuri 
aceste funcţii pot fi îndeplinite de secretarul consiliului local sau de un alt 
funcţionar al primăriei.

De regulă, SCITL administrează următoarele impozite și taxe locale:
– impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) și gospodăriile 

ţărănești (de fermier);
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– impozitul pe bunurile imobiliare (case și alte construcţii) de la persoa-
nele fizice (cetăţeni);

– taxa pentru amenajarea teritoriului, percepută de la gospodăriile 
ţărănești (de fermier);

– taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au bi-
rouri (posturi) vamale;

– contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la persoanele 
fizice (a se vedea compartimentul 10).

SCITL are inclusiv următoarele drepturi și obligaţii în raport cu cetăţenii-
contribuabili:

– asigură calcularea și colectarea impozitelor și a taxelor, efectuează în-
casarea în numerar a impozitelor, a penalităţilor și a amenzilor;

– explică populaţiei prevederile legislaţiei fiscale, informează cetăţenii 
despre drepturile și obligaţiile legate de impozite și taxe;

– examinează scrisorile, cererile și pretenţiile cetăţenilor-contribuabili;
– efectuează controale fiscale, cere explicaţii, informaţii și documente 

legate de încasarea impozitelor;
– în comun cu organul fiscal, decide privind restituirea sumelor plătite 

în plus care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;
– în comun cu organul fiscal, îndeplinește acţiunile prevăzute de lege 

pentru încasarea forţată a datoriilor fiscale, inclusiv prin sechestrarea 
și urmărirea (vânzarea) bunurilor;

– constată încălcările legislaţiei fiscale și, în comun cu organul fiscal 
raional, îndeplinește acţiunile prevăzute de lege pentru tragerea la răs-
pundere a cetăţenilor pentru încălcarea legislaţiei fiscale;

– citează (cheamă) cetăţeanul-contribuabil la organul fiscal;
– în comun cu organul fiscal raional, pornește acţiuni în instanţele

judecătorești contra cetăţenilor-contribuabili etc.

Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) din cadrul 
primăriei ţine evidenţa cetăţenilor și a agenţilor economici care au obligaţia 
de a achita impozite și taxe locale. Cetăţenii sunt în drept să se adreseze la 
primărie pentru a verifica dacă este corectă informaţia privind impozitele și 
taxele pe care ei sunt obligaţi să le achite pentru terenurile și construcţiile care 
le aparţin. În acest scop cetăţenii pot solicita să ia cunoștinţă de informaţia din 
următoarele documente de evidenţă fiscală:

– Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitele funciar și pe bunu-
rile imobiliare. Acest registru include: numele și prenumele contribua-
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bilului; terenurile ce aparţin persoanei (familiei); casele și construcţii-
le ce aparţin persoanei (familiei); datele despre gospodăria ţărănească 
fondată; impozitele calculate; înlesnirile la impozite și documentele ce 
confirmă acest drept; 

– Registrul conturilor personale ale cetăţenilor-contribuabili. Acest regis-
tru reflectă: restanţele sau plăţile în plus din anii precedenţi pe fiecare 
bun impozabil (casă, teren); penalităţile de întârziere calculate; înca-
sarea plăţilor pentru anul curent pe fiecare bun impozabil. În baza 
informaţiei din aceste registre se eliberează cetăţenilor avizele de pla-
tă. Cetăţeanul trebuie să confirme prin semnătură că a primit avizul. 
În cazul în care cetăţeanul-contribuabil refuză să primească avizul de 
plată, per ceptorul notează acest fapt pe aviz și îi propune cetăţeanului 
să semneze că a refuzat. Dacă cetăţeanul nu confirmă prin semnătură 
refuzul de a primi avizul de plată, el va fi chemat la sediul primăriei 
pentru a depune lămurire referi toare la refuz.

Cetăţeanul-contribuabil poate achita impozitele datorate conform avizu-
lui de plată:

– prin achitarea sumelor în numerar transmise direct perceptorului fiscal
sau

– prin transfer la bancă, în contul primăriei.
Achitarea și primirea banilor în contul impozitelor și taxelor este confir-

mată printr-o chitanţă specială, care trebuie să fie eliberată cetăţeanului-con-
tribuabil.

La sfâLa sfâLa sf rșitul anului calendaristic perceptorul fiscal trebuie să închidă con-
turile personale ale cetăţenilor care au achitat toate impozitele și taxele datora-
te și să restituite plăţile achitate în plus.

În cazul în care cetăţeanul are nevoie de certificat ce confirmă lipsa res-
tanţelor sau mărimea restanţelor la plata impozitelor, perceptorul fiscal va eli-
bera un asemenea certificat, la cererea cetăţeanului. Certificatul trebuie să fie 
eliberat în termen de cel mult două zile.

SCITL este condus de primarul satului (comunei). Activitatea SCITL este 
dirijată și controlată de serviciul fiscal de stat teritorial. Dispoziţiile primaru-
lui și acţiunile perceptorului fiscal pot fi contestate în judecată în procedura de 
contencios administrativ (a se vedea capiolul XV).

Este important să menţionăm că SCITL nu au atribuţii ce ţin de achitarea 
impozitului pe venitul persoanelor fizice. În această privinţă cetăţeanul intră 
în relaţii cu organele fiscale de stat raionale.
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13.4.1.2. Serviciul fiscal de stat

Sistemul organelor fiscale de stat include:
– inspectoratul fiscal de stat teritorial care se află în fiecare oraș și ra-

ion, condus de șeful inspectoratului fiscal de stat teritorial. În cadrul 
ins pectoratelor raionale activează funcţionarii fiscali (consilieri și ins-
pectori). Inspectoratele raionale se află în subordinea Inspectoratului 
Fiscal Principal de Stat;

– Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finan-
ţelor, care este organul central al statului responsabil de respecatarea 
legislaţiei fiscale pe teritoriul Republicii Moldova. Inspectoratul Fiscal 
Principal supraveghează și controlează activitatea inspectoratelor fis-
cale de stat raionale.

Inspectoratul fiscal de stat raional îndeplinește nemijlocit atribuţii în ra-
port cu obligaţiile cetăţeanului legate de achitarea impozitelor și taxelor care 
se varsă la bugetul general de stat:

– asigură îndeplinirea obligaţiilor fiscale;
– explică legislaţia fiscală, examinează scrisorile, cererile și plângerile

(contestaţiile) cetăţenilor;
– efectuează controale fiscale și aplică sancţiuni fiscale;
– îndeplinește acţiuni pentru executarea silită a obligaţiilor fiscale prin 

se chestrarea și vânzarea bunurilor pentru acoperirea datoriilor la bu-
get. Inspectoratul fiscal de stat raional exercită funcţiile de control la achi-
tarea de către cetăţeni a impozitului pe venit, despre care s-a scris în sub-
capitolul 13.2.1. Referitor la achitarea de către cetăţeni a impozitului fun-
ciar și a impozi tului pentru case și construcţii, inspectoratul fiscal de stat 
raional îndeplinește funcţiile prevăzute de lege în colaborare cu Serviciul 
de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriei.

Datele de contact ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă 
Ministerul Finanţelor al Republici Moldova:

Adresa poștală: Str. Cosmonauţilor, nr. 9, Chișinău, MD-2005
Tel.: 022 220693, 022 823353
Fax: 022 823354, 022 214077
E-mail: mail@fisc.mmail@fisc.md
Pe pagina de internet http://www.fisc.mdhttp://www.fisc.md/ a Inspectoratului Fiscal Princi-

pal de Stat pot fi găsite informaţii utile privind inspectoratele fiscale raionale, 
noutăţi în legislaţia fiscală, întrebări și răspunsuri etc.

13.4.2. Răspunderea cetăţenilor pentru încălcarea obligaţiilor fiscale

În cazul încălcării legislaţiei fiscale cetăţenii sunt sancţionaţi de organele
fiscale prin aplicare de amenzi și penalităţi. Cetăţenii au dreptul să execute
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benevol aceste decizii sau să le conteste în modul stabilit. Acest subiect este
reflectat în secţiunea 13.4.2.1.

În cazul în care decizia organului fiscal privind încălcarea fiscală comisă 
de cetăţean rămâne în vigoare, dar cetăţeanul nu o execută benevol, organul 
fiscal este în drept să sechestreze și apoi să vândă bunurile cetăţeanului în mod 
forţat prin procedurile descrise în secţiunile 13.4.2.2. și 13.4.2.3.

13.4.2.1. Sancţiuni pentru nerespectarea de către cetăţtre cetăţtre cet eni 
a obligaţiilor fiscale

Principala obligaţie a cetăţeanului-contribuabil este să achite impozitele 
cuvenite integral și în termenele stabilite. În cazul neachitării impozitelor, pre-
cum și în cazul întârzierii, se aplică o penalitate (amendă, majorare) de întâr-
ziere. Suma penalităţii se calculează de la impozitul sau restanţele la impozit 
care nu au fost plătite în termen.

Calculul penalităţii se efectuează în baza unui procent (rata dobânzii la 
creditele pe termen scurt), care a fost stabilit de Banca Naţională a Moldovei în 
luna noiembrie a anului precedent. La acest procent se adaugă încă 5 procente 
(puncte). Spre exemplu:

– în anul 2010 penalitatea pentru întârziere la plata impozitelor se va 
calcula în baza cotei de 10% – rata de 5% stabilită de Banca Naţională 
a Moldovei în luna noiembrie a anului 2009 plus 5% (puncte).

Suma penalităţii se calculează pentru toată perioada de întârziere. Legea 
prevede că această penalitate se calculează în mod obligatoriu, făn mod obligatoriu, făn mod obligatoriu, f ră adoptarea 
vreunei decizii în acest scop, făn acest scop, făn acest scop, f ră informarea persoanei interesate. Penalitatea 
calculată se reflectă în contul personal al cetăţeanului-contribuabil.

Exemplul nr. 11:
La 10 iunie 2007 cetăţeanul S. a primit un aviz de la SCITL (Serviciul de 

colec tare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei) pentru impozitul 
fun ciar în valoare de 160 de lei. În aviz era indicat că suma impozitului urmea-
ză a fi achitată în două părţi:
– 80 de lei până la 15 august 2007 și
– 80 de lei până la 15 octombrie 2007.

Peste puţin timp după primirea avizului, cetăţeanul S. a plecat peste hota-
re, făfăf ră a achita impozitul, și a revenit în ţară peste trei ani, în iunie 2010. Per-
ceptorul fiscal l-a invitat pe cetăţeanul S. la primărie, unde i s-a prezentat un 
nou aviz referitor la impozitul funciar. În aviz era reflectată suma impozi tului 
funciar de 827 de lei, care includea: 160 de lei – restanţa la impozitul funciar 
pentru anul 2007; 160 de lei – restanţa la impozitul funciar pentru anul 2008; 
160 de lei – restanţa la impozitul funciar pentru anul 2009; 160 de lei – impo-
zitul funciar curent pentru anul 2010; 187 de lei – penalitate (majorare) de în-
târziere pentru anii 2007 – 2009.
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În cazul de mai sus perceptorul fiscal a ţinut evidenţa achitării impozitului 
de către cetăţeanul S. și a reflectat în contul personal datoriile (restanţele) la 
impozit și penalităţile. În alte cazuri încălcarea termenelor de achitare a impo-
zitelor poate fi depistată de organele fiscale în cadrul controalelor.

Organele fiscale au dreptul de a controla dacă cetăţeanul a achitat corect 
impozitele și pot aplica penalităţi atât pentru anul în curs, cât și pentru anii 
din urmă (o perioadă de 4 ani). La efectuarea controalelor organul fiscal este 
în drept să citeze (să cheme) orice persoană pentru a da explicaţii sau pentru 
a prezenta documente. Persoanele fizice ar putea fi pedepsite cu o amendă în 
mărime de 1000 de lei pentru neexecutarea cerinţelor din citaţia organului 
fiscal. Lămuririle date funcţionarului fiscal trebuie să fie fixate într-un pro-
ces-verbal și semnate de persoana citată (chemată).

La depistarea încălcărilor fiscale, organul care exercită controlul ia o de-
cizie. De regulă, aceste decizii sunt adoptate de conducătorii inspectoratelor 
fiscale de stat raionale sau de locfiscale de stat raionale sau de locf ţiitorii lor. În cazul încălcărilor legate de 
achitarea impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobile, deciziile 
privind aplicarea de sancţiuni se adoptă de conducerea organului fiscal după
coordonarea prealabilă cu primarul. Însă, dacă nu se ajunge la un numitor 
comun, decizia organului fiscal este definitivă.

Decizia asupra cazului de încălcare fiscală se înmânează sau se expediază 
(cu aviz de înmânare) persoanei vizate, în decursul a 3 zile după emiterea deci-
ziei. Cetăţeanul vizat în decizia asupra cazului de încălcare fiscală urmează: 
să execute benevol decizia în termen de 30 de zile sau să depună o plângere 
(contestaţie) împotriva deciziei asupra cazului de încălcare fiscală.

Exemplul nr. 11 (continuare):
Perceptorul fiscal i-a explicat cetăţeanului S. calea cea mai convenabilă de 

so luţionare a cazului său.
Dacă în termen de 3 zile cetăţeanul S. achită benevol toate restanţele la impo-

zite și o parte din penalitate, după cum este indicat în decizia organului fiscal, 
atunci el ar putea fi scutit de 50% din penalitatea calculată. Dacă în termen de 30 
de zile cetăţeanul S. achită benevol toate restanţele la impozite și penalitatea, o să-i 
rămână să mai achite doar impozitul pentru anul curent, în termenele stabilite.

În cazul în care cetăţeanul S. nu execută benevol obligaţiile fiscale, percep-
torul fiscal și inspectoratul fiscal raional vor începe procedura de încasare forţată a 
impozitelor și atunci se poate ajunge până la sechestrarea și vânzarea bunurilor pe 
care le are datornicul. Cetăţeanul S. a ales să achite benevol datoriile la impozite.

Decizia privind încălcarea fiscală comisă poate fi contestată în decursul a 30 de 
zile de la data primirii deciziei. Împotriva acestui act poate fi depusă o contestaţie 
(plângere) la organul fiscal care a emis decizia. Contestaţia (plânge rea) urmează a 
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fi examinată în termen de 30 de zile din data primirii. Contri buabilul sau reprezen-
tantul său trebuie să fie citat (chemat) pentru a participa la examinarea contestaţiei 
(plângerii), având dreptul să prezinte explicaţii și documente confirmative.

După examinare, conducerea organului fiscal emite o decizie privind:
– respingerea contestaţiei (plângerii);
– satisfacerea parţială a contestaţiei (plângerii);
– satisfacerea contestaţiei (plângerii) în întregime;
– efectuarea unui control repetat.
Dacă nu este de acord cu decizia adoptată pe marginea contestaţiei (plân-

gerii), cetăţeanul este în drept:
– să depună o altă contestaţie (plângere) la Inspectoratul Fiscal Princi-

pal de Stat
sau

– să depună o cerere în instanţa de judecată.
Este important să reţinem că contestarea actelor emise de organele fis cale 

necesită cunoștinţe temeinice în legislaţia și practica fiscală. Respectiv, cetă-
ţeanul va avea nevoie de asistenţă juridică calificată pentru a discuta și a dis-
puta competent cu reprezentanţii organelor fiscale.

Dacă nu a fost executată benevol și nici nu a fost contestată, după expirarea 
termenului de 30 de zile, decizia asupra cazului de încălcare fiscală este exe-
cutată în mod silit (forţat). Această modalitate de încasare a impozitelor este 
explicată în secţiunile următoare.

13.4.2.2. Sechestrarea bunurilor pentru executarea silită13.4.2.2. Sechestrarea bunurilor pentru executarea silită13.4.2.2. Sechestrarea bunurilor pentru executarea silit (forţ(forţ(for atăatăat ) ă) ă
a obligaa obligaa obli ţiilor fiscale

Executarea forţată (silită) a obligaţiei fiscale este efectuată, de regulă, de 
inspectoratul fiscal raional. În privinţa impozitului funciar și a impozitului pe 
case și construcţii, inspectoratul fiscal raional acţionează împreună cu percep-
torii fiscali ai Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) 
din cadrul primăriei.

Executarea forţată (silită) a obligaţiei fiscale are loc inclusiv prin următoa-
rele acţiuni:

– încasarea banilor din conturile bancare ale cetăţeanului-contribuabil; 
– urmărirea bunurilor contribuabilului prin sechestrare, vânzare și ridi-

care (luare forţată).
Acţiunile de executare silită a obligaţiei fiscale, inclusiv urmărirea averii 

cetăţeanului, trebuie să fie efectuate în zile de lucru, între orele 6.00 dimineaţa și 
22.00 noaptea. În alt timp se admite efectuarea acestor acţiuni dacă cetăţeanul-
contribuabil se ascunde sau evită să participe la procedurile prevăzute de lege.
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Sechestrarea bunurilor contribuabilului se efectuează în baza hotărârii or-
ganului fiscal, de regulă, în prezenţa cetăţeanului-contribuabil sau în prezenţa 
unui membru adult al familiei. În cazul în care cetăţeanul-contribuabil sau 
membrul familiei nu dorește să fie prezent la procedura de sechestrare, această 
acţiune are loc în prezenţa a doi martori asistenţi.

Sechestrul se aplică pe bunuri în valoare necesară care ar ajunge pentru 
achitarea datoriilor fiscale. Legea interzice sechestrarea unor bunuri cum ar fi:

– produsele agricole care se alterează repede;
– bunurile care au fost gajate până la momentul sechestrării;
– bunurile personale ale persoanei fizice, care nu pot fi urmărite (despre 

care s-a scris în subcapitolul 4.6.1, secţiunea 4.6.1.5).
Persoanele fizice pot fi sancţionate cu amendă în mărime de 1000 de lei în 

cazul în care îl împiedică pe funcţionarul fiscal să efectueze executarea silită 
a obligaţiei fiscale.

La sechestrarea bunurilor funcţionarul fiscal întocmește:
– lista bunurilor sechestrate, în două exemplare, după un model aprobat 

de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Fiecare foaie trebuie să fie sem-
nată de persoanele care au participat și au asistat la sechestru; actul de 
sechestru, în două exemplare, după un model aprobat de Ins pectoratul 
Fiscal Principal de Stat. Actul se semnează de persoane le care au parti-
cipat și au asistat la sechestru. În actul de sechestru cetăţeanul-datornic 
este preîntâmpinat despre faptul că bunurile se chestrate vor fi vândute 
dacă contribuabilul nu va plăti restanţele în termen de 30 de zile lu-
crătoare din data aplicării sechestrului. Cetăţeanul datornic primește 
un exemplar al actelor întocmite la seches tru, indiferent de faptul dacă 
a fost sau nu prezent la procedura de sechestra re. Dacă cetăţeanul a 
fost prezent la sechestru, el va confirma prin semnătura sa primirea 
actelor. Dacă cetăţeanul datornic refuză să semneze actul de se chestru, 
funcţionarul fiscal notează acest fapt în act, iar martorii asistenţi vor 
confirma prin semnătură faptul refuzului. Dacă cetăţeanul datornic nu 
este prezent la sechestru, faptul se va consemna în actul de sechestru 
în prezenţa a doi martori asistenţi, iar actele de sechestru trebuie să fie 
expediate cetăţea nului datornic în 24 de ore, prin corespondenţă reco-
mandată (cu confirmarea primirii coletului poștal).

Bunurile sechestrate rămân în păstrare în locul aflării lor la momentul 
sechestrării. La decizia funcţionarului fiscal, bunurile pot fi date pentru păs-
trare unor alte persoane. Cetăţeanul datornic sau altă persoană care a primit 
bunurile spre păstrare răspunde pentru bunurile sechestrate:
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– în cazul în care cetăţeanul nu acceptă spre păstrare bunurile seches-
trate, el ar putea fi obligat să achite o amendă de 1000 de lei;

– în cazul în care cetăţeanul a acceptat spre păstrare bunurile sechestra-
te și a admis înstrăinarea, înlocuirea sau ascunderea bunurilor seches-
trate, el ar putea fi obligat să achite o amendă egală cu valoarea bunu-
rilor sechestrate care lipsesc.

Exemplul nr. 12:
La 30 octombrie 2010, după ce au expirat toate termenele de achitare a 

impo zitului funciar, perceptorul fiscal l-a invitat pe cetăţeanul P. la primărie 
pentru a da explicaţii privind datoriile la impozitul funciar pentru 4 ani. Cetă-
ţeanul P. nu a putut prezenta documente sau explicaţii care l-ar scuti de plata 
impozitelor.
La 01 noiembrie 2010, cetăţeanul P. a fost invitat iar la primărie, unde i s-a 
înmânat o decizie a inspectoratului fiscal raional referitoare la datoriile la 
impozitul funciar pentru 4 ani, în mărime de 1000 de lei, inclusiv penalităţile 
calculate. Cetăţeanului P. i s-au explicat procedurile prevăzute de lege privind 
achitarea benevolă și privind executarea silită (forţată) a obligaţiei fiscale. Ce-
tăţeanul P. nu a reacţionat în niciun fel la decizia primită – nici nu a contes tat-
o, nici nu a executat-o benevol.

După 30 de zile, la data de 04 decembrie 2010, cetăţeanului P. i-a fost 
înmâ nat un act din 03 decembrie 2010 privind aplicarea sechestrului pe bunu-
rile ce aparţin cetăţeanului P.:
1. un teren agricol de 0, 4 ha (40 de ari) (arabil) cu bonitatea de 80 de grade-hectar;
2. un teren de 0, 15 ha (15 ari) (livadă) cu bonitatea de 40 de grade-hectar.

În cazul dat cetăţeanul P. este în drept să achite benevol datoriile fiscale 
și în acest caz sechestrul se ridică (se scoate). Dacă datoriile se achită parţial, 
seches trul poate fi ridicat de pe unele bunuri și menţinut pe alte bunuri.

De asemenea, cetăţeanul P. este în drept să depună o contestaţie (plân-
gere) împotriva sechestrului aplicat. Contestaţia (plângerea) urmează a fi 
depusă la organul fiscal corespunzător în decursul a 10 zile de la comunicarea 
actului de sechestru. Decizia organului fiscal pe marginea contestaţiei (plân-
gerii) poate fi atacată prin depunerea unei cereri în instanţa de judecată. După 
cum a fost menţionat în secţiunea precedentă, la contestarea actelor emise de 
organele fiscale cetăţeanul va avea nevoie de asistenţă juridică calificată.

Ţinem să menţionăm că bunurile din casă și din gospodărie pot fi seches trate 
numai cu acordul cetăţeanului-contribuabil. Dacă persoana fizică nu permite ac-
cesul în casă sau în gospodărie pentru a i se sechestra bunurile, va fi întocmit un 
act, după care organul fiscal va transmite cazul în judecată. Hotărârea instanţei 
judecătorești se execută potrivit normelor de procedură civilă, care sunt explicate 
în capitolul 4.6, subcapitolul 4.6.1, secţiunea 4.6.1.5, precum și în capitolul XV.capitolul XV.capitolul XV
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13.4.2.3. VâVâV nzarea bunurilor pentru achitarea obligaţiilor fiscale

Exemplul nr. 12 (continuare):
Actul de sechestru al terenurilor cetăţeanului P. din 03 decembrie 2010 

con ţinea o preîntâmpinare privind achitarea benevolă a restanţelor la impozite 
în termen de 30 de zile lucrătoare, precum și menţiunea despre dreptul de a 
con testa actul de sechestru. Însă cetăţeanul P. nu a fănu a fănu a f cut nici una, nici alta, 
adică nu a întreprins nimic pe marginea actului de sechestru primit. În acest 
caz, peste 30 de zile, adică la începutul lui ianuarie 2011, organul fiscal va pu-
tea începe vânzarea terenurilor sechestrate.

Vânzarea terenurilor sechestrate are loc prin licitaţii, organizate de către 
organul fiscal. Cu cel puţin 3 zile înainte de licitaţie, cetăţeanul datornic este în 
drept să vândă terenurile sechestrate la un preţ care să fie egal sau mai mare de-
cât preţul iniţial de vânzare stabilit de organul fiscal. Banii obţinuţi vor fi vărsaţi 
direct în contul achitării datoriilor la impozite. În afară de datoriile la impozite, 
suma obţinută din vânzare trebuie să acopere și cheltuielile legate de organiza-
rea licitaţiei și alte cheltuieli. Dacă mai rămân bani de la comer cializarea bunu-
rilor sechestrate, aceștia sunt transmiși în folosul cetăţeanului datornic.

În cazul în care cetăţeanul datornic nu se folosește de dreptul de a vinde 
convenabil terenurile sechestrate, vânzarea lor are loc la licitaţie conform pre-
vederilor Codului fiscal, art. 208-213:

– este formată o comisie de licitaţie din cel puţin 5 membri (reprezen-
tanţii organului fiscal, ai primăriei, experţi independenţi);

– în Monitorul Oficial al Republicii Moldova se publică comunicatul in-
formativ despre desfășformativ despre desfășformativ despre desf urarea licitaţiei;

– are loc licitaţia, la care se încearcă vânzarea terenului la preţul maxim ofe-
rit de participanţii la licitaţie. Terenurile care nu au fost vândute la licitaţia 
cu strigare vor fi scoase la licitaţia de vânzare prin reducerea preţului până 
la limita stabilită de organul fiscal. Dacă terenul nu se vinde, el este retras 
de la licitaţie, dar poate fi vândut la alte licitaţii. Dacă terenul este vândut la 
licitaţie, se întocmesc documentele despre re zultatele vânzării la licitaţie;

– procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei, întocmit pe un formular
special, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

– contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor sechestrate;
– actul de ridicare a bunurilor sechestrate.
Un exemplar al actului de ridicare a terenurilor trebuie să fie transmis 

cetăţeanului datornic, care este obligat să transmită cumpărătorului toate do-
cumentele referitoare la terenurile ridicate. În cazul în care cetăţeanul datornic 
nu este de acord cu rezultatele licitaţiei, el este în drept să depună o cerere în 
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instanţa de judecată. În aceste situaţii ridicarea (luarea forţată) a bunurilor 
va avea loc după soluţionarea litigiului în judecată. La contestarea actelor în-
tocmite după licitaţiile de vânzare a bunurilor sechestrate, cetăţeanul va avea 
nevoie de asistenţă juridică calificată.

Terenurile, casele și alte bunuri imobile urmărite pentru datoriile la im pozite 
se vând obligatoriu la licitaţii. Vânzarea altor bunuri sechestrate care au valoare 
mai mică decât 10000 de lei este efectuată de organul fiscal raional făde organul fiscal raional făde organul fiscal raional f ră licitaţie, 
conform unor instrucţiuni speciale, aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat – Instrucţiunile din 19.12.2005 „Cu privire la modul de ridicare, predare și 
comercializare a bunurilor sechestrate a căror valoare nu depășește 10000 de lei”.

Urmărirea (vânzarea bunurilor) continuă până la achitarea tuturor dato-
riilor sau până în momentul în care organul fiscal va constata că executarea 
silită este sau a devenit imposibilă. Executarea se consideră imposibilă dacă 
persoana fizică nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform legii, pre-
cum și în cazul în care persoana fizică a decedat și nu există alte persoane 
(moștenitori) obligate prin lege să achite obligaţia fiscală.
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14.  METODE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE 
 A CONFLICTELOR

Acest compartiment conţine descrierea celor mai importante și a celor 
mai des folosite metode alternative de soluţionare a conflictelor: negocierea, 
medierea și arbitrajul. Pentru înţelegerea corespunzătoare a utilităţii acestor 
metode, compartimentul descrie principalele semne ale unui conflict, catego-
riile și avantajele metodelor alternative de soluţionare a conflictelor, precum 
și analizează fiecare metodă în parte. Sunt evidenţiate următoarele particu-
larităţi: avantajele metodelor alternative de soluţionare a conflictelor, etapele 
de desfășurare, rolul participanţilor la soluţionarea conflictului, rezultatele 
fiecărei metode etc.

Acest compartiment face referire și la cadrul juridic naţional în cazul me-
dierii și arbitrajului, explică modul de aplicare a normelor juridice în soluţio-
narea unui conflict prin mediere sau arbitraj.

14.1. Conflictul
Acest capitol face o descriere sumară a noţiunii de conflict, determină care 

sunt sursele și semnele principale ale unui conflict, stabilește care este diferen-
ţa dintre noţiunile de dezacord, problemă, litigiu și conflict.

14.1.1. Ce este un conflict?

Conflictele sunt prezente pretutindeni în viaţa noastră. În fiecare zi, oa-
menii au diferite neînţelegeri cu membrii familiei, vecinii, colegii de serviciu, 
cunoștinţele (vecinul de peste drum a construit un gard care trece prin gră-
dina altui vecin; produsele cumpărate nu sunt de calitatea corespunzătoare, 
pensia nu a fost adusă la timp etc.). În oricare dintre exemplele enumerate mai 
sus cineva a fost nedreptăţit și poate decide să se adreseze unei persoane sau 
unei instanţe pentru a i se face dreptate.

Conflictul reprezintă o neînţelegere dintre două sau mai multe persoane 
cu privire la anumite lucruri sau anumite idei. Conflictul este o stare de ten-
siune ce apare când se încearcă realizarea unor sarcini, luarea unei decizii sau 
atingerea unui obiectiv. Conflictul nu poate fi considerat un lucru bun sau un 
lucru rău, dar poate fi constructiv sau distructiv. Conflictele pot apărea între 
oameni, între diferite grupuri de oameni, între întreprinderi și organizaţii, în-
tre persoane și instituţiile statului, și chiar între diferite state.

Conflictul este o neînţelegere dintre două sau mai multe persoane, nu-
mite PĂRŢI.
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14.1.2. Sursele și semnele de apariţie ale unui conflict

Conflictele, de cele mai dese ori, apar din cauză că oamenii au păreri dife-
rite și nu doresc să depună efort pentru a respecta părerea celor din jur. Dato-
rită faptului că fiecare persoană este unică în felul său și consideră că are drep-
tate, chiar dacă greșește, apar anumite dificultăţi în relaţiile cu alte persoane. 
Neînţelegerile apar și în situaţia în care oamenii refuză să discute pentru a găsi 
o soluţie la o problemă cu care se confruntă sau nu doresc să urmeze opinia 
celor care îi pot ajuta.

Astfel, conflictele pot apărea în diferite situaţii: conflictul dintre rudele 
care moștenesc o casă, conflictul dintre cumpărător și vânzător, conflictele 
dintre creștinii ortodocși și reprezentanţii diferitelor secte religioase, conflic-
tele dintre persoane care au diferite profesii, conflictele dintre primar și lo-
cuitorii satului/ orașului, conflictele dintre șef și subaltern, conflictele dintre 
angajaţi etc. Pot fi evidenţiate următoarele semne de apariţie a unui conflict:

– diferenţele de opinie devin tot mai acute, iar discuţiile mai aprinse, 
partea opusă începe să fie privită ca un dușman și încep să apară anu-
mite tensiuni;

– conflictul începe în situaţia în care niciuna dintre părţi nu vrea să re-
cunoască faptul că a greșit. Părţile sunt foarte determinate să-și men-
ţină poziţia și chiar pot face unele ameninţări;

– părţile devin tot mai agresive, tot mai hotărâte să-și menţină poziţia și 
consideră că au absolută dreptate. Persoanele se izolează și pot aplica 
chiar violenţa sau pot realiza unele ameninţări. În aceste condiţii este 
necesar ca părţile să fie ajutate să înceapă o dis cuţie constructivă ca să 
ajungă la o înţelegere, să găsească o soluţie reciproc avantajoasă. Păr-
ţile trebuie sfătuite să respecte opiniile celorlalţi și să accepte anumite 
compromisuri.

În cazul apariţiei unui conflict, părţile trebuie ajutate să găsească o SO-
LUŢIE.

14.1.3. Diferenţa dintre dezacord, problemă, conflict și litigiu

Dezacord – lipsa unei poziţii comune cu privire la un anumit subiect; per-
soanele au păreri diferite cu privire la același lucru, dar nu încearcă să-și im-
pună părerea. Dezacordul produce neplăceri, disconfort sau daune, dar poate 
schimba și unele lucruri în bine.

Problemă – un obstacol care face dificilă atingerea unui scop. Problema 
poate apărea pe neașteptate și trebuie rezolvată pentru atingerea unui rezultat, 
este o greutate, un impas.
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Conflict – o neînţelegere între două sau mai multe persoane.

DEZACORD PROBLEMĂ CONFLICT LITIGIU

Litigiu – un conflict care poate fi supus spre soluţionare organelor justi-
ţiei.

14.2. Noţiuni generale despre metodele alternative 
 de soluţionare a conflictelor

În acest capitol se explică ce înseamnă metodele alternative de soluţionare 
a conflictelor, se determină care sunt avantajele utilizării lor, se stabilesc cele 
mai frecvente metode și de cine și când pot fi folosite acestea. De asemenea, se 
explică rolul persoanelor neutre în procesul de aplicare a metodelor de soluţio-
nare alternativă a conflictelor.

14.2.1. Ce reprezintă metodele de soluţionare alternativă 

 a conflictelor?

Metodele alternative de soluţionare a conflictelor (în continuare MASC) 
reprezintă mai multe procedee de rezolvare a conflictelor, fără intervenţia unei 
instanţe de judecată. Cele mai folosite sunt negocierea, medierea și arbitrajul. 
Oricare dintre aceste metode oferă părţilor posibilitatea de a-și rezolva neîn-
ţelegerile mai repede și mai eficient decât în cazul soluţionării conflictului de 
către instanţa de judecată (calea judiciară).

În funcție de caracterul MASC, acestea pot fi:
– voluntare, ca negocierea și medierea, pentru că părţile sunt cele care 

decid soluţionarea conflictului și ajung la un compromis;
– obligatorii, ca arbitrajul, deoarece decizia este luată de o terţă persoa-

nă și este obligatorie pentru părţi.
Scopul MASC:
– soluţionarea eficientă a conflictelor în comunitate;
– soluţionarea rapidă a litigiilor;
– accesul la justiţie al persoanelor dezavantajate (care nu au bani să an-

gajeze un avocat să le reprezinte în instanţa de judecată);
– reducerea situaţiilor tensionate din comunitate.
MASC – soluţionarea conflictelor FĂ FĂ F RĂ intervenţia instanţei de judecată.

14.2.2. Avantajele utilizării MASC:

– cu ajutorul MASC litigiile pot fi soluţionate mai repede și mai ieftin; 
nu trebuie urmate atât de multe reguli ca în cazul unui proces de jude-
cată;
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– soluţionarea conflictului este confidenţială;
– este un proces flexibil și derularea lui depinde de părţi (părţile au po-

sibilitatea de a controla mai mult procesul de soluţionare a conflictului 
decât în cazul unui proces de judecată);

– soluţionarea conflictului este mai puţin dușmănoasă (părţile au posi-
bilitatea să comunice și să ajungă la un numitor comun mai ușor decât 
în cazul unui proces judiciar);

– este o metodă eficientă de a ajunge la un compromis (în cazul unui 
proces judiciar există un învingător și un învins, iar în cazul meto-
delor alternative problema se soluţionează în favoarea ambelor părţi 
implicate), cu excepţia arbitrajului. Părţile DECID cum să soluţioneze 
conflictul și care va fi soluţia.

14.2.3. Categoriile (tipurile) MASC

Cele mai frecvente metode de soluţionare a conflictelor sunt:
– negocierea – un dialog între două persoane, prin care acestea în cearcă 

să ajungă la un acord;
– medierea – soluţionarea conflictului cu ajutorul unei terţe persoane, 

numită mediator;
– arbitrajul – părţile transmit soluţionarea litigiului unei persoane/in-

stituţii neutre, numită arbitru/ arbitraj. De obicei, pentru soluţionarea 
unui conflict, părţile pot folosi toate meto dele menţionate, într-o or-
dine logică și în funcție de rezultatul obţinut. Astfel, părţile pot folosi 
următoarea schemă:

NEGOCIERE → MEDIERE → ARBITRAJ/ 
PROCEDURĂ JUDICIARĂ

Prin urmare, părţile încep cu o metodă mai puţin formală, ca ulterior, 
dacă nu ajung să soluţioneze conflictul, să înceapă procedura judiciară.

14.2.4. Când și de cine pot fi utilizate MASC?

MASC pot fi utilizate de oricine care dorește să rezolve un conflict evitând 
un proces în instanţa de judecată. De obicei, aceste metode sunt folosite până la 
iniţierea unui proces judiciar, cu toate că ar putea fi situaţii în care sunt folosite 
și după pornirea acestuia (ca în cazul medierii sau al arbitrajului).

ORICE persoană implicată într-un conflict poate folosi MASC.

Timpul soluţionării conflictului prin utilizarea acestor metode este stabilit 
de către părţi.
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14.2.5. Rolul unei persoane neutre în procesul de aplicare a MASC

Trebuie să facem o distincţie clară între metodele de soluţionare a conflic-
telor, deoarece rolul persoanei neutre este diferit.

Astfel, în cazul negocierii, părţile sunt puse în situaţia de a rezolva conflic-
tul fără intervenţia unei persoane neutre, fie direct, fie prin reprezentant.

În cazul medierii însă, rolul mediatorului este de a facilita comunicarea 
dintre părţi și de a ușura procesul de luare a unei decizii. Mediatorul nu poate 
să ia decizia în locul părţilor și nu se poate implica în schimbarea deciziei luate 
de către părţi.

Părţile pot ALEGE persoana terţă care să le ajute.

Spre deosebire de negociere și mediere, în cazul arbitrajului rolul arbitru-
lui este mai semnificativ. De obicei, arbitrul este persoana care ia decizia de 
soluţionare a conflictului, pe care părţile trebuie să o respecte și să o accepte, 
chiar dacă aceasta nu corespunde cu ceea ce și-ar fi dorit ele.

14.3. Negocierea 
În acest capitol se explică ce este negocierea, se analizează avantajele ne-

gocierii, scopul negocierii și etapele acesteia. De asemenea, se descrie rolul 
părţilor în procesul de negociere și rezultatul la care se poate ajunge prin ne-
gociere.

14.3.1. Ce este negocierea?

Negocierea este un concept familiar oricui. Oamenii negociază în fiecare zi 
în diverse situaţii, începând cu costul unui obiect pe care îl cumpără până la ale-
gerea unei cărţi sau a unui film. Negocierea legală este un pic diferită, pornind 
de la obţinerea unui preţ cât mai bun la cumpărarea unei case până la negocierea 
condiţiilor și a salariului la angajarea în câmpul muncii. Un expert în domeniu a 
descris negocierea ca fiind „arta de a-i convinge pe ceilalţi să facă ce vrei tu”.

Spre deosebire de alte forme ale MASC, negocierea dă posibilitate părţilor 
să soluţioneze conflictul fără intervenţia unor persoane terţe.ioneze conflictul fără intervenţia unor persoane terţe.ioneze conflictul f

Negocierea poate avea loc în mai multe modalități: verbală și scrisă, for-
mală sau informală. Ea poate avea loc direct între părţile interesate sau prin 
intermediul reprezentanţilor acestora. Poate avea loc prin telefon sau prin scri-
sori. În cazul în care negocierea implică un litigiu, de obicei, pot fi combinate 
toate formele menţionate mai sus.

NEGOCIEREA este un dialog între două părţi prin care acestea în-
cearcă să ajungă la un acord.
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14.3.2. Avantajele negocierii

În comparaţie cu celelalte metode alternative de soluţionare a conflictelor, 
negocierea are următoarele avantaje:

– cheltuielile pentru negociere sunt mai mici decât pentru celelalte 
MASC (nu sunt impuse taxe obligatorii);

– negocierea poate fi un proces absolut privat, deoarece are loc doar în-
tre părţi sau reprezentanţii acestora (nu sunt implicate persoane din 
afară sau autorităţi ale statului);

– negocierea poate fi mai puţin formală și face posibilă găsirea mai mul-
tor soluţii;

– conflictul poate fi soluţionat pe cât de repede își doresc părţile (părţile 
nu trebuie să aștepte ca judecătorul, arbitrul sau mediatorul să audieze 
cazul și să ia o decizie);

– părţile decid când și cât timp durează negocierile și nu pot fi obligate 
să accepte o soluţie pe care nu și-o doresc;

– negocierea le permite părţilor să mențină relaţii bune, datorită faptu-
lui că îi ajută să ajungă la un consens.

14.3.3. Scopul și etapele negocierii

Procesul de negociere nu are reguli strict stabilite. Cu toate acestea, nego-
cierea poate fi divizată în mai multe etape:

– etapa pregătitoare – se colectează datele importante pentru caz, se 
discută cu persoanele care ar putea cunoaște ceva despre caz, se anali-
zează documentele existente (cum ar fi contractele sau anumite recipi-
se), se analizează argumentele părţii opuse, se formulează o strategie 
de negociere bazată pe argumentele deja identificate;

– etapa de informare începe în momentul când părţile se informează re-
ciproc, direct sau prin reprezentant, despre poziţia lor și propun unele 
soluţii. Fiecare parte trebuie să dovedească faptul că poziţia ei este una 
argumentată. Părţile ar putea lua anumite pauze pentru a înţelege mai 
bine informaţia primită și pot pune întrebări de clarificare;

– etapa de negociere – părţile negociază potenţialele soluţii pentru a 
ajunge la un acord sau rezultat favorabil ambelor părţi;

– etapa finală – părţile întocmesc un document în formă scrisă, în care 
trebuie să se indice soluţia aleasă pentru a ușura executarea.

SCOPUL negocierii este rezolvarea conflictului de către părţi.
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14.3.4. Rolul părţilor în procesul de negociere

În cadrul procesului de negociere părţile deţin controlul asupra soluţio-
nării conflictului. Părţile decid cum, când și unde vor avea loc negocierile și 
dacă au sau nu nevoie de reprezentanţi. Părţile sunt implicate nemijlocit în 
negociere, își exprimă personal interesul pe care îl urmăresc și stabilesc cum 
va fi executată decizia luată.

Părţile DECID dacă este necesar a începe sau a încheia procesul de 
ne gociere.

14.3.5. Rezultatele negocierii

În cadrul negocierii, conflictul poate fi soluţionat în mai multe moduri. 
Fie părţile aleg o soluţie care este favorabilă ambelor părţi, fie una dintre părţi 
acceptă soluţia propusă de cealaltă parte cu unele condiţii stabilite.

Cu toate acestea, părţile pot să înceteze procesul de negociere chiar dacă 
nu au ajuns la o soluţie. În acest caz, părţile pot alege o altă metodă de soluţio-
nare a conflictului.

A i-a împrumutat lui B 3000 de lei pentru ca acesta să-și cumpere pom pă 
de irigare. Ei s-au înţeles că B va întoarce banii peste 3 luni. La expirarea celor 3 
luni, B a refuzat să-i întoarcă banii lui A pe motiv că încă nu a vândut legumele 
și nu are această sumă de bani. A și B s-au certat aprig și au încetat să-și mai 
vorbească. Peste câteva zile, B s-a gândit să mai încerce să vorbească o dată cu A, 
pentru că știa că datoria oricum trebuie restituită, dar A nu a dorit să-l asculte.

Atunci B l-a rugat pe C, asistent social, să-l ajute să rezolve acest conflict. 
B i-a povestit lui C ce s-a întâmplat și de ce A nu vrea să mai vorbească cu el 
și că l-a ameninţat că îl va da în judecată. C l-a sfătuit pe C l-a sfătuit pe C l-a sf B să întoarcă suma 
datorată în rate lui A, dacă acesta va fi de acord să mai aștepte.

B a urmat sfatul lui C și a încercat să mai vorbească o dată cu A. A a fost de 
acord să mai aștepte o lună pentru ca să-și primească banii, dar cu condiţia că 
B îi întoarce jumătate din sumă imediat. B însă nu dispune de 1500 de lei și i-a 
propus lui A să accepte 1000 de lei imediat, iar ceilalţi 500 de lei la un interval 
de o săptămână. A a fost de acord, dar cu condiţia că B va întoarce câte 500 de 
lei în fiecare săptămână. B a căzut de acord și a promis că va restitui câte 500 
de lei în fiecare săptămână.

14.4. Medierea
În acest capitol se descrie ce este medierea, avantajele medierii și catego-

riile conflictelor care pot fi mediate. De asemenea, se analizează cadrul juridic 
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al medierii, se explică rolul mediatorului în procesul de mediere, etapele și 
rezultatele activităţii de mediere.

14.4.1. Ce este medierea?

Medierea reprezintă o metodă alternativă de soluţionare a conflictului 
dintre părţi pe cale amiabilă cu ajutorul unei terţe persoane, numită mediator, 
care este o persoană neutră și nu poate favoriza niciuna dintre părţi.

14.4.2. Avantajele medierii:

– medierea le permite părţilor să rezolve un conflict într-o perioadă re-
lativ scurtă de timp;

– cheltuielile pentru un proces de mediere sunt mai reduse decât în ca-
zul unui proces de arbitraj sau judiciar;

– în cadrul medierii părţile deţin controlul asupra rezultatului, decid 
dacă se poate ajunge la o soluţie sau nu;

– medierea le permite părţilor să-și păstreze relaţiile prietenești;
– medierea, de obicei, este confidenţială;
– medierea este un proces flexibil, părţile sunt cele care decid cum să 

organizeze acest proces;
– părţile au posibilitatea să-și aleagă mediatorul care le convine.

14.4.3. Categoriile de conflicte care pot fi mediate

Pot fi mediate următoarele categorii de conflicte:
– orice conflict de natură civilă sau comercială;
– conflictele de natură familială (neînţelegerile dintre soţi privind con-

tinuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părintești, stabilirea domici-
liului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum și 
orice alte neînţelegeri ce apar în raporturile familiale); 

– conflictele ce ţin de drepturile consumatorilor (invocarea anumitor 
prejudicii ca rezultat al cumpărării unor produse de calitate necores-
punzătoare, nerespectarea obligaţiilor asumate de cumpărător etc.); 

– conflictele de muncă (neachitarea salariului, concedierea fă(neachitarea salariului, concedierea fă(neachitarea salariului, concedierea f ră acordul
comitetului sindical etc.).

Medierea se aplică și în cazurile penale. Părţi la medierea penală sunt vic-
tima infracţiunii și făi făi f ptuitorul. La medierea în cauzele penale poate participa 
doar mediatorul atestat și inclus în Tabelul mediatorilor. Cu toate acestea, dacă 
nu are nevoie să aibă acces la dosar, iar făacces la dosar, iar făacces la dosar, iar f ptuitorul nu este sub arest, atunci 
mediator, în principiu, poate fi orice persoană.
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14.4.4. Cadrul juridic al medierii

Legea cu privire la mediere nr. 134/ 2007 reglementează procedura de me-
diere în cazurile civile, precum și face referire la unele aspecte ale medierii 
penale. Legea stabilește care sunt condiţiile pentru dobândirea calităţii de me-
diator, cum poate fi desfășurată activitatea mediatorului, care este rolul Con-
siliului de mediere și drepturile și responsabilităţile participanţilor la mediere. 
Legea reglementează în detaliu procedura de mediere.

Medierea în cauzele penale este reglementată și de Codul penal, Codul de 
procedură penală și Codul de executare.

14.4.5. Rolul mediatorului

Mediatorul este persoana care ajută părţile în procesul de mediere. Media-
torul este o persoană neutră, care nu poate să oblige părţile să ia o decizie sau 
alta. Rolul lui este de a facilita discuţia și negocierea dintre părţi, de a le ghida 
și a le explica anumite aspecte neclare.

Mediatorul trebuie să explice părţilor cum va avea loc medierea, care sunt 
regulile, precum și să dirijeze sesiunea astfel încât părţile să se poată pronunța 
fără a intra în conflict. Mediatorul trebuie să asculte foarte atent ce spun păr-
ţile, să reformuleze unele declaraţii ale părţilor pentru a le face mai eficiente și 
să ajute părţile să găsească soluţii alternative.

Mediatorul încurajează părţile să discute pe rând fiecare problemă iden-
tificată și să încerce să găsească una sau mai multe soluţii acceptabile pentru 
rezolvarea ei. Mediatorul nu trebuie să tergiverseze negocierile, dar nici să gră-
bească părţile.

De obicei, mediatorul:
– ascultă fiecare parte;
– încurajează părţile să ajungă la un compromis;
– ajută părţile să găsească diferite soluţii favorabile;
– ajută părţile să înţeleagă mai bine prevederile legale;
– ajută părţile să elaboreze decizia luată;
– nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii asupra că-

reia vor conveni părţile.

În Republica Moldova, odată cu adoptarea Legii cu privire la mediere, a 
apărut activitatea de mediator profesionist. Persoanele aflate în conflict se pot 
adresa mediatorului pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă.

Persoana care dorește să desfășoare în mod profesionist activitatea de me-desfășoare în mod profesionist activitatea de me-desf
diator trebuie să absolvească cursurile de pregătire a mediatorilor și să fie ates-
tată de către Consiliul de mediere. Cu toate acestea, mediator poate fi orice 
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persoană, atâta timp cât părţile au încredere în ea. Mediatorul profesionist se 
reco mandă datorită faptului că are pregătirea profesională necesară.

Mediatorul atestat își poate desfășura activitatea în cadrul unui birou indi-
vidual sau al unui birou asociat de mediatori. Mediatorii atestaţi sunt înscriși 
în Tabelul mediatorilor, întocmit și actualizat de către Consiliul de mediere. 
Tabelul mediatorilor se plasează pe pagina web a Ministerului Justiţiei și se 
actualizează periodic.

MEDIATORUL trebuie să fie imparţial și neutru, să fie un bun 
ascultă tor și să poată facilita discuţia dintre părţi.

14.4.6. Etapele activităţii de mediere:

– iniţierea medierii – medierea poate fi solicitată de oricare dintre părţi, 
de instanţa judecătorească sau, după caz, de organul de urmărire pe nală. 
Propunerea de mediere trebuie să fie acceptată în termen de 15 zile;

– alegerea mediatorului – părţile au dreptul să-și aleagă în mod liber 
unul sau mai mulţi mediatori din rândul persoanelor pe care le con-
sideră capabile să desfășoare medierea, chiar dacă acestea nu sunt în-desfășoare medierea, chiar dacă acestea nu sunt în-desf
scrise în Tabelul mediatorilor;

– încheierea contractului de mediere – dacă părţile apelează la un me-
diator profesionist, trebuie să încheie un contract de mediere scris cu 
acesta;

– activităţi preliminare – se stabilește unde și când va avea loc sesiunea 
de mediere, mediatorul se poate întâlni cu fiecare parte separat pentru 
a afla cât mai multe date despre caz (informaţia obţinută în această 
etapă îl ajută pe mediator să dirijeze mai ușor sesiunea de mediere, de 
exemplu, el va putea evita punerea unor întrebări despre circumstan-
ţele în care a apărut conflictul);

– întâlnirea părţilor – se prezintă părţile, se stabilește esenţa conflictu lui, 
se stabilesc regulile care urmează a fi respectate de către părţi pe par-
cursul procesului de mediere, părţile își expun propriul punct de vedere 
cu privire la circumstanţele conflictului și la prevederile nor mative, se 
determină momentele asupra cărora părţile au opinii diferi te;

– negocierea și formularea alternativelor – se identifică problemele cu 
care se confruntă părţile, se discută potenţialele consecinţe în cazul în 
care aceste probleme nu vor fi soluţionate, se identifică unele soluţii;

– finalizarea procesului de mediere – procesul de mediere se finalizea-
ză când părţile au ajuns la un acord, când una dintre părţi renunţă la 
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mediere sau când una dintre părţi, persoană fizică, a decedat sau, ca 
persoană juridică, a fost lichidată.

14.4.7. Rezultatele medierii

– Părţile ajung la un acord – dacă părţile acceptă condiţiile formulate, 
ele semnează un acord de împăcare, care se contrasemnează de către 
mediator.

Acordul de împăcare include angajamentele asumate de părţi. Acordul de 
împăcare se execută în termenele indicate în textul lui, iar în lipsa acestor pre-
vederi, timp de 15 zile de la data semnării lui. Acordul de împăcare poate fi 
autentificat de notar sau de o altă autoritate competentă. Dacă acordul nu este 
executat, părţile se pot adresa instanţei de judecată.

Părţile sunt RESPONSABILE de rezultatele medierii și de conţinutul 
acor dului de împăcare semnat.

– Părţile nu pot ajunge la un acord – mediatorul constată că părţile nu 
pot ajunge la un acord în cazul în care conflictul mediat nu se soluţio-
nează în cel mult 3 luni de la data acceptării medierii, iar părţile nu cer 
continuarea procedurii de mediere.

A lucrează din 2005 ca tractorist la „Poienarul” SRL. Pe parcursul a 5 ani 
treburile gospodăriei mergeau suficient de bine și A câștiga un salariu de 2500 
de lei lunar. Directorul SRL-lui avea o atitudine foarte bună faţă de A și îl ajuta 
de fiecare dată când avea nevoie.

Cu toate acestea, A nu și-a mai primit salariul de vreo 6 luni. A s-a adresat 
de mai multe ori administraţiei SRL-lui, dar de fiecare dată i s-a spus că sala-
riul nu poate fi achitat pentru că nu sunt bani, cu toate că directorul SRL-lui 
a cumpărat în această perioadă două tractoare noi. Fiindcă are o familie de 
în treţinut și nu mai are alte surse de venit, A a hotărât să sesizeze instanţa de 
judecată pentru a primi banii ce i se cuvin, dar, la sfatul lui B, parajurist în lo-
calitatea sa, a hotărât să-și mai încerce o dată norocul. B s-a oferit să-l ajute.

B le-a propus ambelor părţi să-și prezinte pe rând propriul punct de ve-
dere. A a spus că el vrea să-și primească banii pentru ultimele 6 luni, pentru 
că are trei copii și o soţie, care nu lucrează. A a așteptat prea mult timp ca să 
primească ce i se cuvine și este deja gata să se adreseze instanței de judecată. 
Directorul SRL-lui, la rândul său, a spus că din cauza unor dificultăţi la în-
treprindere mai multe persoane nu și-au primit salariul. El a fost întotdeauna 
bun cu A, dar acum chiar nu are ce să facă. B le-a propus să se mai gândească, 
poate totuși este posibil de găsit o soluţie bună pentru ambii. A doua zi s-au 
întâlnit din nou și B le-a propus să înceapă cu ce pot face unul pentru celălalt 
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pentru a evita un proces în judecată. Directorul i-a propus lui A să mai aștepte
câteva săptâmâni și va primi o parte din bani, A a spus că este de acord, dacă 
primește cel puţin salariul pentru 3 luni în 2 zile. B a întrebat directorul dacă 
el poate să achite salariul cerut cel puţin în 5 zile, iar următoarea sumă peste 
două săptămâni. Directorul a căzut de acord și A a acceptat să mai aștepte.

14.5. Arbitrajul
În acest capitol se explică ce este arbitrajul și care sunt avantajele aces tuia. 

Se analizează cadrul normativ al arbirajului, precum și rolul arbitrilor în pro-
cedura de arbitraj. De asemenea, se descriu etapele procedurii arbitrale și re-
zultatele soluţionării unui conflict prin arbitraj.

14.5.1. Ce este arbitrajul?

Arbitrajul este a treia cale alternativă de soluţionare a conflictelor. În cazul 
arbitrajului părţile transmit soluţionarea conflictului unei persoane/instituţii 
neutre, numită arbitru/arbitraj.

Prin arbitraj se soluţionează litigiile apărute între persoanele fizice și/sau 
persoanele juridice.

Arbitrajul se poate forma pe lângă camere de comerţ, burse, uniuni, aso-
ciaţii sau alte organizaţii.

Nu pot fi create arbitraje pe lângă autorităţile administraţiei publice cen-
trale și locale.

Părţile pot forma un arbitraj ad-hoc (creat doar pentru soluţionarea unui 
caz concret).

Prin arbitraj se soluţionează LITIGIILE apărute între persoanele fizice 
și/ sau persoanele juridice.

14.5.2. Avantajele arbitrajului:

– cheltuielile pentru procedura de arbitraj pot fi mai mici decât în cazul 
unui proces judiciar (cheltuielile de organizare și desfăi desfăi desf șurare a arbi-
trajului, remuneraţia arbitrilor, cheltuielile de administrare a probe-
lor, remuneraţia experţilor și a traducătorilor, cheltuielile de deplasare 
și alte cheltuieli sunt suportate potrivit înţelegerii dintre părţi);

– procedura de arbitraj poate fi mai rapidă decât un proces judiciar;
– hotărârea arbitrală este una definitivă;
– spre deosebire de un proces judiciar, procedura arbitrală este privată;
– părţile au posibilitatea să-și aleagă arbitrii și pot identifica persoane 

care au cunoștinţele și experienţa necesară în domeniul în care a apă-
rut conflictul;

– părţile decid cum și unde se va desfăe va desfăe va desf șura procesul de arbitraj.
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14.5.3. Cadrul juridic al arbitrajului

Procedura de arbitraj este reglementată de Legea cu privire la arbitraj nr. 
23/ 2008. Această lege conţine prevederi cu privire la modul și principiile de 
funcţionare a arbitrajului în Republica Moldova. Legea prevede care sunt ce-
rinţele înaintate faţă de o persoană ca să devină arbitru, când o persoană al că-
rei drept a fost lezat poate recurge la arbitraj, cum are loc procedura de arbitraj, 
precum și care este valoarea hotărârii arbitrale și importanţa ei pentru părţi.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova prevede, în Titlul V, pro-
cedura în pricinile de contestare a hotărârilor arbitrale, precum și procedura 
în pricinile de eliberare a titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale.

14.5.4. Rolul arbitrilor în procedura de arbitraj

Arbitrul este o persoană fizică aleasă sau numită în modul stabilit de părţi 
pentru soluţionarea prin arbitraj a litigiului. Părţile sunt libere să stabilească 
numărul de arbitri și modul de numire a acestora.

Dacă părţile nu au stabilit numărul de arbitri, litigiul se judecă de că-
tre 3 arbitri, câte unul numit de fiecare parte, iar al treilea – supraarbitrul 
(președintele completului) – desemnat de cei doi arbitri.

Lista arbitrilor este aprobată de organul pe lângă care s-a înfiinţat arbitra-
jul, în modul stabilit de acest organ, și are un caracter de recomandare. În prin-
cipiu, partea poate numi în calitate de arbitru orice persoană care întrunește 
exigenţele prevăzute de Legea cu privire la arbitraj.

Rolul arbitrului constă în faptul că acesta are obligaţia de a emite o hotărâ-
re cu privire la soluţionarea litigiului dintre părţi.

14.5.5. Etapele procedurale ale arbitrajului

 Părţile încheie o convenţie de arbitraj – un acord prin care părţile 
convin să supună arbitrajului toate litigiile sau anumite litigii ce ar 
putea să apară între ele cu privire la un raport juridic contractual sau 
necontractual.

CONVENŢIA DE ARBITRAJ se încheie numai în scris și indică modul 
de numire a arbitrilor, locul examinării litigiului și regulile de arbitraj.

 Iniţierea procedurii arbitrale – reclamantul depune în scris o cere-
re de arbitraj și expediază o copie pârâtului, iar pârâtul, în termenul 
stabilit de părţi sau în cel mult 30 de zile de la primirea copiei de pe 
cererea de arbitraj, face o referinţă (unde indică răspunsul la cererea 
reclamantului) și trimite o copie reclamantului.

Partea care depune cererea de arbitraj se numește RECLAMANT. Partea 
împotriva căreia s-a depus o cerere de arbitraj se numește PÂte PÂte P RÂT.
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Pregătirea pentru dezbateri – instituţia arbitrală fixează termenul pentru 
dezbaterea litigiului și dispune citarea părţilor. Dezbaterea litigiului – părţile 
prezintă probe și își expun poziţia, de regulă, în ședinţă închisă, condusă de 
supraarbitru, care stabilește or dinea audierilor și conduce dezbaterile.

Emiterea hotărârii arbitrale – fiecare arbitru semnează hotărârea, care se 
ia cu majoritate de voturi, și aceasta se înmânează părţilor în cel mult 10 zile 
de la pronunţare.

Contestarea hotărârii arbitrale – hotărârea arbitrală poate fi con testată de 
orice parte printr-o cerere în anulare adresată instanţei de judecată competen-
te în termen de 3 luni din ziua primirii hotărârii arbitrale.

14.5.6. Rezultatele arbitrajului:

– părţile pot încheia o tranzacţie asupra litigiului, iar arbitrajul poate, la 
cererea părţilor, să o confirme prin hotărâre;

– hotărârea arbitrală este obligatorie și trebuie executată benevol, ime-
diat sau în termenul indicat în ea, de partea împotriva căreia s-a pro-
nunţat;

– procedura arbitrală poate înceta fără soluţionarea cazului.
Surse recomandate:
Lista actelor normative:
– Codul de procedură civilă, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 111-

115/451 din 12.06.2003.
– Codul de procedură penală, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 104-

110/447 din 07.06.2003.
– Codul penal, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 72-74/195 din 

14.04.2009. 
– Codul de executare, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 214-220/704 

din 05.11.2010.
– Legea cu privire la mediere nr. 134/2007, Monitorul Oficial nr.188-

191/730 din 07.12.2007.
– Legea cu privire la arbitraj nr. 23/2008, Monitorul Oficial nr. 88-89/

314 din 20.05.2008.
Alte surse de informare practică:
– www.justice.gov.mwww.justice.gov.md
– www.irp.mwww.irp.md
– www.chamber.md
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15.  DREPTUL PROCESUAL CIVIL

Sunt situaţii în care suntem implicați în conflicte care nu pot fi soluţionate 
pe cale amiabilă și este necesară intervenţia instanţei de judecată. Însă la școală 
nu urmăm ore de educaţie juridică, astfel că pentru cei mai mulţi tot ce ţine de 
acţiunile în instanţa de judecată este greu de înţeles. Și poate că nu întotdeau-
na se poate solicita sprijinul unui avocat. În astfel de situaţii, Ghidul pe care 
vi-l propunem vă poate fi util în înţelegerea semnificaţiei principalelor acţiuni 
pe care le implică un proces civil, pornind de la atitudinea pe care trebuie să 
o aibă persoana în faţa judecătorului și până la redactarea principalelor acte 
juridice în acest sens.

În acest compartiment, cei interesaţi vor găsi informaţia despre sistemul 
judecătoresc al Republicii Moldova, competenţa instanţelor de judecată, cine 
sunt participanţii la procesul civil și ce drepturi și obligaţii au, despre cum se 
desfădesfădesf șoară un proces civil și cum trebuie să se poarte o persoană în ședinţa de 
judecată. De asemenea, este prezentată pe scurt informaţia despre căile de atac pe 
care le poate utiliza persoana nemulţumită de hotărârea judecătorească pronun-
ţată într-o cauză civilă, precum și despre procedura de executare silită a acesteia.

15.1. Ce trebuie să știţi despre instanţele judecătorești 
și procesul civil în general?

Acest capitol conţine informaţia despre sistemul judecătoresc al Republicii 
Moldova, ierarhia instanţelor judecătorești, competenţa materială și teritorială 
a acestora. Informaţia este utilă pentru crearea unei viziuni generale despre 
modul în care sunt organizate în ţara noastră instanţele de judecată – unicele 
organe de stat împuternicite cu efectuarea justiţiei, precum și pentru determi-
narea corectă, în caz de o eventuală sesizare, a instanţei competente să judece 
cauza civilă respectivă.

15.1.1. În ce constă calea judiciară de apărare a drepturilor 
și intereselor legitime ale persoanei în procesul civil?

Din momentul în care un drept al persoanei nu este recunoscut, o obligaţie 
nu este executată faţă de ea sau îi este cauzat un prejudiciu, se pune problema 
apărării drepturilor încălcate. În acest sens, art. 26 al Constituţiei Republi cii 
Moldova stabilește: fiecare om are posibilitatea să reacţioneze independent, 
prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și intereselor sale.

Prin urmare, odată cu încălcarea unui anumit drept, apare necesitatea 
sesizării anumitor organe pentru a se face dreptate. În acest scop, legea a îm-
puternicit anumite organe de stat să soluţioneze litigiile apărute între persoa-
ne, numite instanţe de judecată. Posibilitatea de a ne adresa acestor instanţe 
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este un drept fundamental al omului, fiind garantat de art. 20 din Constituţie, 
potrivit căruia orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea in-
stanţelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, 
libertăţile și interesele sale legitime.

Toate instanţele judecătorești împreună alcătuiesc sistemul judiciar al Re-
publicii Moldova și constituie a treia putere în stat, fiind independentă de pu-
terea legislativă și cea executivă.

Odată cu sesizarea de către o persoană a instanţei de judecată se intentează 
un pro ces civil, acesta cuprinzând în sine toate acţiunile întreprinse de parti-
cipanţii la proces și instanţa de judecată în legătură cu examinarea și soluţio-
narea li tigiului existent, pentru ca în final judecătorul să adopte o hotărâre, 
prin care dreptul va fi recunoscut, obligaţia va fi supusă executării silite sau 
prejudiciul va urma a fi reparat, astfel înfăptuindu-se justiţia.

15.1.2.  Care este legislaţia ce reglementează sistemul judiciar 

  al Republicii Moldova?

Funcţionarea și organizarea instanţelor judecătorești, precum și regulile 
de desfășurare a unui proces civil se conţin numai în legile organice adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova. Principalele legi care reglementează siste-
mul judecătoresc al ţării noastre, pe lângă Constituţie, sunt:

– Codul de procedură civilă din 30.05.2003;
– Legea nr. 514 din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească;
– Legea nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie;
– Legea nr. 544 din 06.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
– Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activităţii 

grefierilor din instanţele judecătorești;
– Legea nr. 947 din 16.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magis-

traturii;
– Legea nr. 793 din 10.02.2000 a contenciosului administrativ.

15.1.3.  Care este ierarhia instanţelor judecătorești 

  în Republica Moldova?

Potrivit art. 114 al Constituţiei Republicii Moldova, ,,justiţia se înfănfănf ptuieăptuieă ște 
în numele legii numai de instanţele judecătorești”. De aceea, este foarte impor-
tant de cunoscut care sunt instanţele de judecată din ţara noastră și cum sunt 
ele organizate.

În Republica Moldova funcţionează mai multe instanţe judecătorești, ele fiind 
organizate într-un anumit sistem, existând o anumită ierarhie între acestea.

Sistemul instanţelor judecătorești este alcătuit din urmă toarele instanţe:
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Judecătoriile – instanţe judecătorești de grad inferior, care funcţionează 
în raioane și sectoare (mun. Chişinău) și judecă toate cauzele și cererile, în 
afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe. Localităţile din raza 
de activitate a acestora sunt stabilite conform Anexei nr. 1 a Legii privind orga-
nizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995.

Curţile de Apel – instanţe judecătorești de grad superior, care își exercită 
competenţa într-o circumscripţie ce cuprinde mai multe judecătorii, formate 
din mai multe colegii, care judecă cauzele date prin lege în competenţa lor ca 
instanţă de apel și recurs. Localitățile de reședinţă și judecătoriile din circum-
scripţia lor sunt prevăzute conform Anexei nr. 3 a Legii privind orga nizarea 
judecătorească nr. 514 din 06.07.1995. În prezent, în ţară funcţionează cinci 
Curţi de Apel cu reședinţa la: Chișinău, Bălţi, Comrat, Cahul și Bender (cu 
sediul în or. Căușeni).

Curtea Supremă de Justiţie – instanţa judecătorească supremă, care 
asigură aplicarea corectă și uniformă a legislaţiei de către toate instanţele 
judecătorești, în cadrul căreia funcţionează colegii specializate (civil și de con-
tencios administrativ, economic și penal), care judecă cauzele date prin lege în 
competenţa ei doar ca instanţă de recurs.

15.1.4.  Cum se determină corect instanţa competentă 

  să judece cauza?

Fiecare instanţă de judecată este în drept să examineze și să soluţioneze 
numai acele cauze civile care îi sunt atribuite prin lege, deci care sunt date 
prin lege în competenţa ei. Astfel, prima întrebare care apare în legătură cu 
intentarea unui proces este cum determinăm corect instanţa judecătorească 
competentă să judece litigiul nostru?

Răspunsul la această întrebare îl conţin așa-numitele norme de competen-
ţă, care stabilesc ce judecă fiecare instanţă de judecată în parte, fapt care ne 
permite să determinăm ușor instanţa la care urmează să ne adresăm.

15.1.4.1. Ce este competenţa materială a instanţelor judecătorești?

Ţinând cont de faptul că instanţele judecătorești diferă între ele, în primul 
rând, după ierarhia lor, adică pe verticală, urmează mai întâi să cunoașteţi ce 
judecă în prima instanţă fiecare dintre ele. Acest tip de competenţă este numit 
competenţa materială (după materie) și constă în următoarele:

Competenţa materială a judecătoriilor. Judecătoriile, potrivit art. 32 al 
Codului de procedură civilă, judecă în primă instanţă toate pricinile date prin 
lege în competenţa instanţelor de drept comun, cu excepţia celor ce ţin de com-
petenţa unor alte instanţe judecătorești. Din punctul de vedere al competenţei 
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materiale, putem spune că judecătoriile au competenţă generală, judecând cele 
mai multe tipuri de cauze: civile, familiale, de muncă, funciare, locative, de 
con tencios administrativ ș.a. De regulă, examinarea cauzelor în judecătorii are 
loc de către un singur judecător, asistat de grefier.

Competenţa Curţilor de Apel. Curţile de Apel sunt instanţele ierarhic supe-
rioare judecătoriilor. Cele cinci Curţi de Apel judecă apelurile și recursurile 
depuse îm potriva hotărârilor și încheierilor pronunţate în prima instanţă de 
către jude cătoriile care fac parte din jurisdicţia lor. De această dată, cererile 
de apel și de recurs sunt examinate de un complet de judecată format din trei 
judecători.

Competenţa Curţii Supreme de Justiţie. Curtea Supremă de Justiţie este 
unica instanţă superioară a cărei activitate se realizează în cadrul celor trei co-
legii: civil și de contencios administrativ, economic şi penal. Curtea Supremă 
de Justiţie nu judecă nicio categorie de cauze în primă instanţă și nici pe cale 
de apel.

În calitate de instanÎn calitate de instanÎ ţă supremă, Curtea Supremă de Justiţie judecă doar 
recursurile declarate împotriva deciziilor și încheierilor Curţilor de Apel, pro-
nunţate în calitate de instanţe de apel.

15.1.4.2. În ce constÎn ce constÎ ăn ce constăn ce const  competenţa teritorială a instanţelor judecătorești?

Pentru a cunoaște instanţa căreia trebuie să vă adresaţi în soluţionarea 
unei cauze civile concrete, nu este suficientă determinarea competenţei mate-
riale a instanţelor judecătorești. Este necesar să se stabilească și sub aspect teri-
torial care dintre instanţele judecătorești de același grad are împuternicirea de 
a soluţiona o cauză. În acest scop, se va recurge la normele de competenţă te-
ritorială. Prin intermediul normelor de competenţă teritorială se realizează o 
delimitare de atribuţii pe linie orizontală între diferitele instanţe judecătorești 
de același grad, în funcție de teritoriul pe care îl au în jurisdicţia lor.

Astfel, pentru a determina corect la care din judecătorii trebuie să se adre-
seze persoana, Codul de procedură civilă conţine câteva re guli.

Regula generală, aplicabilă în marea majoritate a cazurilor, este prevăzută 
la art. 38 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia cererea de chemare în 
judecată se adresează instanţei în circumscripţia teritorială a căreia își are do-
miciliul sau sediul pârârâr tul. Prin urmare, veți determina mai întâi localitatea (în 
unele cazuri chiar și strada) în care își are domiciliul (dacă e vorba de o persoa-
nă fizică) sau sediul (dacă e vorba de o persoană fizică juridică) pârâtul.
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De exemplu: în cazul unui litigiu apărut în legăn legăn leg tură tură tur cu nerestituirea sumei 
împrumutate de cetăţeanul Popescu, domiciliat într-o localitate din raionul Ia-
loveni, cetăţeanului Ionescu, care își are domiciliul într-o localitate din raionul 
Cimișlia, cererea de chemare în judecată cu privire la restituirea datoriei se va 
depune la Judecătoria raionului Ialoveni, deoarece în jurisdicţia acesteia își are 
domiciliul pârârâr tul, adică persoana împotriva căreia se va intenta procesul.

Pentru anumite situaţii, legea atribuie în competenţa mai multor instanţe 
competenţa de a judeca o anumită cauză, alegerea fiind fă, alegerea fiind fă, alegerea fiind f cută de către recla-
mant. Este vorba de regula competenţei alternative.

De exemplu: în cazul unei cereri de încasare a pensiei de întreţinere a co-
pilului minor, reclamantul va putea alege pentru a depune cererea de chemare 
în judecată între judecătoria în a cărei rază își are domiciliul pârârâr tul (conform 
regulii generale) sau în judecătoria în a cărei rază își are domiciliul reclaman-
tul, în cazul în care acestea sunt diferite.

Alte categorii de pricini în care determinarea instanţei de judecată se face 
la alegerea reclamantului le veți găsi enumerate la art. 39 din Codul de proce-
dură civilă.

Totodată, există și excepţii de la regula generală, legea atribuind anumite 
categorii de cauze în exclusivitate anumitor instanţe de judecată. Este vorba de 
competenţa exclusivă, reglementată la art. 40 din Codul de procedură civilă.

De exemplu: dacă litigiul se referălitigiul se referălitigiul se refer la dreptul de proprietate asupra unui 
bun imobil (un teren sau o casă de locuit), cererea se va depune numai la jude-
cătoria în a cărei rază teritorială se află acest bun, indiferent de faptul unde își 
are do miciliul reclamantul sau pârârâr tul.

15.2. Ce trebuie să se cunoască despre participanţii 
la procesul civil?

În acest capitol se conțin informaţii despre participanţii la procesul civil. 
De aici se poate afla cine sunt părţile în proces: reclamantul și pârâtul, care sunt 
ceilalţi participanţi la proces, drepturile și obligaţiile procesuale ale acestora.

15.2.1. Despre părţrţr ile în procesul civilîn procesul civilî

Până la această dată, cu siguranţă, cunoșteaţi că o persoană, dacă are o 
pretenţie împotriva alteia, pe care nu o poate satisface pe cale amiabilă, trebuie 
să se adreseze unei instanţe de judecată. Aceste persoane care au un litigiu 
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cu privire la un drept pentru rezolvarea căruia este necesar să se adreseze in-
stanţei de judecată se numesc părţi. Litigiul dintre cele două persoane presu-
pune cel puţin două părţi cu interese contrarii, și anume una care formulează 
pretenţii – reclamantul –, și alta împotriva căreia se formulează pretenţiile 
– pârârâr tul.

Denumirea de părţi este valabilă atât pentru faza judecăţii, cât și pentru 
faza executării silite, numai că, în anumite faze ale procesului, părţile poartă 
denumiri specifice:

– la prima judecată părţile se numesc reclamant și pârârâr t;
– în faza de judecată a apelului, părţile se numesc apelant și intimat;
– la judecata în recurs, părţile se numesc recurent și intimat;
– la judecata unei cereri de revizuire, părţile se numesc revizuent și in-

timat;
– în cazul executării silite, părţile poartă denumirea de creditor și debi-

tor.tor.tor

15.2.2. Cine este reclamantul?

Reclamantul este persoana al cărei drept sau interes legitim se susţi ne că este 
încălcat sau contestat și, prin urmare, care solicită apărarea sau recunoașterea 
lui în instanţa de judecată. Altfel spus, reclamantul este persoa na la cererea că-
reia se intentează procesul civil și care înaintează pretenţii. Condiţiile pentru a 
dobândi calitatea de reclamant sunt următoarele: 

– în primul rând, dreptul care se consideră a fi încălcat trebuie să apar-
ţină persoanei care se adresează judecății, or, nu este posibilă solici-
tarea intentării unui proces în vederea apărării unui drept care nu ne 
aparţine nouă decât în cazurile expres prevăzute de lege; 

– în al doilea rând, trebuie să se dispună de capacitate procesuală de exer-
ciţiu deplină, adică de posibilitatea recunoscută de lege de a se adresa 
instanţei și de a se apăra de sine stătător drepturile în faţa acesteia.

Persoanele fizice dobândesc capacitatea procesuală de exerciţiu deplină 
la vârsta de 18 ani. Pentru persoanele care nu au capacitate de exerciţiu este 
prevăzută instituţia reprezentării și asistării. Reprezentarea intervine în cazul 
minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și al persoanelor declarate in-
capabile (vezi art. 58, alin. 6 din Codul de procedură civilă).

De exemplu: drepturile unui copil minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani 
vor fi apărate în instanţa de judecată de către părinţii lui, în calitate de repre-
zentanţi legali. Anume aceștia din urmă vor îndeplini toate formalităţile ne-
cesare pentru desfăcesare pentru desfăcesare pentru desf șurarea procesului, prezenţa copilului în ședinţa de judecată 
nefiind una necesarănefiind una necesarănefiind una necesar .
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Drepturile minorilor cu vârsta între 14 și 18 ani, precum și ale adulţilor 
limitaţi în capacitatea de exerciţiu, sunt apărate în instanţa judecătorească de 
părinţii, părinții adoptivi sau curatorii lor, instanţa fiind obligată să introducă 
în astfel de pricini minorii sau adulţii limitaţi în capacitatea de exerciţiu. În 
aceste cazuri spunem că are loc asistarea, ca mod de reprezentare. Totodată, 
minorul care a atins vârsta de 16 ani poate să-și exercite personal drepturile 
procedurale și să-și îndeplinească obligaţiile procedurale de sine stătător în 
cazul declarării capacităţii depline de exerciţiu (emancipării) sau al încheierii 
căsătoriei.

Capacitatea procesuală de folosinţă și exerciţiu a persoanelor juridice este 
dobândită din momentul înregistrării și pierdută din momentul radierii din 
Registrul de stat.

15.2.3. Cine este pârârâr tul?

PâPâP rârâr t este persoana împotriva căreia se pornește procesul civil în instanţa 
de judecată, ca fiind prezumată că ar fi încălcat sau contestat dreptul recla-
mantului. De reţinut că calitatea de pârât trebuie să o aibă persoana pe seama 
căreia legea pune obligaţia de a repara prejudiciul cauzat prin neexecutarea 
unei obligaţii sau încălcarea unui drept. Or, nu întotdeauna autorul prejudi-
ciului poartă obligaţia de a-l repara.

De exemplu: în cazul în care v-a fost cauzat un prejudiciu de către un șofer 
de troleibuz, obligaţia de a repara acest prejudiciu o va avea parcul de troleibu-
ze la care este angajat acesta, deoarece legea pune pe seama angajatorului obli-
gaţia de reparare a prejudiciului cauzat de salariaţii săi. Sau, în cazul cauzării 
unui prejudiciu de către un minor în vârstă de până la 14 ani, calitatea de pârârâr t 
o vor avea părinţii lui, deoarece legea îi obligă i obligă i oblig pe aceștia să repare prejudiciul.

15.2.4. Ce este coparticiparea procesuală?

Procesului civil îi este specifică existenţa a două părţi: partea reclaman-
tului și partea pârâtului, reprezentate, de regulă, de câte o persoană de fiecare 
parte. Există însă situaţii când de partea reclamantului sau a pârâtului parti-
cipă mai multe persoane. Conform art. 62 din Codul de procedură civilă, o 
acţiune poate fi intentată în comun de mai mulţi reclamanţi sau împotriva mai 
multor pârâţi. În astfel de cazuri are loc coparticiparea procesuală.

Coparticiparea procesuală reprezintă participarea concomitentă de par-
tea reclamantului și/sau a pârârâr tului a mai multor subiecți, ale căror interese 
și pre tenţii nu se exclud reciproc.

Instituţia coparticipării procesuale nu schimbă numărul părţilor. Chiar 
dacă o acţiune poate fi înaintată în comun de mai mulţi reclamanţi sau îm-
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potriva mai multor pârâţi, în cadrul procesului rămân a fi doar două părţi cu 
interese contradictorii. Coparticipanţii, în funcţie de partea cui participă la 
proces, se numesc coreclamanţi sau copârâţrâţr i. Scopul coparticipării procesuale 
este de a nu admite ca drepturile altor persoane să fie afectate prin soluţiona-
rea cauzei și de a optimiza examinarea și soluţionarea justă a anumitor cauze 
civile. Coparticiparea procesuală contribuie la concentrarea în cadrul aceluiași 
proces a tuturor probelor, fapt care exclude emiterea de hotărâri contradictorii 
în cazul unor cauze similare după obiect și temei.

Există situaţii când coparticiparea este obligatorie, fiind impusă prin lege 
(vezi art. 62 din Codul de procedură civilă). În asemenea cazuri, examinarea 
și soluţionarea litigiului în lipsa unui coreclamant sau copârât sau examinarea 
separată a cauzelor este imposibilă. Coparticiparea obligatorie se produce în 
cazurile când are loc examinarea litigiilor ce rezultă din raporturile de pro-
prietate comună (vor participa toţi coproprietarii), relaţiile de moștenire (de 
exemplu: împărţirea masei succesorale), litigii locative (de exemplu: anularea 
bonului de repartiţie a spaţiului locativ în cazul în care există mai mulţi chiriași 
majori), apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale (acţiunile se vor 
înainta împotriva autorului și a publicaţiei).

În alte cazuri, poate avea loc coparticiparea facultativă, în situaţiile în care 
participarea la judecarea cauzei a unuia sau a mai multor coparticipanţi poate 
avea loc, adică în mod normal pretenţiile pot fi examinate și separat, dar per-
soanele interesate solicită judecăţii examinarea în comun a pretenţiilor înain-
tate (în acest sens a se vedea art. 63 din Codul de procedură civilă).

15.2.5. Ce drepturi și obligaţii au părţrţr ile în procesul civil?în procesul civil?î

Reclamantul și pârâtul au drepturi și obligaţii procesuale egale. Drepturile 
părţilor se clasifică în drepturi generale, specificate în art. 56 din Codul de 
procedură civilă, și drepturi speciale, stabilite în art. 60 din Codul de proce-
dură civilă.

Drepturile generale sunt specifice tuturor participanţilor la proces, nu 
doar părţilor, și sunt următoarele:

– să ia cunoștinţă de materialele dosarului;
– să facă extrase și copii de pe ele;
– să solicite recuzări;
– să prezinte probe și să participe la cercetarea lor;
– să pună întrebări altor participanţi la proces, martorilor, experţilor și 

specialiștilor;
– să formuleze cereri;
– să reclame probe;
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– să dea instanţei explicaţii orale și scrise;
– să expună argumente și considerente asupra problemelor care apar în 

dezbaterile judiciare;
– să înainteze obiecţii împotriva demersurilor, argumentelor și conside-

rentelor celorlalţi participanţi;
– să atace actele judiciare;
– să-și exercite toate drepturile procedurale acordate de legislaţia proce-

durală civilă.

Totodată, părţile dispun și de anumite drepturi speciale, care nu sunt atri-
buite și altor participanţi la proces. Astfel, reclamantul este în drept să modi-
fice temeiul sau obiectul acţiunii, să mărească sau să reducă cuantumul pre-
tenţiilor din acţiune sau să renunţe la acţiune. Renunţarea poate fi parţială 
sau totală. Dacă reclamantul renunţă la pretenţii, procesul încetează. Recla-
mantului, de asemenea, îi aparţine dreptul de a alege competenţa teritorială în 
cazurile prevăzute de lege.

Pârâtul este în drept să recunoască integral sau parţial pretenţiile. Dacă 
pârâtul recunoaște pretenţiile care-i sunt înaintate, procesul continuă până la 
adoptarea hotărârii. Pârâtul mai are dreptul să înainteze împotriva reclaman-
tului acţiunea reconvenţională în condiţiile specificate în art. 172 din Codul 
de procedură civilă.

De asemenea, părţile pot încheia o tranzacţie de împăcare, aceasta fiind 
o înţelegere prin care părţile își fac concesii reciproce. Tranzacţia de împăcare 
admisă de către instanţa de judecată duce la încetarea procesului. Instanţa nu 
va admite renunţarea sau recunoașterea acţiunii și nici tranzacţia de împăcare, 
dacă părţile își valorifică aceste drepturi cu rea-credinţă, adică contrar legii 
sau afectând drepturile, libertăţile sau interesele altor persoane.

Obligaţiile părţilor în proces sunt următoarele:
– de a beneficia cu bună-credinţă de drepturile lor;
– de a respecta ordinea în cadrul ședinţei de judecată;
– de a onora instanţa de judecată;
– de a îndeplini obligaţiile în ordinea și în termenele stabilite de lege sau

de judecător;
– de a urmări desfări desfări desf șurarea procesului;
– de a anunţa instanţa de judecată despre schimbarea domiciliului după

intentarea procesului, precum și despre motivele neprezentării în
ședinţa de judecată.
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15.2.6.  Poate cineva interveni într-un proces deja pornit alîntr-un proces deja pornit alî ături

  de reclamant sau pârârâr t?

Alături de părţi în cadrul procesului civil pot participa anumite persoane, 
ale căror drepturi și interese ar putea fi afectate prin hotărârea judecătorească 
adoptată în legătură cu soluţionarea litigiului. Aceste persoane pot interveni în 
cadrul proceselor care au fost deja pornite la iniţiativa reclamantului. Cauza 
admiterii de către lege a unei atari intervenţii este faptul că aceste persoane 
sunt interesate în procesul respectiv din punctul de vedere al drepturilor lor. O 
astfel de categorie de participanţi la proces sunt numiţi intervenienţi.

Intervenienţii în procesul civil reprezintă acele persoane, participante la 
procesul civil, care au legăprocesul civil, care au legăprocesul civil, care au leg tură tură tur cu litigiul și intervin sau sunt atrase într-un 
proces deja pornit între părţile iniţiale având interes în desfăn desfăn desf șurarea procesu-
lui, astfel încât hotărârâr rea judecătorească pronunţată în legăn legăn leg tură tură tur cu soluţio-
narea cauzei va influenţa drepturile sau obligaţiile lor.

Participarea intervenienţilor permite examinarea în cadrul aceluiași 
proces a mai multor pretenţii, care se bazează pe aceleași probe, având loc o 
economie de timp. De asemenea, graţie intervenienţilor, instanţa de judeca-
tă examinează diferite circumstanţe care se referă la litigiu, evitându-se astfel 
emiterea de hotărâri care ar putea afecta drepturile și interesele altor persoane. 
Intervenienţii sunt de două feluri: principali și accesorii.

15.2.7. Cine este intervenientul principal?

Intervenientul principal reprezintă o terţă persoană, care intervine într-
un proces deja pornit între reclamant și pârât, în vederea apărării unui drept 
sau interes al său, prin înaintarea pretenţiilor proprii faţă de obiectul litigiului 
(a se vedea art. 65 din Codul de procedură civilă).

De exemplu: în cazul unui proces de divorţ și de partaj al averii, inclusiv 
al unei case de locuit, în procesul deja existent între cei doi soţi intervine 
mama-soacrăsoacrăsoacr , care susţine că și dânsa a participat financiar la construcţia 
casei, res pectiv, pretinde casei, res pectiv, pretinde casei, res și ea o cotă-parte.-parte.-

Într-un asemenea caz, pretenţiile intervenientului sunt în contradicţie cu 
interesele ambelor părţi, deoarece acestea nu îi recunosc dreptul asupra casei 
și ele se vor examina în cadrul aceluiași proces, iar prin hotărârea pronun ţată 
instanţa va decide cum va avea loc partajul între cei trei, în funcție de probe-
le care vor fi prezentate. Să nu înţelegeți că acest intervenient nu poate să-și 
formuleze pretenţia pe cale principală formând un dosar distinct, însă el are 
posibilitatea dată de lege de a interveni în acest fel într-un proces deja pornit. 
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El poate să uzeze de această posibilitate pentru a preîntâmpina apariţia unor 
hotărâri judecătorești contradictorii, dar și pentru a realiza o economie de 
timp și chiar de cheltuieli.

Intervenientul principal are drepturi și obligaţii de reclamant. Astfel, in-
tervenientul principal poate înainta o acţiune, poate să administreze probe, să 
renunţe la pretenţii, să încheie tranzacţii de împăcare, să atace hotărârea, să 
ceară executarea acesteia și este obligat să achite taxa de stat.

15.2.8. Cine este intervenientul accesoriu?

De exemplu: o persoană, care plătește deja în baza hotărârii judecătorești 
pensia de întreţinere a copilului minor din prima căsătorie, este acţionată în 
ju decată pentru a plăti pensie alimentară ti pensie alimentară ti pensie alimentar copilului din a doua căsătorie. În În Î
acest proces prima soţie va putea interveni în proces alături de pârârâr t ca interve-
nient accesoriu. Motivaţia se rezumă la faptul că dacă instanţa va decide plata 
pensiei de întreţinere, atunci cuantumul primei pensii se va micșora și nu este 
exclus ca pârâtul să acţioneze cu rea-credinţă, înţelegâelegâeleg ndu-se cu a doua soţie ca 
aceasta să-l acţioneze în judecată. Sau, împotriva unei organizaţii este înain-
tată o acţiune de reparare a pa gubei cauzate prin pierderea unei haine pe care iune de reparare a pa gubei cauzate prin pierderea unei haine pe care iune de reparare a pa 
cineva a lăsat-o la garderobă. În proces va fi atras În proces va fi atras Î în calitate de intervenient 
accesoriu alături de pârârâr t și salariatul garderobier.

Intervenientul accesoriu este acel participant care intervine sau este atras 
într-un proces deja pornit între părţile iniţiale, pe lângă reclamant sau pârât, 
care este interesat de soarta procesului, fără a formula pretenţii proprii faţă de 
obiectul litigiului.

Prin urmare, intervenientul accesoriu este terţa persoană care poate să 
participe la un proces deja pornit între părţi, alături de reclamant sau de pârât, 
întrucât hotărârea judecătorească ar putea să influenţeze drepturile sau obli-
gaţiile ei faţă de una din părţi (vezi art. 67 din Codul de procedură civilă). Pe 
parcursul procesului, interesele procesuale ale părţii și intervenientului acce-
soriu nu se exclud, dar nici nu coincid, ca în cazul coparticipanţilor. Adică in-
tervenienţii accesorii au un interes juridic în soluţionarea cauzei fie din cauza 
pericolului de a fi acţionaţi în regres, fie din alte considerente. Astfel, interve-
nienţii accesorii își apără drepturile preventiv. Este mai puţin probabil, dar po-
sibil ca intervenientul accesoriu să apară în proces de partea reclamantului.

Intervenientul accesoriu are toate drepturile și obligaţiile procesuale ale 
părţii căreia i se alătură. Astfel, el are dreptul de a prezenta probe, de a înainta 
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demersuri, de a da explicaţii, de a pune întrebări, de a lua cuvântul în susţi-
neri verbale, dreptul de a ataca hotărârea cu apel. Însă art. 68 CPC prevede și 
anumite excepţii. Este vorba de dreptul de a renunţa la acţiune, de a modifica 
temeiul sau obiectul acţiunii, de a majora sau a reduce cuantumul pretenţiilor 
din acţiune, de a recunoaște acţiunea sau de a încheia tranzacţia de împăcare, 
de a înainta acţiunea reconvenţională, de a cere executarea silită a hotărârii. 
Aceste condiţii dure sunt explicabile, or, intervenienţii accesorii nu pot avea 
pretenţii proprii.

Intervenienţii accesorii pot interveni în proces la cererea lor motivată, la so-
licitarea uneia dintre părţi sau din oficiul instanţei. Dacă intervenţia este solici-
tată de potenţialul intervenient, atunci cererea motivată va fi depusă instanţei 
și câte o copie fiecăreia din părţi. Dacă intervenientul accesoriu este atras în 
proces la solicitarea uneia din părţi sau din oficiul instanţei, atunci partea sau 
părţile pot să conteste introducerea în proces a intervenientului accesoriu.

15.2.9. Cum are loc reprezentarea în procesul civil?în procesul civil?î

Reprezentarea judiciară Reprezentarea judiciară Reprezentarea judiciar este situaţia în care o persoană, numită repre-
zentant, care nu este parte a litigiului, îndeplinește actele procesuale într-un 
proces, în numele și în interesul altei persoane, numită reprezentat, care este 
subiect al litigiului, având calitatea de reclamant, pârârâr t sau intervenient.

Scopul urmărit de reprezentant, atunci când îndeplinește actele procedu-
rale în numele și în interesul reprezentatului, este acordarea ajutorului juridic 
necesar acestuia din urmă, participând nemijlocit la proces sau asistându-l 
în proces și oferindu-i consultaţii, sfaturi și recomandări. Prin acest ajutor ju-
ridic acordat, reprezentantul contribuie la exercitarea din plin a drepturilor 
și obligaţiilor procesuale ale persoanelor, care din cauza lipsei cunoștinţelor 
juridice nu ar fi putut atinge rezultatul scontat. Totodată, reprezentantul, pe 
lângă funcţia de apărare a intereselor reprezentatului, mai exercită și funcția 
de contribuţie la înfăptuirea justiţiei, ajutând în acest sens instanţa de judecată 
la stabilirea adevărului, colectarea și aprecierea probelor, aplicarea corectă a 
normelor de drept, fapt care contribuie direct și la justa soluţionare a cauzei.

Necesitatea reprezentării este condiţionată de trei motive:
– existenţa situaţiilor în care participantul la proces nu este în stare să 

par ticipe la proces personal (minorii, persoanele incapabile) sau în 
care par ticiparea lui este dificilă (în caz de boală, deplasare, distanţă 
mare ș. a.);

– existenţa principiului contradictorialităţii, care pune sarcina de a do-
vedi pe seama ambelor părţi, și nu pe judecător, fapt care face dificilă 
atingerea rezultatului dorit în lipsa unor cunoștinţe juridice calificate;



780  D R E P T U L  P R O C E S UA L  C I V I L

– ficţiunea persoanelor juridice, care nu pot participa la raporturi juri-
dice, inclusiv la procesul civil, decât prin intermediul unor persoane 
fizice, care au o anumită legătură cu ele, în limitele împuternicirilor 
stabilite în lege, statut, contract. De aceea, persoanele fizice pot avea 
reprezentanţi în procesul civil, iar cele juridice întotdeauna partici-
pă prin intermediul reprezentanţilor. Persoanele juridice participă la 
procesul civil prin intermediul organelor lor de administrare, care ac-
ţionează în limitele atribuite de lege și statut, precum și prin reprezen-
tanţii lor (de exemplu: juristul-salariat).

15.2.10. Cine sunt reprezentanţii legali?

Reprezentarea judiciară legală se produce în virtutea prevederilor legale cu 
condiţia existenţei unor anumite fapte juridice. Conform art. 79 din Codul de 
procedură civilă, reprezentanţi legali sunt:

– părinţii, părinții adoptivi, tutorii, curatorii și alte persoane prevăzute 
de lege care apără în judecată drepturile, libertăţile și interesele legitime 
ale persoanelor făpersoanelor făpersoanelor f ră capacitate de exerciţiu sau cu capacitate limitată;

– administratorii fiduciari sau tutorii care apără drepturile persoanelor 
declarate dispărute fără urmă;

– custodele sau tutorele care apără drepturile și interesele legitime ale 
moștenitorilor, dacă moștenirea încă nu a fost acceptată de nimeni.

Reprezentantul legal îndeplinește în numele celui reprezentat toate actele 
procedurale pe care acesta din urmă are dreptul să le exercite, cu excepţiile 
stabilite de lege. Reprezentantul legal poate încredinţa unei persoane terţe re-
prezentarea în instanţa judecătorească (de exemplu, unui avocat), însă, după 
caz, instanţa îl poate cita pentru a da explicaţii referitoare la actele pe care le-a 
încheiat sau săvârșit în calitate de reprezentant legal.

15.2.11. Cum pot fi reprezentate interesele într-un proces civilîntr-un proces civilî

printr-un avocat?

Dreptul la apărare, în cadrul procesului civil, cuprinde posibilitatea per-
soanei de a beneficia de asistenţă juridică calificată acordată de un reprezen-
tant profesionist. Din conţinutul prevederilor constituţionale rezultă existenţa 
unui drept pe care persoana îl poate exercita sau nu, pe riscul ei, adică persoa-
na are deplina facultate de a hotărî asupra antrenării în proces a unui repre-
zentant profesionist, precum și asupra renunţării la acesta în favoarea altuia 
sau chiar de a nu beneficia de o asistenţă calificată, cu excepţia cazurilor în 
care legea instituie asistenţa juridică calificată obligatorie. Potrivit art. 75 din 
Codul de procedură civilă, în procesul civil persoanele fizice își pot apăra in-
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teresele personal sau prin reprezentanţi. Participarea personală la proces nu 
face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea reprezentant. Astfel, 
normele citate permit angajarea unui avocat pentru a fi reprezentate interesele 
în faţa instanţei de judecată. Posibilitatea participării la proces a avocatului 
în calitate de reprezentant constituie una din garanţiile realizării dreptului 
constituţional la apărare și asigură realizarea drepturilor și obligaţiilor proce-
durale ale participanţilor la proces, care din anumite motive nu pot sau pentru 
care este complicat să le realizeze personal.

Persoanele care nu dispun de suficiente mijloace pentru a angaja un avocat 
vor putea dispune de asistenţa gratuită a unui avocat, începând cu 1 ianuarie 
2012, depunând în acest sens o cerere la Oficiul teritorial respectiv al Consiliu-
lui Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (pentru mai multă 
informaţie puteţi accesa: www.cnajgs.md).

15.2.12. Poate participa procurorul la un proces civil?

Pe lângă reclamant și pârât, intervenienţi și reprezentanţă, la un proces 
civil mai pot participa și alți subiecți. Potrivit art. 55 din Codul de procedură 
civilă, procurorul se numără printre participanţii la proces. Temeiurile par-
ticipării procurorului la procesul civil sunt specificate limitativ de legislaţie. 
Astfel, procurorul pornește procesul civil:

• la cererea persoanelor fizice care nu-și pot apăra drepturile și interese-
le personal din anumite motive (boală, vârstă, incapacitate).

Conform art. 71 din Codul de procedură civilă, dacă o persoană nu se 
poate adresa judecății personal din cauză de sănătate, vârstă înaintată, inca-
pabilitate sau alte motive întemeiate, va solicita printr-o cerere scrisă procuro-
rului apărarea drepturilor și intereselor sale. În Legea cu privire la procuraturăLegea cu privire la procuraturăLegea cu privire la procuratur , 
printre aceste categorii de persoane sunt specificaţi și minorii. În cazul în care 
drepturile unei persoane incapabile necesită apărare, nu este absolut necesară 
cererea acesteia sau a reprezentantului ei legal.

Exemple de cazuri când legea prevede posibilitatea participării procuro-
rului la procesul civil:

– conform art. 42 din Codul familiei, procurorul are dreptul de a cere 
declararea nulităţii căsătoriei dacă căsătoria a fost încheiată de o per-
soană care nu a atins vârsta matrimonială și această vârstă nu a fost 
redusă în modul stabilit;

– conform art. 68 din Codul familiei, procurorul este împuternicit să 
pornească acţiunea de decădere din drepturile părintești;

– conform art. 137 din Codul familiei, procurorul are dreptul să ceară 
desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei copilului;
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– apărarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime ale unui număr 
nelimitat de persoane.

De regulă, sunt cazuri în care procurorul contestă legalitatea actelor nor-
mative în instanţa de judecată emise de organele administraţiei publice cen-
trale sau locale. De asemenea, se poate adresa și în alte cazuri în care sunt 
vizate drepturile unui cerc nelimitat de persoane (de exemplu: protecţia consu-
matorilor, poluarea mediului).

– apărarea drepturilor și intereselor statului și ale societăţii în cazurile 
prevăzute de lege.

În aceste cazuri, am putea spune că procurorul exercită funcţia de avocat 
al statului și al societăţii. Astfel, procurorul este în drept să adreseze judecății 
o acţiune sau o cerere în apărarea drepturilor sau intereselor statului și ale 
societăţii ce ţin de:

– formarea și executarea bugetului;
– protecţia proprietăţii aflate în proprietatea exclusivă a statului;
– rezilierea contractului care lezează statul în interesele lui;
– perceperea unei sume bănești în beneficiul agenţilor economici în al 

căror capital statutar statul are cotă-parte;
– declararea, în condiţiile legii, a actelor normative ale autorităţilor pu-

blice, ale altor organe și organizaţii, ale persoanelor oficiale sau ale 
funcţionarilor publici ca fiind nule;

– perceperea în beneficiul statului a bunurilor dobândite ilicit;
– anularea înregistrării și lichidarea persoanei juridice în cazul încălcă-

rii modului stabilit de constituire, precum și urmărirea veniturilor ei 
ilicite;

– protecţia mediului înconjurător;
– alte cazuri prevăzute de lege.

15.2.13. Cine mai poate solicita intentarea unui proces civil?

Conform regulii generale, intentarea procesului civil are loc la solicitarea
reclamantului, adică a titularului dreptului încălcat sau contestat. Însă în 

art. 73 al Codului de procedură civilă este stabilită o regulă specială potrivit 
căreia intentarea procesului civil, în apărarea drepturilor altor persoane, poate 
avea loc și la solicitarea altor subiecți decât reclamantul, și anume: organe ale 
ad ministraţiei publice centrale și locale, organizaţii obștești, cetăţeni. Legisla-
ţia procesuală civilă admite pornirea procesului de către autorităţile publice, 
or ganizaţiile și cetăţeni în toate felurile de procedură civilă existente. Temeiu-
rile de participare sunt:
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– cererea persoanelor care consideră că li se încalcă drepturile, libertă-
ţile și interesele legitime (ca excepţie apare doar apărarea intereselor 
persoanelor incapabile, în cazul cărora nu este necesară cererea lor sau 
a reprezentanţilor lor legali);

– propria iniţiativă, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime 
ale unui număr nelimitat de persoane.

De exemplu:
AtorităţAtorităţAtorit ile tutelare au dreptul să ceară ceară cear instanţei de judecatţei de judecatţ ă ei de judecată ei de judecat intentarea procesu-

lui în legăn legăn leg turăturătur  cu:ă cu:ă
– declararea nulităţdeclararea nulităţdeclararea nulit ii căsătoriei (art. 42 din Codul familiei);
– decăderea din drepturile părintești (art. 68 din Codul familiei);
– încasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori sau a celor majori inapţi de 

muncă (art. 74 din Codul familiei);
– desfacerea sau declararea nulităţdesfacerea sau declararea nulităţdesfacerea sau declararea nulit ii adopţiei copilului (art. 137 și 140 din Codul fami-

liei).

O altă formă de participare a autorităţilor publice într-un proces civil este 
depunerea concluziilor. Depunerea concluziilor ca formdepunerea concluziilor. Depunerea concluziilor ca formdepunerea concluziilor ă de participare a auto-
rităţilor publice la procesul civil se face numai dacă legea prevede expres acest 
lucru. Legea poate să prevadă obligativitatea depunerii concluziilor sau posi-
bilitatea acestei acţiuni. Depunerea concluziilor de către autorităţile publice se 
face în virtutea obligaţiilor funcţionale, în orice moment, până la pronunţarea 
hotărârii, precum și în instanţa de apel (art. 74 CPC). Scopul depunerii conclu-
ziilor este de a apăra drepturile, libertăţile, interesele altor persoane, interesele 
statului și ale societăţii.

De exemplu: participarea reprezentantului autorităţii tutelare este obliga-
torie:
– în cazul examinării cererii privind declararea nulităţii căsătoriei în cheiate 

cu un minor care nu a atins vârsta matrimonială sau cu o per soană decla-
rată incapabilă (art. 42 din Codul familiei);

– în cazul încuviinţării adopţiei (art. 119 din Codul familiei, art. 291 CPC);
– în cazul declarării capacităţii depline de exerciţiu a minorului (art. 295 

CPC);
– în cazul declarării persoanei dispărută făfăf ră urmă sau decedată (art. 299 

CPC).
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15.3. Ce trebuie să se cunoască cu privire la cererea
de chemare în judecată și alte acte procesuale întocmite
în legătură cu desfăcu desfăcu desf șurarea unui proces civil?

În acest capitol veţi găsi informaţii despre principalele acte procesuale care 
ar putea fi întocmite în legătură cu un proces civil. O atenţie deosebită este 
acordată cererii de chemare în judecată. Informaţia respectivă va fi utilă la în-
tocmirea unei cereri de chemare în judecată, a unei cereri reconvenţionale sau 
a unei referinţe.

15.3.1. Ce este cererea de chemare în judecată?

Orice persoană care pretinde recunoașterea unui drept trebuie să se adre-
seze instanţei de judecată. În acest sens, trebuie să depuneți o cerere de chema-
re în judecată la instanţa competentă să judece pricina. Intentarea unui proces 
are loc numai în baza unei cereri depuse în formă scrisă. Instanţa de judecată 
nu poate intenta din oficiu un proces civil, în lipsa unei cereri de chemare în 
judecată sau a unui alt tip de cerere. În momentul depunerii cererii la instanţă, 
în procedurile ce vor urma pentru judecarea pricinii, veți fi citat în calitate de 
reclamant, iar persoana chemată în judecată va fi citată în calitate de pârât. De 
aceea, este foarte important să cunoașteți ce trebuie să cuprindă o cerere de 
chemare în judecată, cum și unde trebuie depusă.

15.3.2. Ce trebuie să cuprindă cererea de chemare în judecată?

Forma și conţinutul cererii de chemare în judecată sunt reglementate de
art. 166 și 167 din Codul de procedură civilă.

Cererea trebuie să cuprindă datele personale și de identificare proprii și ale 
persoanei pe care o chemați în judecată, care se referă la: nume, prenume, do-
miciliu sau reședinţă, iar pentru persoanele juridice, numărul de înregistrare, 
codul fiscal și contul bancar. Dacă nu cunoașteți domiciliul persoanei chemate 
în judecată, va trebui să menţionați în cerere această împrejurare și să prezen-
taţi dovezi instanţei unde se va depune cererea, în sensul că ați făi făi f cut demersuri 
pentru aflarea domiciliului părţii adverse.

După menţionarea datelor personale și de identificare proprii și ale per-
soanei chemate în judecată, trebuie să indicați ce drept solicitaţi să fie recunos-
cut de către pârât și ce vă îndreptăţește la recunoașterea acestui drept. Atunci 
când pretenţiile formulate în cerere sunt evaluabile, veți indica valoarea pe 
care o pretindeți.

După prezentarea pe scurt a faptelor care v-au determinat să introduceți 
cererea, este recomandat să indicați textul de lege pe care se întemeiază cere-
rea, însă această precizare nu este obligatorie, întrucât calificarea acţiunii se
va face de instanţa sesizată cu judecarea procesului. De asemenea, trebuie să 
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arătaţi dovezile pe care se sprijină dreptul pretins, iar dacă deţineți înscrisuri, 
trebuie să le anexați la cererea depusă.

În situaţia în care ați chemat în judecată mai multe persoane, atât cererea, 
cât și actele anexate trebuie depuse în atâtea exemplare câţi copârâţi sunt în 
cauză, plus un exemplar pentru instanţă. Dacă înscrisurile depuse sunt într-o 
limbă străină sau cu litere vechi, aveți obligaţia să faceți traducerea acestora.

De reţinut: dacă credeți că nu aveți cunoștinţele necesare pentru a formula o 
asemenea cerere, sau dacă sunteți în imposibilitatea de a o formula, vă puteţi 
adresa unui avocat sau puteți împuternici o altă persoană să întocmească 
cere rea. În aceste două situaţii, cererea va cuprinde numele și sediul pro-
fesional al avocatului, respectiv, numele și calitatea celui care vă reprezintă.

15.3.3. Cum și unde se depune cererea de chemare în judecată?

După întocmirea cererii, aceasta se va semna, iar în situaţia în care cererea
nu s-a formulat personal, aceasta va fi semnată de persoana care a întocmit-o, 
însă pentru aceasta este nevoie ca o asemenea împuternicire să fie expres pre-
văzută în procură. Cererea de chemare în judecată se poate depune personal 
sau prin reprezentant, fie prin poștă.

La primirea cererii de chemare în judecată, judecătorul verifică dacă 
aceasta întrunește exigenţele prevăzute de lege. În caz contrar, reclamantul 
trebuie să facă imediat completările sau modificările cerute ori să depună copii 
de pe cerere și copii de pe înscrisurile pe care își întemeiază pretenţiile. Când 
lichidarea imediată a neajunsurilor nu este posibilă, cererea se consemnează în 
registrul de intrare a documentelor, iar reclamantului i se va acorda un termen 
pentru a aduce cererea în conformitate cu prevederile legii. Dacă cererea a fost 
primită prin poștă, reclamantului i se vor comunica în scris neajunsurile și 
menţiunea că acestea urmează să fie lichidate în interiorul termenului acordat. 
Dacă se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru cererea de 
chemare în judecată, procesul își urmează cursul firesc.

15.3.4.  Ce acte procesuale îndeplinește pârâtul în cadrul
  unui proces civil? Ce este referinţa?

Dacă persoana a fost chemată în judecată în calitate de pârât într-o cauză 
civilă, aceasta are posibilitatea legală să se apere faţă de pretenţiile reclamantu-
lui prin depunerea unei cereri numită referinţă. Potrivit art. 186 din Codul de 
procedură civilă, în cadrul pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare, jude-
cătorul propune pârâtului să prezinte în judecată în termen probele necesare și 
îi explică obligaţia de a depune referinţa împotriva acţiunii reclamantului.
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Astfel, depunerea referinţei este obligatorie pentru toate categoriile de cau-
ze judecate pe calea procedurii contencioase (adică la examinarea unui litigiu 
între două părţi), atât la judecata în prima instan ţă, cât și în instanţa de apel 
și recurs. În referinţă se indică instanţa la care se depune aceasta, numele sau 
denumirea reclamantului și revendicările lui, obiecţiile procesuale și materiale 
pentru fiecare pretenţie în parte, probele care dovedesc aceste obiecţii, demer-
surile pârâtului, precum și alte date importante pentru soluţionarea cauzei.

Ca și în cazul cererii de chemare în judecată, referinţa trebuie depusă în atâ-
tea exemplare câţi reclamanţi sunt în cauză, plus un exemplar pentru in stanţă. 
Dacă în cauză aveți calitatea de pârât alături de alte persoane, puteţi depune o 
singură întâmpinare pentru toţi copârâţii sau numai pentru cei care doresc să o 
formuleze. Referinţa trebuie depusă înainte de termenul stabilit pentru judecată.

În cazul în care nu ați avut timp suficient pentru a pregăti apărarea, la so-
licitare, instanţa vă poate acorda un termen pentru pregătirea apărării și depu-
nerea referinţei. Neprezentarea în termen a probelor și a referinţei de către pârât 
nu împiedică examinarea și soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

15.3.5. Ce este cererea reconvenţională?

Atunci când ați fost chemat în judecată de o persoană și credeți că sunteți 
îndreptăţit să solicitaţi pretenţii de la persoana respectivă, aveți posibilitatea 
legală oferită de art. 172 să formulați o cerere, numită cerere reconvenţională.

Acţiunea reconvenţională constă într-o pretenţie separată a pârârâr tului 
înaintată împotriva reclamantului ce urmează să fie examinată concomitent 
cu acţiunea principală.

Acţiunea reconvenţională poate fi înaintată până la finalizarea examinării 
cauzei în fond. Art. 173 al Codului de procedură civilă prevede patru cazuri în 
care acţiunea reconvenţională poate fi admisă spre examinare concomitent cu 
acţiunea principală, judecătorul fiind în drept, dar nu obligat, să o facă. Aceste 
cazuri sunt următoarele:

1. Dacă acţiunea reconvenţională urmărește compensarea pretenţiei ini-
ţiale a reclamantului. Compensarea se produce atunci când acţiunea 
principală poartă caracter patrimonial. În asemenea situaţii este fa-
cilitată executarea hotărârii, or, instanţa va elibera doar un titlu exe-
cutoriu (posibil compensarea să stingă integral pretenţiile părţilor în 
litigiu, situaţie în care nu se eliberează titlul executoriu). 

De exemplu: locatorul cere de la locatar plata pentru chiria apar-
tamentului în mărime de 10 mii de lei, iar acesta, la rârime de 10 mii de lei, iar acesta, la rârime de 10 mii de lei, iar acesta, la r ndul său, solici-
tă costul reparaţiei capitale pe care a făcapitale pe care a făcapitale pe care a f cut-o, de asemenea, în mărime 
de 10 mii de lei.
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2. Dacă admiterea acţiunii reconvenţionale exclude, total sau parţial, ad-
miterea acţiunii principale. În acest caz acţiunile se exclud reciproc, 
fapt care face imposibilă examinarea lor separată.

De exemplu: în cadrul examinării acţiunii de achitare a pensiei de 
întreţi nere pentru copilul minor pârârâr tul contestă paternitatea, sau în 
procesul de divorţ pârârâr tul solicită declararea nulităţii căsătoriei, ori în 
acţiunea de partaj al bunurilor succesorale pârârâr tul succesor legal contestă 
legali tatea testamentului. În toate cele trei cazuri, dacÎn toate cele trei cazuri, dacÎ ă pretenţiile pârârâr tu-
lui vor fi admise, atunci obligatoriu cele ale reclamantului vor fi respinse.

3. Dacă acţiunea reconvenţională și cea iniţială sunt în conexiune, iar ju-
decarea lor simultană ar duce la soluţionarea rapidă și justă a litigii lor.

De exemplu: în procesul de desfacere a căsătoriei pârâtul cere par-
tajul averii sau plata pensiei de întreţinere.

4. Dacă acţiunea reconvenţională este înaintată în cadrul aceluiași litigiu
între aceleași părţi.

Acţiunea reconvenţională se înaintează în instanţa care judecă acţiunea 
iniţială, indiferent de faptul care instanţă ar fi competentă să o judece. Cererea 
reconvenţională se întocmește potrivit regulilor generale cu privire la forma și 
conţinutul cererii de chemare în judecată.

15.4. Ce trebuie să știţi despre judecata în faţa primei instanţe? 
Acest capitol conţine o vastă informaţie despre judecată în faţa primei in-

stanţe, fiind expuse etapele procesului, regulile de comportare în faţa judecă-
ţii, probele care pot fi prezentate. De asemenea, din acest capitol se poate afla 
cum are loc citarea participanţilor la proces și care este procedura și temeiurile 
de recuzare a judecătorului. Posedarea acestor cunoștinţe va permite formarea 
unei viziuni despre cum merg lucrurile în judecată și va ajuta la formarea unui 
comportament adecvat în faţa judecătorului.

15.4.1. Care sunt etapele prin care trece un proces civil?

Procesul civil parcurge, în mod obișnuit – dar nu obligatoriu –, două faze: 
judecata și executarea silită.

Faza judecăţii cuprinde: judecata în primă instanţă și judecata pe calea
căilor de atac (apel și/sau recurs). Indiferent că este în primă instanţă sau în 
căile de atac, în principiu, judecata parcurge trei etape:

1. etapa scrisă, care include întocmirea și depunerea cererii de chemare 
în judecată de către reclamant, întocmirea și depunerea referinţei și/ 
sau a cererii reconvenţionale de către pârât);
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2. etapa dezbaterilor judiciare, care constă în examinarea propriu-zisă a 
cauzei în ședinţa de judecată;

3. etapa deliberării și pronunţării hotărârii judecătorești.

15.4.2. Cum are loc intentarea procesului civil?

Intentarea procesului civil o decide judecătorul căruia i-a fost repartizată 
cauza pentru examinare. În acest sens judecătorul adoptă o încheiere, în ter-
men de 5 zile de la data depunerii cererii.

În cazul în care judecătorul va constata încălcări care nu permit intentarea 
procesului, el va dispune printr-o încheiere refuzul de primire a cererii (în con-
formitate cu art. 169 al Codului de procedură civilă) sau restituirea cererii (în 
conformitate cu art. 170 al Codului de procedură civilă), intentarea procesului 
neavând loc sau nu va da curs cererii (în conformitate cu art. 171 al Codului 
de procedură civilă).

15.4.3. În ce constă pregătirea pricinii pentru examinare?

După ce primește cererea de chemare în judecată, judecătorul pregătește 
pricina pentru dezbateri judiciare, spre a asigura judecarea ei justă și promp tă. 
Încheierea privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare se emite de 
către judecător, fără înștiinţarea participanţilor la proces, în decursul a 5 zile 
de la data primirii cererii de chemare în judecată, cu enumerarea actelor care 
urmează a fi efectuate pentru pregătirea pricinii și cu indicarea termenelor 
îndeplinirii lor. Pregătirea pentru dezbatere judiciară este obligatorie pentru 
orice pricină civilă și are ca scop:

– precizarea legii care urmează a fi aplicată și determinarea raporturilor 
juridice dintre părţi;

– constatarea circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea 
justă a pricinii;

– stabilirea componenţei participanţilor la proces și implicarea în proces 
a altor persoane;

– prezentarea probelor.

15.4.4. În ce constă asigurarea acţiunii?

Asigurarea acţiunii este un act procesual pe care îl dispune instanţa la 
solicitarea participanţilor la proces în situaţia în care pot apărea dificultăţi în 
soluţionarea cauzei sau executarea hotărârâr rii ar deveni imposibilă.

Asigurarea acţiunii se admite în orice fază a procesului. Prin urmare, în 
cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar crea dificultăţi 
judecătorești sau ar face imposibilă executarea hotărârii judecătorești, la cererea 
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participanţilor la proces, judecătorul sau instanţa poate lua măsuri de asigurare 
a acţiunii. În vederea asigurării acţiunii, judecătorul sau instanţa este în drept:

– să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale pârâtului, in-
clusiv pe cele care se află la alte persoane;

– să interzică pârâtului săvârșirea unor anumite acte; să interzică altor 
persoane săvârșirea unor anumite acte în privinţa obiectului în litigiu, 
inclusiv transmiterea de bunuri către pârât sau îndeplinirea unor alte 
obligaţii faţă de el;

– să suspende vânzarea bunurilor sechestrate în cazul intentării unei 
acţiuni de ridicare a sechestrului de pe ele (radierea din actul de in-
ventar);

– să suspende urmărirea, întemeiată pe un document executoriu, con-
testat de către debitor pe cale judiciară;

– alte măsuri de asigurare a acţiunii care să corespundă scopurilor spe-
cificate în art. 174 din Codul de procedură civilă.

Cererea de asigurare a acţiunii se soluţionează de judecător în ziua depu-
nerii ei, fără a-i înștiinţa pe pârât și pe ceilalţi participanţi la proces. Privitor 
la asigurarea acţiunii, judecătorul pronunţă o încheiere. Încheierea de asigura-
re a acţiunii se execută imediat, pe calea stabilită pentru executarea actelor 
judecătorești. În baza încheierii de asigurare a acţiunii, judecătorul sau instan-
ţa eliberează titlul executoriu reclamantului, iar copia încheierii de asigurare 
a acţiunii, pârâtului. Încheierile de asigurare a acţiunii pot fi atacate cu re-
curs în termen de 15 zile. Dacă încheierea de asigurare a acţiunii a fost emisă 
fără știrea persoanei, termenul de depunere a recursului se calculează din ziua 
în care persoana interesată a aflat despre pronunţarea încheierii. Depunerea 
recursului împotriva încheierii de asigurare a acţiunii nu suspendă executa-
rea încheierii. În cazul încălcării interdicţiilor, vinovaţilor li se poate aplica o 
amendă de la 100 la 400 de lei. Pe lângă aceasta, reclamantul poate cere vinova-
ţilor repara rea prejudiciului cauzat prin neexecutarea încheierii judecătorești 
de asigurare a acţiunii.

15.4.5. Cum are loc examinarea cauzei în cadrul dezbaterilor judiciare?

Judecarea pricinilor civile are loc în ședinţă de judecată, cu înștiinţarea 
obligatorie a participanţilor la proces despre locul, data și ora ședinţei. Atunci 
când cauza se judecă de către un singur judecător, acestuia i se atribuie obli-
gaţia de a conduce ședinţa de judecată, numindu-se președinte al ședinţei. Iar 
în cazul în care completul de judecată este format din mai mulţi judecători, 
atribuţia de președinte al ședinţei îi revine unuia din ei.
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Trebuie să cunoașteţi că în partea pregăpartea pregăpartea preg titoare a ședinţei de judecată se 
vor întâmpla următoarele:

– La ora judecării pricinii, președintele ședinţei deschide ședinţa și 
anunţă procesul care se va judeca.

– Grefierul raportează președintelui ședinţei prezenţa persoanelor cita-
te, motivul neprezentării celor absenţi.

– Judecătorul verifică identitatea persoanelor prezente, împuternicirile 
persoanelor cu funcţii de răspundere și cele ale reprezentanţilor.

– Martorii prezenţi înainte de audierea lor sunt îndepărtaţi din sala de 
ședinţe. Președintele ședinţei de judecată ia măsuri ca martorii audiaţi 
să nu comunice cu cei neaudiaţi.

– Președintele ședinţei de judecată prezintă componenţa completului, 
numește persoanele care participă în calitate de expert, specialist, in-
terpret, grefier și informează participanţii despre dreptul lor de a face 
propuneri de recuzare și de abţinere de la judecată.

– Judecătorul explică participanţilor la proces drepturile și obligaţiile 
lor procedurale, iar părţilor și drepturile lor speciale.

– Se soluţionează cererile și demersurile participanţilor la proces pe care 
le au aceștia.

Partea care, din motive întemeiate, nu a prezentat în termenul stabilit de ju-
decător, în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, probele necesare, 
le poate prezenta nemijlocit în ședinţa de judecată. Dacă nu poate depune ime-
diat contraprobe, partea adversă este în drept să solicite amânarea procesului.

După care se purcede la examinarea propriu-zisă a dosarului, fiind efec-
tuate următoarele:

– Judecarea pricinii în fond începe cu un raport asupra pricinii, prezen-
tat de judecător.

– După aceasta, judecătorul clarifică dacă reclamantul își susţine pre-
tenţiile, dacă pârâtul recunoaște pretenţiile reclamantului și dacă păr-
ţile doresc să încheie procesul cu o tranzacţie de împăcare.

– După prezentarea raportului asupra pricinii, instanţa judecătorească 
ascultă explicaţiile reclamantului și ale intervenientului care partici-
pă din partea reclamantului, ale pârâtului și ale intervenientului care 
participă din partea pârâtului, precum și ale celorlalţi participanţi la 
proces. Participanţii la proces au dreptul să-și pună reciproc între bări. 
Judecătorii au dreptul să pună participanţilor la proces întrebări în 
orice moment al explicaţiilor acestora. Președintele ședinţei poate da
de mai multe ori cuvântul părţilor, după caz.
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– După ce ascultă explicaţiile participanţilor la proces, instanţa judecă-
torească, luând în considerare opinia acestora, stabilește consecutivi-
tatea cercetării probelor, care poate fi modificată ulterior. De regulă, 
în primul rând sunt audiaţi martorii.

– După examinarea tuturor probelor, președintele ședinţei de judecată 
precizează dacă participanţii la proces și reprezentanţii acestora soli-
cită completarea materialelor din dosar. Dacă nu se fac astfel de cereri, 
președintele declară finalizarea examinării pricinii, instanţa trecând 
la susţineri orale.

– Susţinerile orale constau în luările de cuvânt ale participanţilor la pro-
ces. În susţinerile orale, primii care iau cuvântul sunt reclamantul și 
reprezentantul lui, urmează pârâtul și reprezentantul lui. Intervenien-
tul principal și reprezentantul lui iau cuvântul după ce au vorbit păr-
ţile și reprezentanţii lor. Intervenientul accesoriu și reprezentantul lui 
iau cuvântul după reclamant sau pârât, din a cărui parte intervenien-
tul par ticipă la proces.

– După susţinerile orale, fiecare participant are dreptul la replică asupra 
celor expuse în susţineri. Dreptul la ultima replică îl au pârâtul și re-
prezentantul lui.

– După încheierea susţinerilor orale, completul de judecată se retrage 
în camera de deliberare pentru adoptarea hotărârii, fapt despre care 
președintele ședinţei de judecată îi anunţă pe cei prezenţi în sala de 
ședinţe. Din motive întemeiate, deliberările și pronunţarea hotărârii pot 
fi amânate cu cel mult 10 zile. În unele cazuri, se poate adopta numai 
dispozitivul hotărârii, redactarea hotărârii motivate amânându-se pe 
același termen. În cazul amânării deliberărilor și pronunţării hotărârii, 
instanţa informează părţile despre locul, data și ora pronunţării ei.

– La deliberare iau parte numai judecătorii în faţa cărora a avut loc jude-
carea cauzei. Completul de judecată deliberează în secret. Divulgarea 
deliberărilor este interzisă. Hotărârea se adoptă cu majoritatea voturi-
lor și se semnează de toţi judecătorii.

– După semnarea hotărârii, completul de judecată revine în sala de 
ședinţe, unde președintele sau unul dintre judecători dă citire hotărârii 
judecătorești. După aceasta, președintele ședinţei lămurește procedura 
și termenul de atac împotriva hotărârii. Dacă este expusă într-o limbă 
pe care participanţii la proces nu o cunosc, hotărârea judecătorească 
trebuie citită de traducător în limba în care s-a desfășurat procesul ori 
în limba utilizată de ei în proces.
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– După pronunţarea hotărârii, președintele ședinţei de judecată declară 
ședinţa închisă.

15.4.6.  Cum aflaţi despre faptul că sunteţi implicat 

  într-un proces civil?

Dacă aveți calitatea de parte într-un proces civil, este bine să știți că instan-
ţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţnfăţnf ișarea părţilor, 
în afară de cazul în care legea dispune altfel. Cu alte cuvinte, aveți dreptul să 
fiți înștiinţat prin citaţie cu privire la ziua și ora fixată pentru judecată, sediul 
instanţei la care trebuie să vă prezentaţi și calitatea pe care o aveți în proces.

Nu veți fi citat în situaţia în care vi s-a comunicat contra semnătură data 
ședinţei de judecată la depunerea cererii de chemare în judecată ori a referinţei 
sau dacă ați fost prezent deja la o înfăţnfăţnf ișare, personal sau prin reprezentant, 
prezumându-se că aveți cunoștinţă despre toate termenele ulterioare.

Citaţia se expediază prin poștă, printr-o scrisoare cu aviz recomandat sau 
telegramă sau printr-o persoană împuternicită de către judecător. Dacă nu îl va 
găsi pe destinatar la domiciliu sau la locul de muncă, persoana împuternicită 
să înmâneze citaţia o va înmâna unuia dintre membrii adulţi ai familiei care 
locuiește împreună cu destinatarul și care și-a dat acordul să o primească, iar 
în lipsa acestora, o va remite organizaţiei de exploatare a locuinţelor, primăriei 
satului (comunei) ori administraţiei de la locul lui de muncă. Persoana care a 
primit citaţia sau înștiinţarea este obligată să indice pe cotor numele și rapor-
turile sale de rudenie cu destinatarul sau funcţia sa. Totodată, ea este obligată 
să o înmâneze destinatarului cât mai curând posibil.

La primirea citaţiei trebuie să semnați dovada recepţiei. Doar în asemenea 
cazuri se va considera că ați fost citat legal. În cazul în care nu va fi prezentată 
dovada primirii citaţiei, judecătorul va fi nevoit să dispună amânarea procesu-
lui și citarea repetată cu fixarea unei noi date.

Odată cu citaţia, judecătorul poate trimite pârâtului, după caz, copiile de 
pe documentele depuse în judecată, iar reclamantului i se trimite și o copie 
de pe referinţa la cererea de chemare în judecată, dacă pârâtul a remis-o in-
stanţei.

Judecătorul dispune ca lista cauzelor fixate pentru judecare să fie afișată 
în incinta instanţei, în loc public, cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de 
judecată, indicându-se numărul dosarului, numele judecătorului (judecători-
lor) care examinează cauza, data, ora și locul desfăi locul desfăi locul desf șurării ședinţei, numele sau 
denumirea părţilor, esenţa cauzei civile, stadiul procesual, precum și alte date 
referitoare la publicitatea ședinţei de judecată, astfel, prezentându-vă în incinta 
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instanţei de judecată, veți putea afla informaţia despre judecarea cauzei în care 
sunteți implicat.

15.4.7. Cum trebuie să vă comportaţi în instanţa de judecată?

Cum trebuie să vă comportaţi la cancelarie? Cancelaria este biroul unde 
se depun cererile de chemare în judecată, referinţele și orice altă cerere sau act 
care are legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţei. Trebuie să se ţină cont 
de următoarele:

– Programul de lucru afișat trebuie respectat.
– Cererile și orice alte acte se predau doar lucrătorului responsabil din 

cadrul cancelariei.
– La depunerea cererii sau a oricărui alt act insistați să se aplice ștampila 

și semnătura persoanei care a primit actele pe un exemplar propriu, 
aceasta va servi dovadă a depunerii actelor în termen.

Cum trebuie să vă comportaţi în ședinţa de judecată? Persoanele prezente 
în sala de judecată trebuie:

– Să păstreze ordinea și disciplina, evitând orice acţiune care ar tulbura 
liniștea sau activitatea care se desfătea sau activitatea care se desfătea sau activitatea care se desf șoară în acel loc.

– Să aibă o ţinuta decentă.
– Să aibă asupra lor actele de identitate.
– Să se ridice în picioare când judecătorii intră în sala de ședinţe sau se 

retrag în camera de deliberare, când se dă citire hotărârii judecătorești 
sau încheierii judecătorești.

– Să nu vorbească decât atunci când li se dă cuvântul.
– Să răspundă calm și politicos la întrebările adresate de către judecător. 

Formula de adresare către judecător este „onorată instanţă”.
– Să nu aibă asupra lor arme sau alte obiecte care pot fi folosite pentru a 

răni pe cineva.
– Să nu consume alimente sau băuturi în timpul ședinţelor.
Potrivit art. 196 al Codului de procedură civilă, persoana care încalcă 

ordinea în şedinţă de judecată este avertizată de preşedintele şedinţei în nu-
mele instanţei. Dacă încalcă repetat ordinea, participantul la proces sau re-
prezentantul avertizat poate fi îndepărtat, prin încheiere judecătorească, din 
sală pentru tot timpul dezbaterilor judiciare sau al unei părţi din şedinţă. În 
ultimul caz, după reîntoarcerea acestor persoane în sală, preşedintele şedinţei 
le informează despre actele procedurale efectuate în lipsa lor. 

Pentru o a doua încălcare a ordinii în şedinţă de judecată, persoana care 
asistă la dezbaterile judiciare se îndepărtează din sală prin dispoziţie a preşedin-
telui şedinţei. Instanţa este în drept, de asemenea, să aplice persoanelor vinovate 
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de încălcarea ordinii în şedinţă de judecată o amendă de până la 10 unităţi con-
venţionale. Dacă în acţiunile persoanei care a încălcat ordinea în sala de şedinţe 
se conţin elemente ale infracţiunii, instanţa judecătorească trimite materialele 
respective procurorului competent pentru a porni urmărirea penală.

În cazul încălcării în masă a ordinii în şedinţă de judecată, instanţa jude-
cătorească poate îndepărta din sală toate persoanele care nu iau parte la proces 
şi examina pricina în şedinţă închisă ori poate amâna procesul.

15.4.8. Care sunt temeiurile de recuzare a judecătorului?

Pentru a se proteja interesele în procesul civil și a beneficia de o judecată 
imparţială, legiuitorul a prevăzut anumite situaţii în care un judecător este 
oprit să ia parte la judecarea unei cauze. Aceste situaţii sunt numite incompati-
bilităţi și sunt prevăzute de art. 49 și 50 din Codul de procedură civilă.

Abţinerea este obligaţia pe care o are judecătorul atunci când a luat 
cunoștinţă de faptul că nu poate participa la judecata unei cauze civile. Dacă 
acesta nu s-a abţinut de la soluţionarea pricinii, în calitate de parte în proces, 
aveți posibilitatea legală de a formula o cerere de recuzare.

Astfel, se poate solicita recuzarea unui judecător atunci când deţineți in-
formaţii că acesta:

– la judecarea anterioară a cauzei a participat în calitate de martor, ex-
pert, specialist, interpret, reprezentant, grefier sau executor judecăto-
resc;

– se află în raporturi de rudenie până la al treilea grad inclusiv sau de 
afinitate până la al doilea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi, cu alţi 
participanţi la proces sau cu reprezentanţii acestora;

– este tutore, curator sau adoptator al uneia dintre părţi;
– și-a expus opinia asupra pricinii care se judecă;
– are un interes personal, direct sau indirect, în soluţionarea pricinii ori 

există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea și nepărtini-
rea lui.

Din completul care judecă cauza nu pot face parte judecători care se află 
unul cu altul în raporturi de rudenie sau de căsătorie. De asemenea, judecăto-
rul care a luat parte la judecarea pricinii în primă instanţă, apel sau recurs nu 
mai poate participa repetat la judecarea acesteia.

15.4.9. Cum se poate cere recuzarea unui judecător?

Recuzarea judecătorului are loc în baza unei cereri de recuzare. Cererea 
de recuzare se poate face verbal sau în scris pentru fiecare judecător în parte, 
înainte sau după începerea dezbaterilor, de îndată ce s-a luat cunoștinţă de 
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motivele de recuzare. Cererea trebuie motivată, în sensul că trebuie menţionat 
motivul pentru care solicitaţi recuzarea.

În proces nu se admite înaintarea repetată a recuzării aceluiași judecător 
și pentru aceleași motive, dacă anterior recuzarea lui a fost respinsă. De aseme-
nea, nu se admite:

– recuzarea judecătorului din suspiciune față de imparţialitatea lui dacă 
nu sunt cunoscute temeiurile de drept și de fapt pentru înaintarea re-
cuzării;

– recuzarea judecătorului căruia i s-a încredinţat verificarea temeiniciei
recuzării declarate unui alt judecător; 

– recuzarea judecătorilor care nu sunt implicaţi în examinarea pricinii.

15.4.10. Cum și cine examinează cererea de recuzare a judecătorului?

Cererea de recuzare a judecătorului se examinează, în lipsa acestuia, de 
un alt judecător sau de un alt complet de judecată, de regulă în aceeași zi. Ju-
decătorii care au fătorii care au fătorii care au f cut parte din completul de judecată și cărora nu le-au fost 
înaintate recuzări pot fi incluși în noul complet pentru soluţionarea recuzării. 
În final, după ascultarea și verificarea motivelor invocate ca temei de recuzare,
judecătorul care examinează cererea decide asupra admiterii sau respingerii 
acesteia, în camera de deliberare, emiţând în acest sens o încheiere motivată, 
care nu se supune niciunei căi de atac decât odată cu hotărârea.

În situaţia în care s-a admis cererea de recuzare a unui judecător, acesta nu 
mai poate participa la judecata pricinii, fiind numit un alt judecător al acestei 
instanţe. În cazul neadmiterii cererii, pricina se va examina de judecătorul 
desemnat anterior.

15.4.11. Ce trebuie să știţi cu privire la hotărârea judecătorească?

În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al 
judecăţii și acesta este actul de dispoziţie al instanţei de judecată cu privire la 
pretenţiile deduse judecăţii. Hotărârile prin care instanţele de judecată solu-
ţionează cauza atunci când aceasta se judecă în primă instanţă, adică pentru 
prima oară, se numesc hotărârâr ri. Cele prin care se soluţionează apelul și re-
cursul se numesc decizii. Toate celelalte dispoziţii pronunţate de instanţă în 
cursul judecăţii se numesc încheieri.

15.4.12. Ce trebuie să cuprindă o hotărâre judecătorească?

Hotărârea judecătorească constă din partea introductivă, partea descrip-
tivă, motivare și dispozitiv.

În partea introductivă se indică locul și data adoptării, denumirea instan-
ţei care o pronunţă, numele membrilor completului de judecată, al grefierului, 
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al părţilor și al celorlalţi participanţi la proces, al reprezentanţilor, obiectul 
litigiului și pretenţia înaintată judecăţii, menţiunea despre caracterul public 
sau închis al ședinţei.

În partea descriptivă se indică pretenţiile reclamantului, obiecţiile pârâtu-
lui și explicaţiile celorlalţi participanţi la proces.

În motivare se indică: circumstanţele pricinii, constatate de instanţă, pro-
bele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe, ar-
gumentele invocate de instanţă la respingerea unor probe, legile de care s-a 
călăuzit instanţa.

Dispozitivul cuprinde concluzia instanţei judecătorești privind admiterea 
sau respingerea integrală sau parţială a acţiunii, repartizarea cheltuielilor de 
judecată, calea și termenul de atac al hotărârii.

15.4.13. În ce termen se redactează hotărârea motivată?

De regulă, hotărârea se pronunţă imediat după dezbaterea pricinii. Însă 
redactarea hotărârii motivate poate fi amânată pe un termen de cel mult 15 
zile. Partea ei introductivă și dispozitivul trebuie să fie comunicate de instanţă 
în aceeași ședinţă în care s-au încheiat dezbaterile judiciare.

De reţinut: este foarte important să cunoașteţi că anume din momentul 
în care v-a fost comunicată hotărârâr rea motivată începe să curgă curgă curg termenul de 
atac al acesteia!

Dispozitivul hotărârii pronunţate trebuie semnat de toţi judecătorii din 
completul de judecată și anexat la dosar. Dacă unul dintre judecătorii comple-
tului de judecată nu are posibilitatea de a semna hotărârea redactată, în locul 
lui semnează președintele ședinţei, iar dacă și acesta este în imposibilitatea de 
a semna, în locul lui semnează președintele instanţei.

15.4.14. Cum și de ce poate avea loc amânarea procesului?

Examinarea dosarului are loc la data, ora și în locul stabilite din timp de
către instanţa de judecată. Pot apărea însă unele situaţii în care desfăn care desfăn care desf șurarea 
procesului să fie imposibilă în acel moment, fiind dispusă amânarea acestuia. 
Amânarea procesului se admite în cazurile prevăzute de Codul de proce dură 
civilă, precum și în cazurile în care judecătorul va constata imposibilita tea 
soluţionării pricinii în ședinţa respectivă din cauza:

− neprezentării participantului la proces sau a martorului, expertului, 
specialistului, interpretului;

− intentării unei acţiuni reconvenţionale de către pârât;
− necesităţii de a prezenta sau a reclama probe suplimentare;
− de a atrage în proces alte persoane sau de a efectua alte acte procedu-

rale.
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În cazul amânării procesului, judecătorul, în funcţie de timpul necesar
citării participanţilor la proces, prezentării de probe sau efectuării de acte pro-
cedurale, fixează data noii ședinţe. Data este adusă la cunoștinţă în scris celor 
prezenţi, care contrasemnează. Persoanelor care nu s-au prezentat și celor an-
trenate recent în proces locul, data și ora noii ședinţe li se comunică prin citaţie 
sau prin alte modalităţi prevăzute de lege. Încheierea de amânare a procesului 
nu poate fi atacată cu recurs.

15.4.15. În ce constă suspendarea procesului?

Suspendarea procesului constă în întreruperea temporară a acestuia pe o 
perioadă necunoscută în legătură cu survenirea anumitor impedimente care 
nu permit derularea normală a procesului.

Spre deosebire de amânare, în cazul suspendării nu este cunoscută data 
când va avea loc următoarea ședinţă de judecată și nu pot fi realizate acţiuni 
procesuale în tot acest timp. Suspendarea procesului presupune suspendarea 
curgerii tuturor termenelor de procedură, precum și încetarea temporară a 
actelor procedurale, cu excepţia celor de asigurare a acţiunii. Se poate spune 
că procesul îngheaţă pe o perioadă nedeterminată de timp.

15.4.16. Care sunt temeiurile de suspendare a procesului?

Temeiurile de suspendare a procesului sunt prevăzute în art. 260 și 261 ale
Codului de procedură civilă. Există situaţii când judecătorul este obligat prin 
lege să dispună suspendarea procesului, și anume în cazul:

– decesului sau reorganizării părţii în proces ori al intervenientului prin-
cipal dacă raportul juridic litigios permite succesiunea în drepturi;

– pierderii capacităţii de exerciţiu a părţii în proces; 
– delegării către o instanţă judecătorească străină a efectuării actelor de

procedură; 
– situaţiilor prevăzute de Legea insolvabilităţii; 
– ridicării excepţiei de neconstituţionalitate.

Totodată, la cererea participanţilor la proces sau din oficiu, instanţa jude-
cătorească poate suspenda procesul în cazul în care:

– pârâtul sau reclamantul se află într-o unitate activă a Forţelor Armate
sau a altor trupe și formaţiuni militare ale Republicii Moldova; 

– partea în proces sau intervenientul principal se află într-o instituţie
curativ-profilactică, situaţie confirmată de instituţia respectivă;

– pârâtul este căutat; 
– s-a dispus efectuarea unei expertize;
– s-a dat o delegaţie judiciară unei alte instanţe judecătorești din ţară;
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– s-a dispus organului de tutelă și curatelă efectuarea unui control al 
condiţiilor de trai ale adoptatorilor în pricinile de adopţie și în alte 
pricini în care pot fi lezate drepturile și interesele copilului;

– au încetat împuternicirile tutorelui sau curatorului; 
– pricina nu poate fi judecată înainte de soluţionarea unei alte pricini

conexe.

După decăderea circumstanţelor care au dus la suspendarea procesului, 
instanţa judecătorească dispune, la cererea participanţilor la proces sau din 
oficiu, reluarea procesului. În acest caz, instanţa citează participanţii la proces 
conform regulilor generale.

15.4.17. În ce cazuri procesul civil poate înceta fără a fi pronunţată 
hotărârea judecătorească?

În mod obișnuit, procesul civil se finalizează odată cu pronunţarea hotă-
rârii judecătorești și executarea acesteia. Însă pe parcursul examinării cauzei 
por surveni unele evenimente sau circumstanţe care ar duce la finalizarea pro-
cesului făcesului făcesului f ră a fi pronunţată hotărârea.

Astfel, potrivit art. 265 din Codul de procedură civilă, judecătorul va dis-
pune încetarea procesului în cazul în care:

– pricina nu urmează a fi judecată pe calea procedurii civile, iar pro cesul 
a fost greșit intentat;

– cu privire la același litigiu s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă 
irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului în legătură cu re-
nunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei din-
tre părţi;

– reclamantul a renunţat la acţiune pe parcursul procesului, renunţarea 
fiind admisă de instanţă;

– pe parcursul procesului părţile au încheiat o tranzacţie, care a fost 
confirmată de instanţă;

– partea în proces persoană fizică decedează și raportul juridic litigi-
os nu admite succesiunea în drepturi (atunci când este vorba despre 
drepturi sau obligaţii care nu se transmit prin moștenire și dispar oda-
tă cu decesul persoanei);

– partea în proces persoană juridică este lichidată. Încetarea procesului se 
dispune printr-o încheiere, care poate fi atacată cu recurs. Odată cu în-
cetarea procesului, nu se admite o nouă sesizare a instanței de judecată de 
către aceleași parte cu privire la aceleași pretenţii și pe aceleași temeiuri.
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15.5. Ce trebuie să cunoașteţi despre cheltuielile de judecată,
 cum și cine le achită?

DesfăDesfăDesf șurarea unui proces civil necesită și efectuarea anumitor cheltuieli, nu-
mite cheltuieli de judecată. Din capitolul respectiv veţi afla răspunsurile la întrebă-
rile: ce sunt cheltuielile de judecată, din ce se compun acestea, cum și cine le achită? 
O atenţie deosebită se acordă taxei de stat și modului de calculare a acesteia.

15.5.1. Ce este taxa de stat și cum se calculează ea?

Cheltuielile de judecată sunt acele sume bănești pe care participanţii la
proces și statul le suportă în legătură cu derularea unui proces civil. Cheltuie-
lile de judecată se compun din taxa de stat și alte cheltuieli.

Pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de stat în legătură 
cu înfănfănf ptuirea justiţiei, în cauzele civile legea prevede obligaţia achitării taxei 
de stat. Taxa de stat reprezintă suma de bani achitată de către reclamant la 
depunerea cererii de chemare în judecată.

În acţiunile patrimoniale, adică atunci când se revendică un bun sau o 
sumă de bani, taxa de stat se determină în funcţie de valoarea acţiunii. Art. 87 
din Codul de procedură civilă stabilește regulile cu privire la determinarea va-
lorii acţiunii. Astfel, putem deosebi două reguli cu caracter general, și anume:

1) în acţiunile pentru plata unei sume valoarea acţiunii se determină din
uma cerută.

 De exemplu: în cazul în care se solicită încasarea unei datorii în mărime 
de 1000 de lei, valoarea acţiunii va constitui suma de 1000 de lei.

2) în acţiunile de revendicare a unor bunuri valoarea acţiunii se determi-
nă din valoarea bunurilor revendicate.

 De exemplu: dacă se revendică un automobil a cărui valoare este de 150 
de mii de lei, valoarea acţiunii va constitui suma de 150 de mii de lei.

Valoarea acţiunii se indică de reclamant în cererea de chemare în judecată, 
iar în cazul unor necorespunderi, instanţa poate dispune, pentru stabilirea ei, 
prezentarea de probe, cercetarea la faţa locului sau efectuarea expertizei din 
contul reclamantului.

Cuantumul taxei de stat, adică suma exactă, exprimată în moneda naţio-
nală, care trebuie achitată pentru o cauză concretă, se determină în funcție de 
caracterul acţiunii. Astfel, potrivit art. 3, alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 1216-XII nr. 1216-XII nr. 1216-
din 03.12.1992 a taxei de stat, în acţiunile cu caracter patrimonial cuantumul 
taxei de stat va constitui 3% din valoarea acţiunii, dar nu mai puţin de 150 de 
lei și mai mult de 25 000 de lei de la persoanele fizice și nu mai puţin de 270 de 
lei, dar nu mai mult de 50 000 de lei de la persoanele juridice.

De exemplu: în cazul în care se solicită încasarea unei datorii în mărime 
de 10 000 de lei, cuantumul taxei de stat va constitui 3% din valoarea acţiunii, 
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adică 300 de lei. În cazul în care se solicită încasarea unei datorii în mărime 
de 1000 de lei, deși 3% din valoarea acţiunii vor constitui 30 de lei, taxa de stat 
achitată va fi în mărime de 150 de lei, deoarece legea stabilește plafonul minim 
al taxei de stat.

Pentru celelalte categorii de acţiuni și cereri depuse în prima instanţă, Le-
gea taxei de stat stabilește sume fixe, exprimate în lei.

Pentru cererile de apel împotriva hotărârilor judecătorești cuantumul ta-
xei de stat constituie 75% din taxa de stat care a fost sau trebuia să fie achitată 
la depunerea acţiunii în prima instanţă. Pentru cererile de recurs cuantumul 
taxei de stat constituie 50% din taxa de stat care a fost sau trebuia să fie achi-
tată la depunerea acţiunii în prima instanţă. Pentru cererile de revizuire taxa 
de stat nu se achită.

De reţinut: taxa de stat se poate achita la orice bancă care acceptă aseme-
nea plăţi. Dovada achitării taxei de stat se anexează obligatoriu în original la 
cererea de chemare în judecată!

15.5.2. Este posibilă scutirea de plată sau amânarea achitării taxei 

 de stat?

Legea prevede și anumite înlesniri la achitarea taxei de stat. Astfel, există 
cazuri când prin lege reclamanţii sunt scutiţi de achitarea taxei de stat în ur-
mătoarele tipuri de litigii:

– de reintegrare în serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a 
muncii și în alte revendicări legate de raporturile de muncă; 

– de încasare a pensiei de întreţinere;
– de revendicare a indemnizaţiilor de protecţie socială;
– de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corpo-

rale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, ce rezultă din 
raporturi de contencios administrativ;

– ce decurg din dreptul de autor și din drepturile conexe, din dreptul 
asupra invenţiilor, desenelor și modelelor industriale, soiurilor de 
plante, topografiilor circuitelor integrate, precum și din alte drepturi 
asupra proprietăţii intelectuale;

– de reparaţie a daunei materiale cauzate prin infracţiune;
– de revendicare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin poluarea mediu-

lui înconjurător și folosirea iraţională a resurselor naturale;
– pentru plângerile împotriva încheierilor judecătorești.

De asemenea, legea îi rezervă judecătorului dreptul de a scuti persoana 
fizică de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei, în funcţie de situaţia ma-
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terială a acesteia, drept care nu se răsfrânge asupra persoanelor juridice, faţă de 
care instanţa poate decide amânarea sau eșalonarea plăţii taxei de stat.

15.5.3. Mai sunt și alte cheltuieli de judecată?

Pe lângă taxa de stat, în legătură cu derularea procesului puteți suporta și 
alte cheltuieli. Aceste cheltuieli se constituie din sumele bănești plătite de parti-
cipanţii la proces, ca recompensă persoanelor care au acordat instanţei asistenţă 
la înfănfănf ptuirea justiţiei într-o cauză concretă, precum și cele destinate compensă-
rii cheltuielilor suportate de către instanţă la efectuarea actelor de procedură.

Potrivit art. 90 din Codul de procedură civilă, din cheltuielile de judecare 
a cauzei fac parte:

– sumele plătite martorilor, interpreţilor, experţilor și specialiștilor;
– cheltuielile de efectuare a cercetărilor la faţa locului;
– cheltuielile de înștiinţare și chemare a părţilor în judecată;
– cheltuielile de transport și de cazare suportate de părţi și de alţi parti-

cipanţi la proces în legătură cu prezentarea lor în instanţă;
– cheltuielile suportate de cetăţenii străini și de apatrizi în legătură cu 

plata interpretului, dacă tratatele internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte nu prevăd altfel;

– cheltuielile de căutare a pârâtului;
– cheltuielile de efectuare a expertizei;
– cheltuielile de executare a actelor judiciare;
– cheltuielile de asistenţă juridică;
– cheltuielile de declarare a insolvabilităţii;
– compensaţiile pentru timpul de muncă pierdut;
– alte cheltuieli necesare, suportate de instanţă și de participanţii la pro ces.

15.5.4. Cum are lor repartizarea cheltuielilor de judecată 
după încheierea procesului?

În art. 94 din Codul de procedură civilă este stabilită regula generală cu 
privire la repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi. Astfel, instanţa de 
judecată obligă obligă oblig partea care a pierdut procesul să plătească părţii care a avut 
câștig de cauză toate cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a 
fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată propor-
ţional părţii admise din pretenţii, iar pârâtului proporţional părţii respinse 
din pretenţiile reclamantului.

Prin urmare, în cazul în care veți suporta anumite cheltuieli de judecată, par-
ticipând în calitate de reclamant, și veți avea câștig de cauză, pârâtul pe lângă exe-
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cutarea obligaţiei propriu-zise va restitui și aceste cheltuieli, însă dacă veți pierde 
procesul, cheltuielile nu vă vor fi restituite, ba chiar mai mult, veți fi obligat să le 
restituiți pe cele suportate de pârât în legătură cu implicarea acestuia în proces.

15.6. Ce trebuie să știi despre probele folosite 
 într-un proces civil?

15.6.1. Ce sunt probele și de ce aveţi nevoie de ele?

De regulă, instanţa de judecată în cadrul procesului civil este pusă în si-
tuaţia de a cunoaște unele circumstanţe de fapt care au avut loc în trecut și 
mai rar se întâmplă ca judecătorul să ia cunoștinţă nemijlocit de anumite cir-
cumstanţe (de exemplu: examinarea la faţa locului). Din aceste considerente, 
pentru a soluţiona corect litigiul, judecătorul are nevoie de informaţie veridică 
pentru a-și forma propria convingere cu privire la cele întâmplate și pentru a 
adopta în final o hotărâre corectă și întemeiată.

Probele reprezintă informaţiile care au importanţă pentru soluţionarea 
justă a cauzei și care, direct sau indirect, pot confirma sau infirma circum-
stanţele de fapt pe care se bazează pretenţiile sau obiecţiile părţilor în proces.

Această informaţie se poate păstra pe diferite suporturi: înscrisuri, obiecte, 
înregistrări audio-video, depoziţiile martorilor, concluziile expertului sau ex-
plicaţiile date de părţi. Codul de procedură civilă reglementează detaliat cum 
trebuie să fie acumulate probele și prezentate în judecată, ordinea de examina-
re și de apreciere a acestora.

Instanţa de judecată reţine spre examinare și cercetare numai probele 
pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare 
la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe importante pentru soluţionarea 
justă a cauzei. De asemenea, pentru a putea fi puse la baza hotărârii, probele 
trebuie să fie admisibile. Admisibilitatea probelor reprezintă condiţia potrivit 
căreia circumstanţele cauzei trebuie să fie dovedite prin anumite mijloace de 
probaţiune, expres indicate în lege, și nu pot fi dovedite prin alte mijloace de 
probaţiune. În al doilea rând, orice probă trebuie colectată, prezentată și exa-
minată în strictă concordanţă cu regulile de procedură stabilite de lege.

15.6.2. Cine are sarcina de a prezenta probe într-un proces?

Sarcina probaţiunii reprezintă obligaţia părţii de a dovedi circumstanţele 
de fapt pe care le invocă ca temei al pretenţiilor sau obiecţiilor sale. Astfel, re-
partizarea sarcinii probaţiunii indică pe seama cui este pusă această obligaţie. 
Potrivit regulii generale, prevăzute în art. 118 din Codul de procedură civilă,
fiecare parte în proces trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă 
drept temei al pretenţiilor și obiecţiilor sale, dacă legea nu dispune altfel. Ast-
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fel, dacă una din părţi face o anumită afirmaţie cu privire la o circumstanţă de 
fapt, care-i justifică pretenţia sau obiecţia, atunci această parte este obligată să 
dovedească existenţa circumstanţei de fapt invocate, în caz contrar faptul se va 
considera ca nedovedit și nu va putea fi pus la baza hotărârii. Regula generală 
este aplicată dacă pentru anumite categorii de cauze legea nu prevede altfel.

Excepţia de la regula generală o găsim în art. 24 din Legea contenciosului 
administrativ, administrativ, administrativ în care este stabilit că la examinarea în instanţa de contencios ad-
ministrativ a cererii în anulare a actului administrativ, sarcina probaţiunii este pusă 
pe seamă pârârâr tului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaăgubire, sarcina probaă ţiunii revine ambe-
lor părţi. Prin urmare, atunci când este contestat un act administrativ, deși recla-
mantul invocă ilegalitatea lui, dânsul nu este obligat să o și dovedeas că, sarcina de 
a dovedi că actul emis de autoritatea publică este legal îi revine chiar acesteia.

Alte excepţii de la regula generală cu privire la repartizarea sarcinii proba-
ţiunii între părţi au loc în cazul prezumţiilor. iilor. iilor Prezumţia reprezintă eliberarea 
părţii, în favoarea căreia ea este prevăzută, de obligaţia de a dovedi anumite 
circumstanţe de fapt pe care le invocă. Astfel, în cazul prezumţiilor, o anumită 
circumstanţă de fapt este invocată de una din părţi, dar dovedirea ei este pusă 
pe seama celeilalte părţi.

De exemplu:
− prezumţia de paternitate a soţului: „copilul născut din părinţi căsăto-

riţi sau în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, de-
clarării căsătoriei nule sau decesului soţului, are ca tată pe soţul (fostul 
soţ) al mamei copilului, dacă nu a fost stabilit contrariul” (art. 47 din 
Codul familiei);

− prezumţia proprietăţii: „posesorul este prezumat proprietar al bunu lui 
dacă nu este dovedit că a început a poseda pentru altul”(art. 305 Cod 
civil);

− prezumţia egalităţii cotelor-părţi ideale din proprietatea comună în 
devălmășie (art. 346 Cod civil);

− ș.a.
Totodată, partea în defavoarea căreia se instituie prezumţia poate aduce 

probe care, administrate fiind conform legii, vor dovedi viceversa. Mai mult 
decât atât, instanţa are dreptul din oficiu să verifice veridicitatea faptelor pre-
zumate.

15.6.3. Cum se dau explicaţiile în ședinţa de judecată?

Explicaţiile date de părţi și intervenienţi reprezintă informaţia furnizată 
de către aceste persoane în cadrul ședinţei de judecată cu privire la circum-
stanţele importante pentru justa soluţionare a cauzei. Explicaţiile pot fi date 
oral sau în scris. Întrucât explicaţiile părţilor și ale intervenienţilor provin de 
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la persoane care au interes în proces, ele nu poartă întotdeauna caracter obiec-
tiv și nepărtinitor. De aceea, legea recomandă verificarea și evaluarea lor deo-
potrivă cu celelalte probe.

Explicaţiile ca mijloc de probaţiune se pot da sub formă de:
– afirmaţie, adică acea explicaţie care conţine informaţia cu privire la 

cir cumstanţele importante pentru justa soluţionare a cauzei;
– recunoaștere (mărturisire), adică acea explicaţie care constă în 

recunoaș terea sau încuviinţarea de către o parte a circumstanţelor pe 
care cealaltă parte își întemeiază pretenţiile sau obiecţiile, având ca 
rezultat eliberarea de obligaţia dovedirii lor.

Potrivit art. 131, alin. 4) din Codul de procedură civilă, dacă o parte 
recunoaște în ședinţa de judecată faptele pe care cealaltă parte își întemeiază 
pretenţiile sau obiecţiile, aceasta din urmă este degrevată de obligaţia dovedi-
rii lor. Recunoașterea poate fi parţială sau integrală. Recunoașterea își pierde 
valabilitatea numai în caz de renunţare la recunoaștere, pe motiv că este rezul-
tatul unei erori. Instanţa poate respinge prin încheiere recunoașterea, în cazul 
în care aceasta va avea dubii faţă de acest act, iar recunoașterea efectuată în 
prima instanţă își păstrează veridicitatea și în instanţele ierarhic superioare.

15.6.4.  Ce trebuie să cunoașteţi despre martori și audierea lor 
  în ședinţa de judecată?

Dacă v-aţi gândit să vă dovediţi pretenţiile ori să faceţi apărările folo-
sind proba cu martori sau aţi fost citat ca martor într-un proces, trebuie să 
cunoașteţi următoarele informaţii:

Martor poate fi orice persoană care nu are interes în proces și căreia îi 
sunt cunoscute fapte referitoare la pricină.

Martorii fac parte din categoria persoanelor care contribuie la înfănfănf ptuirea 
justiţiei. Ei trebuie să se prezinte neapărat în faţa instanţei de judecată ca să 
dea declaraţie în cadrul ședinţei de judecată. Legea nu stabilește cert o anumită 
vârstă de la care persoana poate depune mărturii, fapt care ne permite să afir-
măm că minorii, de asemenea, pot fi martori. Instanţa va stabili în fiece caz 
aparte dacă este posibilă audierea persoanelor minore sau cu deficienţe fizice 
sau mintale, iar legea reglementează o procedură deosebită a audierii lor.

În al doilea rând, legea stabilește cine nu poate fi audiat ca martor în jude-
cată. Cele 5 categorii de persoane enumerate în art. 133 din Codul de proce-
dură civilă formează așa-numitul cerc al incompatibilităţilor pentru calitatea 
de martor.de martor.de martor

În al treilea rând, legislaţia procesuală, atât cea penală, cât și cea civilă, 
insti tuie imunitatea martorilor, adică dreptul de a refuza depunerea mărtu-
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riilor. Potrivit art. 134 din Codul de procedură civilă, sunt în drept să refuze a 
face depoziţii în calitate de martor în judecată:

– soţul împotriva soţiei, soţia împotriva soţului, inclusiv cei divorţaţi, 
copiii, inclusiv cei adoptaţi (înfiaţi), împotriva părinţilor, părinţii îm-
potriva copiilor, inclusiv a celor adoptaţi (înfiaţi); 

– fraţii și surorile unul împotriva altuia, bunicii împotriva nepoţilor, ne-
poţii împotriva bunicilor; 

– logodnicii, concubinii unul împotriva altuia;
– persoane ale căror mărturii sunt de natură să afecteze, inclusiv prin 

prejudicierea morală și materială, soţii, logodnicii, rudele menţionate 
în lege sau să dezvăluie secrete profesionale sau comerciale, ori date pe 
care le-au cunoscut în exerciţiul funcţiunii.

Aceste persoane pot refuza să facă depoziţii, făii, făii, f ră a suporta consecinţe ne-
faste. Astfel, martorul trebuie să declare în scris despre motivaţia refuzului 
de a depune mărturii. Dacă nu motivează sau instanţa consideră motivele ne-
justificate, atunci martorul va repara prejudiciile cauzate părţii interesate de 
mărturia sa și va putea fi supus unei amenzi de 200 de lei.

Dacă aţi fost numit ca martor într-un proces, din respect faţă de actul de 
justiţie ar trebui să veniți în faţa instanţei și să depuneți mărturie. Să nu credeți 
că instanţa nu poate să vă oblige, dacă consideră că declaraţia pe care o puteți 
da lămurește situaţia litigioasă. Persoana citată în calitate de martor este obli-
gată să se prezinte în faţa instanţei judecătorești la data și la ora stabilită și să 
depună mărturii veridice. Martorul citat care nu se poate prezenta în instan-
ţă din motive de sănătate, bătrâneţe, invaliditate sau din alte motive pe care 
aceasta le consideră întemeiate poate fi audiat de instanţă la locul aflării sale.

Pentru depoziţii false făii false făii false f cute cu bună știinţă, pentru refuzul sau eschiva rea, 
contrar legii, de a face depoziţii, martorul răspunde în conformitate cu legi-
slaţia penală. Martorului care nu se prezintă în ședinţa de judecată din motive 
pe care instanţa le consideră neîntemeiate i se aplică o amendă de până la 100 
de lei. Dacă nu se prezintă nici după cea de a doua citare, instanţa are dreptul 
să dispună aducerea lui forţată în judecată și aplicarea unei amenzi repetate de 
până la 200 de lei.

Martorul are dreptul la restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu 
citarea sa în judecată și la o compensaţie pentru sustragere de la ocupaţiile sale 
obișnuite, al cărei cuantum se determină în modul stabilit de lege.

Fiecare martor înainte de a da declaraţie privitor la pricina ce se judecă 
este întrebat cu privire la identitatea sa, precum și dacă este rudă sau afin cu 
una din părţi și în ce grad, dacă se află în serviciul uneia din părţi, dacă este în 
conflict cu vreuna din părţi.
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Fiecare martor este ascultat separat, cei neascultaţi neputând rămâne în 
sală pentru a nu fi influenţaţi în depoziţiile lor. Ascultarea martorilor se face 
în ordinea stabilită de judecător, ţinând cont și de cererea părţilor. Audierea 
propriu-zisă a martorului constă într-o declaraţie orală prin care arată împre-
jurările pe care le cunoaște legat de obiectul litigiului, precum și în răspunsul 
la întrebările părţii care l-a propus, ale părţii adverse, ale instanţei și eventual 
ale procurorului, dacă acesta participă la proces. Martorul nu are voie să ci-
tească un răspuns scris de mai înainte, însă, cu încuviinţarea judecătorului, 
poate folosi însemnări privitoare la cifre sau denumiri. Declaraţia martorului 
făcută oral se notează de către grefier după dictarea președintelui completului. 
Dacă aţi făcut o asemenea declaraţie, nu uitaţi că trebuie să o semnaţi pe fieca-
re pagină și la sfârșit, după ce aţi luat cunoștinţă de cuprins și aţi fost de acord 
cu cele consemnate.

În final, vă recomandăm să aveţi grijă să declaraţi potrivit cu împrejură-
rile pe care le-ați cunoscut prin propriile simţuri întrucât instanţa, dacă are 
bănuieli puternice că ați făcut o mărturie mincinoasă sau că ați fost mituit să 
faceţi declaraţie într-un anume fel, vă va trimite în faţa autorităţilor penale.

15.6.5. Ce sunt înscrisurile și cum pot fi folosite ca probe?

Se consideră că înscrisurile sunt obiecte ale lumii materiale pe care cu 
aju torul semnelor sunt imprimate informaţii relevante pentru cauza civilă. 
Su portul material al înscrisului îl constituie orice obiect al lumii înconjurătoa-
re, de orice volum, formă și calitate, capabil să păstreze semnele scrise. Modul 
de imprimare a semnelor pe suporturi (aplicarea unor mijloace chimice, cum 
ar fi cerneala, tușul, vopseaua sau aplicarea unor mijloace mecanice, cum ar 
fi ciopli rea, arderea) trebuie să facă posibilă perceperea lor de către om pentru 
a le citi.

Înscrisurile care pot fi utilizate ca mijloace de probă în procesul civil sunt 
orice document, act, convenţie, certificat, scrisoare personală, alt material ex-
pus în scris cu litere, cifre, semne grafice, precum și primit prin fax, poștă 
electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea 
informaţiei care se referă la circumstanţele importante pentru soluţionarea 
cauzei și care pot confirma veridicitatea lor. De asemenea, se consideră probă 
scrisă sentinţele, hotărârile și alte acte judecătorești, procesele-verbale ale acte-
lor procedurale, procesele-verbale ale ședinţelor de judecată, anexele (scheme, 
proiecte, desene etc.) la procesele-verbale ale actelor procedurale.

Este important și nu trebuie să uitaţi să aveţi asupra voastră, în ședinţă, 
originalul înscrisului pentru a se putea confrunta cu acesta copia certificată! 
Conform art. 138 din Codul de procedură civilă, înscrisul se depune instanţei 



C a p i t o l u l  X V  807

în original sau în copie autentificată în modul stabilit, indicându-se locul află-
rii originalului. Este obligatorie prezentarea înscrisului original atunci:

– când, conform exigenţelor actelor normative, circumstanţele trebuie 
confirmate doar prin documente în original;

– când copiile de pe documentul prezentat au conţinut contradictoriu;
– când instanţa consideră necesară prezentarea originalului.

15.6.6. Ce este expertiza judiciară?

Pentru a cunoaște veridic anumite aspecte ale realităţii, trebuie să pose-
dăm cunoștinţe speciale (de exemplu: din domeniul știinţei, artei, tehnicii, 
meșteșugurilor artizanale și din alte domenii). Întrucât judecătorul nu poate 
cunoaște totul, sunt ordonate expertize.

Expertiza judiciară Expertiza judiciară Expertiza judiciar este cercetarea și aprecierea de către experţi pe baza 
cunoștinţelor speciale a obiectelor prezentate de către instanţă cu scopul află-
rii informaţiei importante pentru cauză, efectuată într-o anumită ordine sta-
bilită de legea procesuală.

Practica a evidenţiat următoarele categorii de expertize judiciare: medico-
legală, psihiatrică, merceologică, tehnică, grafologică, în domeniul construc-
ţiilor, artei, videofonoscopică, psihologică etc. Însă nu expertiza este mijlocul 
de probaţiune, ci raportul expertului întocmit în urma expertizei.

Expertiza poate fi ordonată la cererea unei părţi sau a altui participant 
la proces, iar în cazurile prevăzute de lege, de către instanţă din oficiu (de 
exemplu: potrivit art. 148 CPC, pentru a declara o persoană incapabilă, este 
necesară expertiza psihiatrică sau, conform art. 87 alin. 2) CPC, pentru a afla 
valoarea reală a acţiunii în scopul achitării corecte a taxei de stat).

Dacă consideraţi că pentru soluţionarea litigiului trebuie consultat un ex-
pert care să-și exprime părerea sau să dea lămuriri, nu ezitați să propuneți 
aceasta prin cererea de chemare în judecată, referinţă sau, după caz, în prima 
zi de înfăţișare.

Propunerea probei cu expertiză nu se poate face simplu, cerând aceasta. 
Trebuie să arătaţi împrejurările de fapt pe care doriți să le lămurească exper-
tul, să precizați exact întrebările la care trebuie să răspundă acesta din urmă. 
Partea adversă își expune și ea punctul de vedere, iar instanţa apreciază dacă se 
impune o asemenea expertiză, adoptând o încheiere în acest sens. Pe perioada 
efectuării expertizei judiciare procesul se suspendă.

Dacă raportul de expertiză nu este suficient de clar sau este incomplet, ori 
apar noi probleme referitoare la circumstanţele examinate ulterior, poate fi nu-
mită o expertiză suplimentarăsuplimentarăsuplimentar . Expertiza suplimentară o poate efectua același 
expert sau altul. Însă atunci când temeinicia sau veridicitatea raportului de ex-
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pertiză este pusă la îndoială de către instanţă, ori când concluziile mai multor 
experţi sunt contradictorii sau când au fost încălcate normele procesuale de 
efectuare a expertizei, instanţa de judecată poate dispune o expertiză repetată. 
Expertiza repetată este efectuată de o comisie de experţi. Experţii care au efec-
tuat expertiza anterioară nu pot participa la cea repetată, dar pot da explicaţii 
în legătură cu investigaţia întreprinsă.

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei 
este instituţie de stat specializată în sfera efectuării expertizelor judiciare. Ac-
tele normative ce reglementează activitatea Centrului sunt:

– Legea nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, publi-
cată în Monitorul Oficial al RM nr. 144-145 din 16.11.2000;

– Hotărârea Guvernului nr. 1052 din 12.09.2006 cu privire la Centrul 
Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei, publi-
cată în Monitorul Oficial al RM nr. 150-152 din 22.09.2006;

– Hotărârea Guvernului nr. 1147 din 22.09.2003 cu privire la aprobarea 
Registrului de stat al experţilor judiciari atestaţi, publicată în Monito-
rul Oficial al RM nr. 208-210 din 03.10.2003.

15.6.7.  Pot fi folosite înregistrările audio-video ca probe?

Codul de procedură civilă admite ca mijloace de probaţiune înregistrările 
audio-video. Persoana care prezintă o înregistrare audio-video pe un suport
electronic sau de altă natură ori solicită reclamarea unor astfel de înregistrări 
este obligată să indice persoana care a efectuat înregistrarea, timpul și condi-
ţiile înregistrării. Nu poate servi ca probă înregistrarea ascunsă, dacă nu este 
permisă prin lege.

Suporturile înregistrărilor se păstrează în instanţă, însoţite de un registru 
special. Instanţa ia măsuri pentru păstrarea lor intactă. După ce hotărârea 
judecătorească devine irevocabilă, suporturile înregistrărilor pot fi restituite 
persoanei care le-a prezentat.

15.7. Ce trebuie să cunoașteţi despre căile de atac?
Acest capitol conține informaţii cu privire la căile de atac pe care persoana 

le poate exercita în cazul în care nu este mulţumită de hotărârea primei in-
stanţe, considerând-o ilegală sau neîntemeiată. Pe rând sunt prezentate căile 
de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, atrăgând atenţia asupra prin-
cipalelor aspecte pe care trebuie să le cunoască participantul la proces care 
planifică exercitarea unei căi de atac.
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15.7.1. Cum pot fi exercitate căile de atac în cazul în care persoana 
nu este de acord cu hotărârea primei instanţe?

La înfănfănf ptuirea justiţiei, ca și în orice alt domeniu de activitate umană, ori-
când se pot comite erori, astfel, erorile judiciare nu pot fi întotdeauna evitate. 
În condiţiile în care considerați că o asemenea eroare s-a produs în privinţa 
dumneavoastră, nu sunteți mulţumit de hotărârea primei instanţe, conside-
rând hotărârea ilegală sau neîntemeiată, trebuie să știți că legea garantează 
dreptul de a exercita căile de atac.

Prin urmare, legiuitorul a creat posibilitatea efectuării controlului judi-
ciar, instituind diferite căi de atac, prin a căror exercitare se poate cere verifi-
carea hotărârilor considerate neîntemeiate sau ilegale. Acest control judiciar se 
declanșează prin intermediul căilor de atac prevăzute de Codul de procedură 
civilă al Republicii Moldova:

− apelul (art. 357-296 Cod de procedură civilă);
− recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea 

apelului (art. 397-428 Cod de procedură civilă);
− recursul împotriva deciziilor instanţei de apel (art. 429-445 Cod de 

procedură civilă);
− revizuirea hotărârilor judecătorești revocabile (art. 446-453 Cod de 

procedură civilă).

15.7.2. Ce este apelul?

Apelul este calea de atac prin care persoana nemulţumită de hotărârea pri-
mei instanţe solicită Curţii de Apel, în ordinea și condiţiile prevăzute de lege, 
modificarea sau anularea (totală sau parţială) a acesteia.

15.7.3. Ce se poate contesta cu apel?

Obiectul apelului îl constituie hotărârile care încă nu au intrat în vigoare 
pronunţate de judecătoriile raionale și de sector, precum și de Judecătoria Eco-
nomică de Circumscripţie, pentru care legea prevede o asemenea cale de atac. 
Când se exercită apelul, se contestă ca atare dispozitivul hotărârii, adică soluţia 
dată de prima instanţă, cu care nu este (total sau parţial) de acord apelantul.

Apelul declarat împotriva hotărârii se consideră declarat și împotriva în-
cheierilor pe care le-a emis prima instanţă, chiar dacă despre aceasta nu se 
menţionează expres în cererea de apel.

15.7.4. Cine poate declara apel?

Legea acordă dreptul de a declara apel în primul rând participanţilor la 
proces: reclamantului (coreclamanţilor), pârâtului (copârâţilor), intervenien-
ţi-lor. Apelul poate fi declarat și de către reprezentant în interesul apelantului, 
cu condiţia că acesta dispune de o asemenea împuternicire. 
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De asemenea, apelul poate fi depus și de către martor, expert, specialist, 
interpret sau reprezentat, însă numai cu privire la modul cum a decis prima 
instanţă să le compenseze cheltuielile de judecată.

Reţineţi, persoana care declară apel este numită apelant, iar partea ad-
versă se numește intimat, indiferent de faptul ce calitate au avut ei în prima 
instanţă.

15.7.5.  Care este instanţa competentă să judece apelul?

Hotărârile pronunţate în prima instanţă de către judecătoriile raionale și 
de sector se pot contesta cu apel la Curţile de Apel din a căror jurisdicţie fac 
parte.

15.7.6.  Care sunt temeiurile de declarare a apelului?

Codul de procedură civilă nu prevede o listă a temeiurilor pentru care poa-
te fi declarat apelul. Din acest considerent, simpla nemulţumire a participan-
tului la proces de hotărârea pronunţată de către prima instanţă este suficientă 
pentru declararea acestei căi de atac. Însă pentru a obţine admiterea cererii de 
apel și casarea hotărârii, apelantul va trebui să demonstreze existenţa temeiu-
rilor prevăzute în art. 386 din Codul de procedură civilă.

15.7.7. În ce termen se declară apelul?

Dreptul de a declara apel este limitat la un anumit termen. Astfel, terme-
nul de declarare a apelului este de 20 de zile de la data comunicării hotărârâr rii 
motivate, dacă legea nu prevede un alt termen. Se consideră că hotărârea a fost 
comunicată participanţilor la proces în următoarele cazuri:

– din momentul pronunţării, dacă instanţa a pronunţat hotărârea in-
tegral, adică și partea motivată a acesteia (lucru care, de regulă, nu se 
întâmplă); 

– din momentul primirii copiei de pe hotărâre, în cazul unui participant 
care nu a fost prezent la pronunţarea hotărârii; 

– din momentul în care instanţa a înștiinţat părţile despre faptul că ho-
tărârea motivată este deja perfectată și ele pot lua cunoștinţă de ea, 
în cazul în care iniţial s-a pronunţat doar dispozitivul hotărârii, iar 
redactarea hotărârii motivate a avut loc după încheierea ședinţei de 
judecată.

De reţinut: atât în perioada de declarare a apelului, cât și în perioada de 
judecare a acestuia, hotărârea nu se consideră intrată în vigoare, respectiv, nu 
poate fi cerută executarea silită a acesteia!
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15.7.8.  Ce trebuie să cuprindă cererea de apel și unde se depune?

Conform art. 365 din Codul de procedură civilă, în cererea de apel se in-
dică:

– instanţa căreia îi este adresat apelul;
– numele sau denumirea, domiciliul sau sediul apelantului, calitatea lui 

procedurală;
– date despre hotărârea atacată, instanţa care a emis-o, completul de ju-

decată, data emiterii;
– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază apelul;
– probele invocate în susţinerea apelului;
– solicitarea apelantului;
– numele și domiciliul martorilor, dacă se cere a fi citaţi în apel;
– documentele ce se anexează;
– alte date ce ţin de examinarea apelului.

Cererea de apel se semnează de apelant sau de reprezentantul său. În ul timul 
caz, la cerere se anexează documentul, legalizat în modul stabilit, care certifică 
împuternicirile reprezentantului, dacă în dosar lipsește o astfel de îm puternicire. 
La cererea de apel se anexează dovada de plată a taxei de stat, dacă apelul se im-
pune cu taxă. Taxa de stat pentru depunerea apelului constituie 75% din suma 
achitată la depunerea cererii de chemare în judecată în prima instanţă.

De reţinut: deși cererea de apel va fi judecată de una din Curţile de Apel, 
aceasta trebuie să fie depusă la cancelaria judecătoriei a cărei hotărâre se 
atacă. Ulterior, întreg dosarul va fi transmis Curţii de Apel.

15.7.9.  Care este procedura de judecare a apelului?

Judecarea cauzei civile pe cale de apel are loc conform regulilor generale 
de judecare a pricinilor civile în primă instanţă.

Instanţa de apel este obligată să verifice temeinicia și legalitatea hotărâ-
rii contestate, dând o nouă apreciere probelor din dosar. Este important să 
cunoașteți că aveți dreptul să prezentaţi la judecarea cauzei în apel noi probe, 
chiar dacă ele nu au fost examinate în prima instanţă. Însă în apel nu se poate 
schimba calitatea procesuală a părţilor, temeiul sau obiectul acţiunii și nici nu 
pot fi înaintate noi pretenţii. Se pot cere însă dobânzi, rate, venituri ajunse la 
termen și orice alte despăgubiri apărute după emiterea hotărârii în primă in-
stanţă, se poate solicita o compensaţie legală.

După încheierea dezbaterilor judiciare, se pronunţă decizia instanţei de 
apel. Din acel moment hotărârea devine definitivă, adică intră în vigoare și 
poate fi executată silit, însă mai poate fi contestată cu recurs.
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15.7.10. Ce este recursul împotriva deciziilor instanţei de apel?

Deciziile instanţelor de apel, adoptate în urma examinării cererilor de apel
depuse împotriva hotărârilor primei instanţe, trebuie să fie legale și întemeia-
te. Pentru a preveni sau, după caz, a repara eventualele erori judiciare comi-
se de Curţile de Apel, Codul de procedură civilă mai prevede o cale de atac, 
garantând dreptul persoanei nemulţumite de decizia luată după examinarea 
cauzei pe cale de apel să o conteste cu recurs.

15.7.11. Ce se poate contesta cu recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel?

Obiectul recursului împotriva deciziilor instanţei de apel reiese din însăși 
denumirea acestei căi de atac, constituind deciziile Curţilor de Apel pronunţa te 
în calitate de instanţă de apel, pe care participanţii la proces le consideră ile gale. 
După examinarea apelului, adoptând decizia, instanţa de apel își asumă în conti-
nuare responsabilitatea faţă de soluţia pronunţată, ţinând mai departe locul hotă-
rârii primei instanţe. Iată de ce, atunci când nu veți fi satisfăi fi satisfăi fi satisf cut de această soluţie, 
nu veți contesta cu recurs hotărârea primei instanţe, ci decizia instanţei de apel.

De reţinut: hotărârâr rile primei instanţe (judecătorie) care nu au fost contes-
tate cu apel (la Curtea de Apel) nu pot fi contestate cu recurs!

15.7.12. Care sunt temeiurile de declarare a recursului împotriva 
  deciziilor instanţei de apel?

Spre deosebire de apel, recursul împotriva deciziilor instanţei de apel poa-
te fi declarat numai pentru temeiurile expres și limitativ prevăzute în art. 400, 
alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă. Indicarea și motivarea temeiului 
invocat este o cerinţă obligatorie pentru recurent.

15.7.13. Cine poate declara recursul împotriva deciziilor 
  instanţei de apel?

Persoanele în drept să declare un asemenea recurs sunt:
– părţile și alţi participanţi la proces;
– martorul, expertul, specialistul, interpretul și reprezentantul, cu pri-

vire la compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.

De reţinut: persoana care declară inut: persoana care declară inut: persoana care declar recurs este numită recurent, iar partea 
ad versă se numește intimat, indiferent de calitatea pe care au avut-o ei în 
prima instanţă.

15.7.14. Care este instanţa competentă să judece recursul
  împotriva deciziilor instanţei de apel?

Examinarea recursului împotriva deciziilor instanţelor de apel ţine în ex-
clusivitate de competenţa Curţii Supreme de Justiţie. Astfel, Colegiul civil și de 
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contencios administrativ examinează recursurile împotriva celor cinci Curţi 
de Apel de drept comun, iar Colegiul economic examinează recursurile împo-
triva deciziilor Curţii de Apel Economice.

15.7.15. În ce termen se declară recursul împotriva deciziilor 

 instanţei de apel?

Recursul se declară în termen de 2 luni de la data pronunţării deciziei de 
către Curtea de Apel, iar în cazul redactării acesteia – de la data înștiinţării 
scrise a părţilor despre semnarea hotărârii redactate. Termenul de 2 luni este 
termen de decădere și nu poate fi restabilit.

15.7.16. Ce trebuie să cuprindă cererea de recurs și unde 

 o puteţi depune?

Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată și trebuie să cuprindă: 
– denumirea instanţei la care se depune recursul;
– numele, denumirea, calitatea procesuală a recurentului sau a persoa-

nei ale cărei interese le reprezintă, adresa lor;
– numele sau denumirea, adresa intimatului;
– data pronunţării deciziei atacate cu recurs;
– denumirea instanţei care a emis decizia în apel, data pronunţării și 

dispozitivul deciziei, argumentele admiterii sau respingerii apelului;
– esenţa și temeiurile recursului, argumentul ilegalităţii deciziei atacate, 

solicitările recurentului, propunerile respective;
– data declarării recursului și semnătura recurentului. La cererea de re-

curs trebuie să se anexeze dovada de plată a taxei de stat, dacă cererea 
de recurs se impune cu taxă. În cazul în care recursul este decla rat prin 
reprezentant, la cererea de recurs se anexează și documentul, legalizat 
în modul stabilit, care atestă împuternicirile acestuia, dacă în dosar 
lipsește o astfel de împuternicire.

De reţinut: cererea de recurs se depune la serviciul grefă inut: cererea de recurs se depune la serviciul grefă inut: cererea de recurs se depune la serviciul gref al Curţii Supreme 
de Justiţie, însoţită de atâtea copii câţi participanţi la proces sunt, cu achita-
rea obligatorie a taxei de stat.

15.7.17.  Care este procedura de judecare a recursului împotriva 

  deciziilor instanţei de apel?

Judecarea recursului se face, potrivit regulilor generale de judecare a unei 
cauze civile, cu citarea părţilor, însă neprezentarea lor nu împiedică exami-
narea cererii. Examinând cererea de recurs, instanţa verifică, pe baza actelor 
din dosar, în limitele motivelor invocate în cerere, legalitatea deciziei atacate, 
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fără a administra probe noi. În final, se adoptă o decizie, care nu mai poate fi 
contestată cu vreo altă cale de atac.

De reţinut: recurentului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie 
mai dificilă decât acea din hotărârâr rea contestată cu recurs, cu excepţia cazuri-
lor când își dă acordul sau când recursul a fost declarat și de alţi participanţi 
la proces!

15.7.18. Ce este recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este 
  prevăzută calea apelului și ce se poate contesta cu această 
  cale de atac?

De regulă, o hotărâre a primei instanţe cu care nu sunteți de acord poate 
fi contestată cu apel la Curtea de Apel, iar dacă nu sunteți satisfăi satisfăi satisf cut nici de 
de cizia instanţei de apel, atunci o puteți contesta cu recurs la Curtea Supre-
mă de Justiţie. Însă sunt unele hotărâri ale primei instanţe pentru contestarea 
cărora legea nu prevede calea apelului, adică ele pot fi contestate numai cu 
recurs. Asemenea categorii de litigii constituie excepţia de la regula generală și 
ne cesită a fi prevăzute expres în lege.

De exemplu:
– hotărârea pronunţată în legătură cu examinarea litigiilor de conten-

cios administrativ, potrivit Codului de procedură civilă și Legii con-
tenciosului administrativ, pot fi contestate numai cu recurs; 

– toate hotărârile pronunţate de Curţile de Apel în prima instanţă se 
contestă direct cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie, făie, făie, f ră a fi prevă-
zută calea apelului.

Însă acest tip de recurs diferă de recursul împotriva deciziilor instanţei de 
apel. Astfel, recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea 
apelului este calea de atac prin care persoana nemulţumită de hotărârea primei 
instanţe, pentru care legea nu prevede calea apelului, solicită instanţei supe-
rioare, în ordinea și în condiţiile prevăzute de lege, modificarea sau anularea 
(totală sau parţială) a acesteia.

15.7.19. Cine poate declara recursul împotriva hotărârilor pentru care
 nu este prevăzută calea apelului?

Persoanele în drept să declare un asemenea recurs sunt:
– părţile și alţi participanţi la proces;
– martorul, expertul, specialistul, interpretul și reprezentantul, numai

cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.
Persoana care declară recurs este numită recurent, iar partea adversă se 

numește intimat, indiferent de faptul ce calitate au avut ei , indiferent de faptul ce calitate au avut ei , indif în prima instanţă.
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15.7.20. Care este instanţa competentă să judece?

Hotărârile pronunţate în prima instanţă de către judecătoriile raionale și 
de sector, pentru care nu este prevăzută calea apelului, se pot contesta cu re-
curs la Curţile de Apel din a căror jurisdicţie fac parte, iar hotărârile pronun-
ţate în primă instanţă de Curţile de Apel se atacă cu recurs la Curtea Supremă 
de Justiţie.

15.7.21. În ce termen se declară recursul împotriva hotărârilor 

  pentru care nu este prevăzută calea apelului?

Recursul se declară în termen de 20 de zile de la data comunicării hotărâ rii 
sau deciziei motivate de către prima instanţă, dacă legea nu prevede altfel.

15.7.22. Care sunt temeiurile de declarare a recursului împotriva 

  hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului?

Temeiurile declarării recursului și casării hotărârii sunt prevăzute în art. 
400 din Codul de procedură civilă. Aceste temeiuri ţin atât de temeinicia, cât 
și de legalitatea hotărârii.

Instanţa de recurs verifică temeinicia și legalitatea hotărârii contestate, în 
limitele argumentelor invocate în cererea de recurs și în referinţă. În instanţa 
de recurs nu se pot schimba calitatea părţilor, temeiul sau obiectul acţiunii și 
nu se pot prezenta probe noi, cu excepţia înscrisurilor.

15.7.23. Ce trebuie să cuprindă cererea de recurs 

 și unde o puteţi depune?

Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată și trebuie să cuprindă:
– denumirea instanţei la care se depune recursul;
– numele, denumirea, calitatea procesuală a recurentului sau a persoa-

nei ale cărei interese le reprezintă, adresa lor;
– numele sau denumirea intimatului și adresa lui;
– data pronunţării hotărârii atacate cu recurs;
– denumirea instanţei care a emis hotărârea în fond, data pronunţării și 

dispozitivul hotărârii, argumentele admiterii sau respingerii acţiunii;
– esenţa și temeiurile recursului, argumentul ilegalităţii sau netemeini-

ciei hotărârii atacate, solicitările recurentului, propunerile respective;
– data declarării recursului și semnătura recurentului.

La cererea de recurs se anexează dovada de plată a taxei de stat și lista 
noilor înscrisuri. Dacă cererea de recurs se depune de un reprezentant, la ea se 
anexează documentul, legalizat în modul stabilit, care atestă împuternicirile 
acestuia, dacă în dosar lipsește o astfel de împuternicire.
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De reţinut: deși cererea de recurs va fi judecată de instanţa superioarăa superioarăa superioar , 
aceasta trebuie să fie depusă la cancelaria instanţei judecătorești a cărei ho-
tărârâr re se atacă.

15.7.24. În ce constă revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive?

În mod normal, după parcurgerea tuturor căilor de atac, sau prin neexer-
citarea acestora în termenul prevăzut de lege, hotărârea judecătorească devine 
definitivă și irevocabilă, nemaiputând fi contestată în vreo instanţă naţională. 
Însă există situaţii în care pot fi descoperite unele circumstanţe, care dacă ar fi 
fost cunoscute la data judecăţii, s-ar fi putut pronunţa o altă soluţie.

15.7.25. Care sunt temeiurile de revizuire a unei hotărâri 

  judecătorești intrate în vigoare?

Revizuirea se declară în cazul în care:
1. s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, că unul dintre parti-

cipanţii la proces sau unul dintre judecători a comis o infracţiune în 
legătură cu judecarea pricinii;
– au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale 

prici nii care nu au fost și nu au putut fi cunoscute petiţionarului 
anterior;

– după emiterea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri probatoare care 
au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut fi 
prezen tate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa 
participantu lui la proces;

– prin sentinţă penală irevocabilă, au fost declarate mincinoase 
depozi ţiile martorului, fals raportul de expertiză, incorectă tradu-
cerea, fals înscrisul ori falsă proba materială în al căror temei s-a 
emis hotărârea;

– s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentinţa sau decizia instan-
ţei judecătorești sau hotărârea ori decizia unui alt organ care au 
servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror 
revizuire se cere;

– a fost aplicată o lege declarată neconstituţională de către Curtea 
Con stituţională;

– Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de agentul guverna-
mental sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a iniţiat o 
procedură amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii 
Moldova, care consideră că prin hotărârea instanţei s-a încălcat 
grav un drept pre vgrav un drept pre vgrav un drept pre ăzut de Constituţia Republicii Moldova sau de 
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Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a li-
bertăţilor fundamentale;

– Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare 
a drep turilor sau libertăţilor fundamentale, precum și faptul că 
persoana in teresată poate obţine, potrivit legii naţionale, o des-
păgubire, cel puţin parţială, prin anularea hotărârii pronunţate de 
o judecată din ţară.

15.7.26. Cine poate cere revizuirea unei hotărâri judecătorești 

  definitive?

Sunt în drept să depună cerere de revizuire:
– părţile și alţi participanţi la proces;
– persoanele care nu au participat la proces, dar care sunt lezate în drep-

turi prin hotărârea, încheierea sau decizia judecătorească;
– Procurorul General, la propunerea agentului guvernamental, în cazu-

rile prevăzute de lege.

15.7.27. Care este termenul de depunere a cererii de revizuire?

Potrivit art. 450 din Codul de procedură civilă, termenul de depunere a 
cererii de revizuire este de 3 luni, care începe să curgă diferit, în funcție de 
temeiul invocat pentru revizuire.

De exemplu: în cazul în care temei de revizuire servește faptul că, prin sen-
tinţă penală irevocabilă, au fost declarate mincinoase depoziţiile martorului sau 
fals raportul de expertiză, termenul de 3 luni va începe să curgă curgă curg din ziua în care 
a devenit irevocabilă sentinţa penală.

15.7.28. Care este instanţa competentă să examineze cererea 

  de revizuire?

Cererea de revizuire împotriva unei hotărâri rămase irevocabilă prin ne-
tacare se va depune la instanţa care s-a pronunţat asupra fondului. În cazul în 
care hotărârea, fiind supusă căilor de atac (apel sau recurs), a fost menţinută, 
modificată sau casată, emiţându-se o nouă hotărâre, cererea de revizuire se va 
depune la instanţa care s-a pronunţat ultima.

Cererea de revizuire se depune în scris, indicându-se în mod obligatoriu 
temeiurile revizuirii și anexându-se probele ce le confirmă. Nu se admite de-
punerea repetată a cererii de revizuire în aceleași temeiuri.

Instanţa examinează cererea de revizuire în ședinţă publică în conformi-
tate cu normele de examinare a cererii de chemare în judecată. Participanţilor 
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la pro ces li se comunică locul, data și ora ședinţei. Neprezentarea lor însă nu 
împiedică examinarea cererii de revizuire. La examinarea cererii părţile sunt 
în drept să se refere numai la dovedirea faptelor care stau la baza cererii de 
revizuire.

15.7.29. Ce se întâmplă dacă cererea de revizuire este admisă?

După ce examinează cererea de revizuire, instanţa poate adopta una din
următoarele soluţii: fie respinge cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă, fie 
o admite. În ambele cazuri se adoptă o încheiere. În cazul în care cererea de re-
vizuire este admisă, prin aceeași încheiere instanţa anulează hotărârea supusă 
revizuirii și dispune trimiterea cauzei la o nouă judecare în prima instanţă, în 
instanţa de apel sau recurs, după caz, astfel având loc o nouă judecată, care se 
va finaliza cu adoptarea unei noi hotărâri.

15.8. Ce trebuie să știţi referitor la executarea silită a hotărârilor
  judecătorești?

În mod normal, o hotărâre judecătorească urmează a fi executată benevol, 
pornind de la caracterul obligatoriu al acesteia. Însă deseori se întâmplă ca 
persoana care a pierdut procesul nu dorește să se conformeze celor prescrise 
în hotărâre, fiind necesară intervenţia statului pentru a o obliga la executarea 
acesteia, pentru că altfel drepturile celui care a avut câștig de cauză nu vor fi 
apărate în modul corespunzător. În acest sens este instituită o procedură apar-
te, numită procedura de executare silită.

Prezentul capitol conţine o informaţie succintă cu privire la această pro-
cedură, care va ajuta persoana să înţeleagă esenţa acesteia, cine și cum o reali-
zează, precum și despre cheltuielile pe care le-ar putea suporta în legătură cu 
executarea silită a unei hotărâri judecătorești.

15.8.1. În ce constă executarea silită?

Procedura de executare are sarcina de a apăra și a realiza drepturile 
și libertăţile persoanelor prin executarea silită a hotărârilor și încheierilor 
judecătorești, atunci când ele nu sunt executate de bunăvoie. Executarea silităvoie. Executarea silită ă 
constă în forţarea de către organele de executare a celui obligat printr-o hotărâ-
re judecătorească să-și îndeplinească prestaţia faţă de persoana îndreptăţită.

În cadrul procedurii de executare silită, persoana în favoarea căreia este 
emis actul executoriu este numită creditor, iar cea de la care se urmcreditor, iar cea de la care se urmcreditor ărește exe-
cutarea se numește debitor.debitor.debitor

Principalele acte normative care reglementează procedura de executare 
silită sunt:

– Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443-XV din 24.12.2004, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 34-35 din 03.03.2005;
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– Legea nr. 204 din 06.07.2006 cu privire la sistemul de executare silită, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 126-130/406 din 11.08.2006;

– Legea nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010.

15.8.2. Cine efectuează executarea silită?

Executarea silită a documentelor executorii este efectuată de către exe-
cutorii judecătorești, care deţin în acest sens licenţa, eliberată de Ministerul 
Justiţiei în baza Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești.
Activitatea executorului judecătoresc se desfăştoresc se desfăştoresc se desf oară în cadrul unui birou, în 
care pot activa unul sau mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi. Executorul 
judecătoresc îşi are biroul în circumscripţia judecătoriei pentru care a fost în-
vestit în funcţie, cu excepţia executorilor judecătoreşti din municipiul Chişi-
nău care îşi pot organiza birourile în circumscripţia oricărei judecătorii din 
raza municipiului. În circumscripţia unei judecătorii pot activa unul sau mai 
multe birouri ale executorilor judecătoreşti (pentru mai multă informaţie pu-
teţi accesa: www.unej.md).

De reţinut: efectuarea actelor de executare silită de către alte persoane 
decât executorii judecătorești nu se admite!

15.8.3.  Ce trebuie să faceţi pentru a iniţia procedura 

  de executare silită?

Drept temei pentru pornirea procedurii de executare silită va servi cererea 
de pusă de către creditor la biroul executorului judecătoresc în a cărui rază 
teritorială își are domiciliul sau sediul creditorul. La cerere se anexează obliga-
toriu titlul executoriu, în original.

Titlul executoriu este un document oficial, care se eliberează în baza hotă-
rârii judecătorești de către prima instanţă la cererea creditorului, după rămâ-
nerea definitivă a hotărârii.

Hotărârea judecătorească poate fi prezentată spre executare în decurs de 3 
ani de la rămânerea ei definitivă, dacă legea nu prevede altfel. În caz de depu-
nere a cererii de executare silită după expirarea acestui termen, se va refuza
începerea procedurii. Dacă are loc restituirea documentului executoriu care 
nu a fost executat sau a fost executat parţial, noul termen pentru prezentarea 
documentului executoriu se calculează din ziua în care documentul a fost res-
tituit creditorului.
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15.8.4.  Ce sunt taxele pentru efectuarea actelor executorului 

  judecătoresc şi spezele procedurii de executare?

Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc storesc storesc unt plăţile, a 
căror mărime este stabilită de Guvern, pe care creditorul sau partea care soli-
cită efectuarea acestor acţiuni le va achita pentru toate acţiunile efectuate de 
executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea părţilor în cadrul procedurii 
de executare silită. 

Spezele procedurii de executare se constituie din cheltuielile pentru:
a) transportul, păstrarea şi vânzarea bunurilor debitorului;
b) deschiderea forţată şi închiderea încăperilor, strămutarea sau înlătu-

rarea îngrădirilor;
c) remunerarea specialiştilor, experţilor, martorilor asistenţi şi altor per-

soane antrenate în procesul de executare, în conformitate cu legea;
d) deplasările executorului judecătoresc efectuate în cadrul procedurii de 

executare;
e) căutarea debitorului şi a bunurilor lui;
f) transferul (expedierea) sumelor încasate;
g) transmiterea sau înmânarea încheierilor, înştiinţărilor, telegramelor 

etc.;
h) asigurarea aducerii forţate a debitorului;
i) organizarea şi desfăşi desfăşi desf urarea licitaţiei;
j) plăţile bancare pentru transferul şi convertirea mijloacelor băneşti;
k) eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe actele procedurale;
l) comunicarea actelor executorului judecătoresc.

Nu sunt considerate cheltuieli de executare cheltuielile suportate de părţile 
în procedura de executare pentru asistenţă juridică. 

Spezele procedurii de executare pot fi plătite fie prin intermediul biroului 
executorului judecătoresc, fie nemijlocit furnizorilor de servicii. La solicitarea 
persoanei interesate, executorul judecătoresc este în drept să accepte eşalonarea 
achitării taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc. Pentru 
mai multă informaţie în acest sens a se vedea „Regulamentul privind mo-
dul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorlui 
judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare”, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 886 din 23.09.2010, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 
191-193 din 01.10.2010.
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15.8.5.  Cine achită taxele pentru efectuarea actelor executorului 

  judecătoresc şi spezele procedurii de executare?

Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele pro-
cedurii de executare vor fi avansate de către creditor sau de persoana care so-creditor sau de persoana care so-creditor
licită efectuarea acestor acte, conform borderoului întocmit de executorul ju-
decătoresc, în cel mult 3 zile de la data comunicării sau pe măsura identificării 
necesităţii cheltuielilor de executare. Sumele destinate avansării taxelor pentru 
efectuarea actelor executorului judecătoresc şi avansării spezelor procedurii 
de executare pot fi plătite atît prin virament la contul executorului judecăto-
resc, cît şi direct în numerar.

De obligaţia avansării taxelor pentru efectuarea din oficiu a actelor exe-
cutorului judecătoresc sînt scutiţi creditorii conform documentelor executorii 
privind:

a) încasarea pensiei de întreţinere;
b) încasarea sumelor băneşti pentru reparaţia prejudiciilor cauzate prin 

vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau 
prin deces, dacă reparaţia se efectuează sub formă de prestaţii băneşti 
periodice;

c) restabilirea la locul de muncă;
d) încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi 

altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege;
e) încasarea sumelor în beneficiul statului şi confiscările.

Pentru documentele executorii conform cărora calitatea de creditor o are 
statul se vor achita în avans doar taxele de intentare şi de arhivare a dosarului 
de executare.

15.8.6.  Care sunt măsurile de asigurare a executării 

  documentului executoriu?

În scopul asigurării executării documentului executoriu, odată cu începe-
rea procedurii de executare, executorul judecătoresc este în drept:

a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului;
b) să interzică debitorului de a săvăvă ârşi anumite acte;
c) să interzică altor persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a 

îndeplini faţă de el alte obligaţii.

Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către instanţa de 
judecată, la demersul executorului judecătoresc, doar după luarea măsurilor 
de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului 
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judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii 
acestei interdicţii. Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen 
mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers mo-
tivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi 
proceduri de executare. În cazul încetării procedurii de executare sau al resti-
tuirii documentului executoriu, precum şi în cazul în care dispare necesita-
tea aplicării interdicţiei de a părăsi ţara, această interdicţie se revocă de către 
instanţa de judecată la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor.

Încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu poate fi 
contestată în instanţă de judecată.

15.8.7.  Timpul efectuării actelor de executare şi termenul 

  de executare

Actele de executare pot fi efectuate în zile lucrătoare, între orele 6.00 şi 
22.00. Executarea începută va putea fi continuată peste aceste ore în aceeaşi 
zi sau în zilele următoare. Executarea silită în zile nelucrătoare sau în alt timp 
decât cel indicat ma sus se admite la cererea motivată a creditorului.

Documentul executoriu va fi executat în termenul indicat în el sau, în ca-
zul în care nu este indicat, într-un termen rezonabil. Criteriile de determinare 
a termenului rezonabil sunt:

– complexitatea procedurii de executare,
– comportamentul părţilor în procedura de executare,
– interesul creditorului,
– conduita executorului judecătoresc.
Executorul judecătoresc urmează să întreprindă imediat toate acţiunile 

necesare în vederea executării hotărârii judecătoreşti. Dacă legea nu prevede 
altfel, termenul dintre acţiunile complexe ce urmează a fi întreprinse de exe-
cutorul judecătoresc nu va depăşi 15 zile. Curgerea acestui termen se suspendă 
pe durata suspendării sau amânării executării, strămutării procedurii de exe-
cutare, imposibilităţii executorului judecătoresc de a acţiona din motive ce nu 
depind de voinţa sa, precum şi în cazul în care nu au fost avansate cheltuielile 
necesare pentru efectuarea actului următor. 

15.8.8. Care sunt modalităţile de executare silită?

Executarea silită se efectuează prin următoarele modalităţi (măsuri): 
a) urmărirea mijloacelor băneşti în numerar ale debitorului (vezi art. 91 

al Codului de executare);
b) urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale debitorului 

(vezi art. 92 al Codului de executare);
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c) urmărirea bunurilor debitorului prin aplicarea sechestrului pe bunuri 
şi prin vânzarea sau administrarea lor silită (vezi art. 115-143 ale Co-
dului de executare);

d) urmărirea salariului, pensiei, bursei şi altor venituri ale debitorului 
(vezi art. 105-114 ale Codului de executare);

e) urmărirea mijloacelor băneşti şi bunurilor debitorului care se află la 
terţi;

f) ridicarea de la debitor şi predarea către creditor a obiectelor indicate în 
documentul executoriu;

g) alte măsuri prevăzute de lege.

15.8.9. Care este consecutivitatea urmăririi bunurilor debitorului?

Consecutivitatea urmăririi bunurilor debitorului poate fi stabilită, de co-
munul acord al părţilor în procedura de executare, ţinându-se cont de priori-
tatea intereselor creditorului. În cazul în care debitorul nu indică în ce conse-
cutivitate solicită să fie urmărite bunurile sale, consecutivitatea va fi stabilită 
de creditor, în comun cu executorul judecătoresc, ţinându-se cont de următoa-
rea consecutivitate: 

a) în primul rînd, vor fi urmărite bunurile personale ale debitorului libe-
re de gaj sau de ipotecă şi mijloacele băneşti; 

b) în al doilea rînd, vor fi urmărite bunurile debitorului care se află în 
proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau 
de ipotecă; 

c) în al treilea rînd, vor fi urmărite bunurile gajate sau ipotecate; 
d) în ultimul rînd, va fi urmărit bunul imobil în care domiciliază debito-

rul.

15.8.10. Care sunt bunurile ce nu pot fi urmărite de la debitor?

Nu pot fi urmărite de la debitor pe calea procedurii de executare silită 
următoarele bunuri: 

1) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului per-
soană fizică şi al membrilor lui de familie:
a) îmbrăcămintea, pentru fiecare persoană: un palton de iarnă şi 

unul de toamnă, un costum de iarnă şi unul de vară (pentru băr-
baţi), două rochii sau două costume de vară şi două de iarnă (pen-
tru femei), o pălărie şi o căciulă de iarnă, două broboade de vară 
şi două de iarnă (pentru femei), altă îmbrăcăminte întrebuinţată 
timp îndelungat şi care nu are valoare; 
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b) încălţămintea, lenjeria de corp şi de pat, cu excepţia obiectelor 
confecţionate din materiale preţioase, precum şi a obiectelor care 
au valoare artistică; 

c) toate bunurile copiilor; 
d) mobila: câte un pat şi un scaun pentru fiecare persoană, o masă, 

un dulap pentru familie; 
e) icoanele şi portretele de familie, verighetele; 
f) ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care a fost decorați 

debitorul sau membrii lui de familie; 
g) obiectele (inclusiv manualele şi cărţile) necesare debitorului pen-

tru a-şi continua exercitarea profesiei; 
h) mijloacele de transport speciale pentru invalizi, obiectele necesare 

invalizilor şi bolnavilor, destinate îngrijirii lor; 
i) produsele alimentare în cantităţi necesare pentru hrana debitoru-

lui şi a membrilor lui de familie pe 3 luni; 
j) combustibilul necesar în prepararea bucatelor şi încălzirea locuin-

ţei familiei în perioada rece a anului; 
2) seminţele de culturi agricole pentru însămânţare şi sădire; 
3) nutreţul pentru vitele care nu au fost urmărite, necesar pînă la strînsul 

nutreţurilor noi sau pînă la scoaterea vitelor la păşunat, după caz; 
4) produsele agricole perisabile, conform unei liste aprobate de Guvern; 
5) bunurile din domeniul public al statului sau al unităţilor administra-

tiv-teritoriale; 
6) alte bunuri care, conform legii, nu pot fi urmărite.

15.8.11. Care sunt veniturile ce nu pot fi urmărite de la debitor?

Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului: 
a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu trans-

ferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata 
suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente; 

b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure; 
c) pensiile de întreţinere; 
d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lu-

nară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani; 
e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces; 
f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare; 
g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu; 
h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei 

de la C.A.E. Ciornobâl; 
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i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru 
copii;

j) compensaţiile nominative.

15.8.12. Cum pot fi contestate actele de executare întocmite 

  de executorul judecătoresc?

Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc pot fi contestate 
de către părţi şi de alţi participanţi la procesul de executare, precum şi de terţii 
care consideră că prin actele de executare le-a fost încălcat un drept recunoscut 
de lege. Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc nu pot fi con-
testate dacă din momentul săvârşirii lor au trecut mai mult de 6 luni.

Cererea privind contestarea actelor de executare se înaintează în instanţa de 
judecată în a cărei rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc sau, 
în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie 
camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a 
executorului judecătoresc. Cererea de contestare nu se supune taxei de stat.

Actul de executare întocmit de executorul judecătoresc poate fi contestat 
de participanţii la procesul de executare în termen de 15 zile de la data săvăr-
şirii lui ori a refuzului de a săvârşi anumite acte, dacă legea nu prevede altfel. 
Terţii care nu au participat la procesul de executare pot contesta actele de exe-
cutare, întocmite de executorul judecătoresc, în termen de 15 zile de la data la 
care au aflat ori trebuie să afle despre aceste acte. 

Persoana poate fi repusă în termenul de contestare în condiţiile Codului 
de procedură civilă, doar dacă din data emiterii sau a refuzului emiterii actului 
contestat au trecut mai mult de 6 luni.

Principalele acte normative care se referă la procedura de înfăptuire a jus-nfăptuire a jus-nf
tiţiei în cauzele civile:

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (art. 6, 20, 26, 53, Capitolul 
IX);

Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;
Codul de executare a deciziilor judiciare nr. 443 din 24.12.2004;
Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
Legea insolvabilităţii nr. 632 din 15.02.2002;
Legea cu privire la organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995;
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789 din 26.03.1996;
Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 06.07.1995;
Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02.2008;
Legea cu privire la arbitrajul comercial nr. 24 din 22.02.2008;



826  D R E P T U L  P R O C E S UA L  C I V I L

Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002;
Legea cu privire la notariat nr. 1453 din 08.11.2002;
Legea cu privire la procuratură nr. 294 din 25.12.2008;
Legea taxei de stat nr.1216 din 03.12.1992;
Legea cu privire la sistemul de executare silită nr. 204 din 06.07.2006;
Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010;
Legea privind statutul și organizarea activităţii grefierilor din instanţele 

judecătorești nr. 59 din 15.03.2007;
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magi straturii nr. 947 din 

16.07.1996;
Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr. 198 din 

26.07.2007;
Legea cu privire la expertiza judiciară, consta tările tehnico-știinţifice și 

medico-legale nr. 1086 din 23.06.2000.

Informaţii utile legate de procesul de înfăptuire a justiţiei în cauzele civile nfăptuire a justiţiei în cauzele civile nf
puteţi găsi pe următoarele pagini de internet:

www.csj.mwww.csj.md – Curtea Supremă de Justiţie
http://ca.justice.mdhttp://ca.justice.md/ – Curtea de Apel Chișinău
www.csm.md – Consiliul Superior al Magistraturii
www.justice.gov.mwww.justice.gov.md – Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
www.cnajgs.mwww.cnajgs.md – Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 

Stat
www.justice.mwww.justice.md – Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
www.unej.mwww.unej.md – Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
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16.  DREPTUL PENAL ȘI PROCEDURA PENALĂ

Acest compartiment prezintă ce este infracțiunea, care sunt pedepsele pe 
care un infractor le riscă și cum judecătorul stabilește pedeapsa pentru un in-
fractor și o infracțiune concretă. De asemenea, compartimentul conține o des-
criere a cazurilor în care o faptă care de altfel s-ar considera infracțiune nu este 
pedepsită de legea penală și a căilor legale de a evita o condamnare penală.

Acest compartiment include și informații despre mecanismul de inves-
tigare și judecare a unei infracțiuni, prezentând cercul de persoane care sunt 
implicate în această activitate, drepturile și obligațiile acestora, măsurile de 
constrângere care le pot fi aplicate, precum și etapele prin care trece această 
investigare.

Tot în acest compartiment sunt incluse sfaturi practice despre cum poate 
fi redus riscul de a deveni victima unei infracțiuni, despre drepturile unor 
persoane implicate în procesul penal și pașii concreți de întreprins pentru apă-
rarea acestor drepturi.

16.1. Infracţiunea
Acest capitol oferă definiția faptelor care sunt considerate infracțiune, des-

crie elementele infracţiunii, oferă reguli pentru a aprecia dacă o persoană poa-
te fi trasă la răspundere penală într-un caz anume și pentru a identifica dacă 
într-un caz concret o persoană ar putea invoca anumite fapte care ar scuti-o 
de răspunderea penală. La fel, din acest capitol se poate afla despre unele ca-
tegorii din dreptul penal care pot avea importanță în viața practică, cum ar 
fi antecedentele penale, posibilitatea renunțării de bunăvoie la săvârșirea unei 
infracțiuni etc.

16.1.1. Ce este dreptul penal?

Dreptul penal este o ramură a dreptului care are menirea de a proteja cele 
mai importante valori sociale de la atentate ce prezintă un pericol social sporit. 
Aceasta se realizează prin stabilirea de către legiuitor a cercului de fapte care 
sunt considerate infracţiuni și a pedepselor pentru acestea.

Dreptul penal conţine o totalitate de reguli de comportare orientate spre 
interzicerea săvârșirii infracţiunilor și aplicarea pedepselor pentru persoanele 
care totuși le săvârșesc.

Iniţial, când nu exista dreptul penal, nu exista nici noţiunea de pedeapsă 
și infracţiune. Se stabilise regula că fiecare încălcare era pedepsită de partea 
vătămată cum dorea ea, adică se aplica răzbunarea. Astfel, spre exemplu, hoţul 
prins la locul infracţiunii putea fi bătut și chiar ucis.
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Dar realizarea haotică a justiţiei punea în pericol existenţa statului. Statul a 
început să facă ordine în acest domeniu prin crearea unor reguli de drept penal.

Astăzi aproape toate regulile ce ţin de dreptul penal sunt grupate în Codul 
penal. Codul penal este compus din două părţi distincte: partea generală și 
partea specială.

Dacă se analizează partea generală a Codului penal, se poate afla ce este 
infracţiunea, cine poartă răspundere pentru săvârșirea ei, când această răs-
pundere poate să survină. Tot aici sunt indicate pedepsele ce pot fi aplicate 
pentru săvârșirea infracţiunii, cum se determină aceste pedepse și multe alte 
lucruri importante, precum ar fi legitima apărare, coparticiparea etc.

În partea specială sunt indicate acele fapte concrete care sunt considerate 
infracţiuni și care pedepse din cele indicate în partea generală pot fi aplicate 
pentru o infracţiune sau alta. De exemplu, aici este indicat ce este furtul, care 
faptă se consideră huliganism etc. Partea specială constă, deci, din infracţiuni 
grupate în anumite compartimente.

16.1.2. Ce este o infracţiune?

Infracţiunea este un comportament descris și pedepsit de legea penală 
(Codul penal). Drept infracţiuni sunt recunoscute faptele ce prezintă un peri-
col social sporit și aduc daune considerabile societăţii. Fapta social periculoasă 
este obligatorie pentru a spune că a fost comisă o infracţiune. O persoană nu 
poate fi pedepsită pentru gândurile, intenţiile, dorinţele sale, dacă acestea nu 
s-au materializat în vreun fel (a se vedea și subcapitolele despre elementele in-
fracţiunii și etapele infracţiunii).

Fapta social periculoasă este considerată infracţiune numai în cazul în 
care este prevăzută de Codul penal (CP), care este legea ce descrie faptele con-
siderate infracţiuni și pedepsele pentru ele. Oricât de periculoasă ar fi fapta, 
dacă nu este definită ca atare de lege, ea nu poate fi recunoscută ca infracţiune. 
Dacă apar anumite fapte social periculoase neprevăzute de lege (cum ar fi mai 
recent infracţiunile din domeniul tehnologiilor informaţionale), atunci au loc 
modificări în Codul penal.

Nu constituie infracţiune fapta care, deși este prevăzută în legea penală, nu pre-
zintă un pericol social din cauza lipsei sale de importanţă. De exemplu, jaful este o 
infracţiune prevăzută de art. 187 al CP. Nu va constitui însă jaf sustragerea câtorva 
mere din livada vecinului, deoarece este o faptă neînsemnată din punctul de vedere 
al legii penale și nu prezintă pericol social ce merită a fi sancţionat penal.

Legea clasifică infracţiunile în cinci categorii:
– infracţiuni ușoare sunt faptele pentru care pedeapsa maximă este până 

la 2 ani inclusiv;
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– infracţiuni mai puţin grave sunt faptele pentru care pedeapsa maximă 
este până la 5 ani inclusiv;

– infracţiuni grave sunt faptele pentru care pedeapsa maximă este până 
la 12 ani inclusiv;

– infracţiuni deosebit de grave sunt faptele intenţionate pentru care pe-
deapsa depășește termenul de 12 ani;

– infracţiuni excepţional de grave sunt faptele intenţionate pentru care 
se prevede pedeapsa detenţie pe viaţă. Clasificarea infracţiunilor are 
un rol important într-un șir de chestiuni ce ţin de procesul penal, răs-
punderea penală, stabilirea pedepsei și ispășirea pedepsei. De exem-
plu, de regulă nu pot fi arestate preventiv persoanele care au săvârșit 
infracţiuni ușoare; persoana poate fi eliberată de răspunderea penală 
dacă a săvârșit o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă etc.

16.1.3. Persoane care pot fi acuzate de comiterea unei infracţiuni

La răspunderea penală pentru comiterea infracţiunilor pot fi trase atât 
persoane fizice, cât și persoane juridice. Aceste persoane în dreptul penal sunt 
numite subiecţi ai infracţiunii. O persoană fizică este considerată a fi subiect 
al infracţiunii în cazul în care întrunește anumite caracteristici:

– este responsabilă;
– are o anumită vârstă împlinită.

În lipsa acestor condiţii, nu există subiectul infracţiunii și, deci, nu există 
nici infracţiunea.

Responsabilitatea presupune că persoana are capacitatea să înţeleagă ca-
racterul faptelor sale și să-și controleze comportamentul. În caz contrar, de 
exemplu, în cazul unor boli psihice, persoana este declarată iresponsabilă. Aces-
tor persoane instanţa de judecată le poate impune un tratament medical, chiar 
în condiţiile izolării de societate, însă ele nu pot fi trase la răspundere penală.

Nu se consideră iresponsabilă persoana care nu-și dădea seama de carac-
terul faptei sale sau nu-și putea controla comportamentul din cauza stării de 
ebrietate.

Legea stabilește o anumită vârstă la care intervine răspunderea penală – 16 
ani. În cazul unor infracţiuni, care de obicei au un pericol social sporit, această 
vârstă este stabilită de 14 ani (vezi art. 14 CP). Dacă un copil care nu a împlinit 
16 ani (iar după caz – 14 ani) săvârșește o faptă care în mod obișnuit se consi-
deră infracţiune, el, ca și în cazul unei persoane iresponsabile, nu este pedepsit 
penal, însă îi pot fi aplicate măsuri educative, cum ar fi plasarea într-o institu-
ţie educativă, transmiterea sub supravegherea părinţilor.
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Persoana juridică răspunde penal pentru încălcarea anumitor interdicţii 
în desfășurarea activităţii, pentru încălcarea anumitor reguli ecologice, epide-
miologice etc. sau dacă o faptă periculoasă a fost săvârșită în interesul acestei 
persoane juridice sau a fost aprobată de conducerea ei.

16.1.4. Rolurile în comiterea unei infracţiuni

Infracţiunea poate fi comisă atât de o persoană, cât și de mai multe. Cei 
care săvârșesc o infracţiune în comun se numesc participanţi, iar infracțiunea 
se consideră săvârșită în participație.

Rolul pe care îl are o persoană în comiterea infracţiunii poate fi același ca 
și al celorlalte persoane sau poate fi diferit, în funcție de caracterul acţiunilor 
pe care le-a săvârșit. Participația poate fi simplă în cazul când toţi participanţii 
la infracţiune sunt coautorii infracţiunii (adică săvârșesc acțiunile necesare 
pentru ca să se consume o infracțiune, de exemplu, scot dintr-un apartament 
obiecte în cazul unui furt) sau complexă, în care rolul unor persoane din cele 
ce participă la infracţiune nu este același.

Persoana care comite infracţiunea nemijlocit este numită autor. De exem-
plu, persoana care apasă pe trăgaci este executorul sau autorul în infracţiunea 
de omor. Autorul este o persoană-cheie. Fără ea nu poate exista niciodată o in-
fracţiune consumată. Pe lângă autor, în cazul participației complexe pot exista 
participanți, cum sunt organizatorul, instigatorul, complicele.

Organizatorul, de regulă, dirijează fapta întreprinsă (întocmește planul, 
recrutează persoane, înfăptuiește alte acţiuni organizatorice).nfăptuiește alte acţiuni organizatorice).nf

Instigator este persoana care determină alte persoane să săvârșească in-ăvârșească in-ă
fracţiunea. Mijloacele de instigare sunt diferite: rugămintea, ameninţarea, pla-
ta, șantajul, ordinul, promisiunea etc.

Complice este persoana care a contribuit la săvârșirea infracţiunii prin sfa-ăvârșirea infracţiunii prin sfa-ă
turi, indicaţii, procurarea mijloacelor.

Complice este considerată și persoana care a promis înaintea sau în timpul 
săvârșirii infracţiunii că va favoriza infractorul, adică îl va ascunde, va ascun-ăvârșirii infracţiunii că va favoriza infractorul, adică îl va ascunde, va ascun-ă
de mijloacele cu care a fost săvârșită infracțiunea sau obiectele care au fost ăvârșită infracțiunea sau obiectele care au fost ă
dobândite pe cale criminală.

De exemplu, cineva îi spune infractorului cum sunt amplasate camerele 
vecinului său, cum este păzită casa lui, unde își păstrează bijuteriile etc. sau îi 
promite infractorului că va cumpăra obiectele furate.

Cu toate că participanţii la infracţiune săvârșesc fapte distincte, toţi poar-
tă răspundere pentru una și aceeași infracţiune. De exemplu, în cazul unui 
furt, vinovat de comiterea infracţiunii se consideră nu numai autorul faptei, ci 
și complicele, și organizatorul, și instigatorul.
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Eforturile fiecărei persoane constituie o părticică din efortul comun pen-
tru săvârșirea infracţiunii. De obicei, infracţiunea săvârșită prin coparticipa-
rea mai multor persoane se consideră mai periculoasă decât una săvârșită de o 
singură persoană.

În practică se întâlnesc multe cazuri când, deși o persoană nu contribu-
ie cu nimic la săvârșirea infracţiunii, ea totuși este implicată. Dacă în cazul 
com plicităţii favorizarea a fost promisă până la săvârșirea unei infracţiuni con-
sumate, atunci în cazul implicării favorizarea nu a fost dinainte promisă. Cu 
toate acestea, și în acest caz favorizarea se comite prin aceleași metode (ascun-
derea infractorului, a mijloacelor, a obiectelor cu care s-a săvârșit infracţiunea, 
a armelor). De exemplu, vinderea unui adăpost infractorului, documente de 
identitate false, sfaturi referitoare la ștergerea urmelor infracţiunii etc.

Implicarea este un comportament social periculos, deoarece contribuie 
la ascunderea infracţiunilor, îngreuiază descoperirea lor. Cu toate acestea, im-
plicarea este mai puţin periculoasă decât participarea, de aceea legea stabilește 
răspundere penală pentru favorizare numai în cazul anumitor infracţiuni deo-
sebit de periculoase precum ar fi omorul, jaful, trădarea de patrie etc.

Studiu de caz. Cine va răspunde pentru furt?
Citiți situaţia de mai jos și decideți cine va fi tras la răspundere penală.
Mihai și Marius au decis să jefuiască barul din localitate, dar nu știau care 

ar fi momentul cel mai potrivit. Mihaela, o prietenă de-a lor, care a lucrat ca 
vânzătoare în acest bar, la o petrecere, printre altele, le-a spus că proprietarul 
barului la închidere nu ia suma încasată cu el (din teamă să nu fie jefuit), dar o 
ascunde în bar. Ea le-a spus vreo câteva locuri unde ar putea fi ascunși banii.

Prietenii s-au înţeles cu Radu, care avea 13 ani, ca acesta să intre pe 
ferestru ică și să caute în acele locuri banii. După ce Radu a găsit banii - 1300 
de lei, prietenii s-au dus la un mahalagiu, Sergiu, și l-au rugat să-i păstreze 
un timp, pe motiv că acasă părinţii pot să le ia banii. Sergiu a căzut de acord, 
neștiind că prietenii au săvârșit o infracţiune. După două zile Mihai a luat ba-
nii de la Sergiu, spunându-i cum i-a dobândit. Sergiu nu a spus nimic la poliţie.

Răspunsul la studiul de caz (precum şi altele probleme ce vor urma) puteţi 
să-l găsiţi la sfârşitul capitolului dat. Totuşi nu vă grăbiţi să mergeţi acolo până 
nu aţi încercat să răspundeţi.

16.1.5. Elementele constitutive ale unei infracţiuni

Fiecare infracţiune este constituită din mai multe elemente. Acestea se nu-
mesc elemente constitutive ale infracţiunii. Cunoașterea elementelor unei in-
fracţiuni ne ajută să decidem dacă a fost săvăvă ârșită o infracţiune și care anume. 
Lipsa unui element constitutiv duce la lipsa infracţiunii. Aceste elemente se mai 
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grupează în laturi ale infracţiunii. Orice faptă considerată infracţiune constă 
din patru elemente, care uneori se mai numesc și laturi (părţi), care ex primă la 
ce atentează infracţiunea dată (obiectul infracţiunii); cum se exprimă obiectiv 
această atentare (latura obiectivă), cine atentează (subiectul infracţiu nii) și care 
este atitudinea persoanei faţă de infracţiunea săvăvă ârșită de ea (latura subiectivă).

Latura obiectivă
Latura obiectivă constă dintr-o totalitate de elemente/semne ce caracteri-

zează comportamentul social periculos și condiţiile în care a avut loc aceasta.
Semnele ce caracterizează latura obiectivă sunt: fapta (acţiunea sau inac-

ţiunea), consecinţele ei, legăele ei, legăele ei, leg tura cauzală între faptă și consecinţe, locul, timpul, 
metoda de săvârșrșr ire a infracţiunii.

Fapta (acţiunea sau inacţiunea) este unul din semnele principale obligato-
rii pentru toate infracţiunile. Aceasta înseamnă că dacă nu există fapta social 
periculoasă, nu există nici infracţiunea. De aceea o persoană nu poate fi pe-
depsită pentru ideile și intenţiile sale, oricât de periculoase ar fi ele.

O infracţiune poate fi comisă prin acţiune sau prin inacţiune. Acţiunea 
este o comportare activă. Unele infracţiuni pot fi comise numai prin acţiune. 
Nu este posibil să furi ceva dintr-un magazin nefăcând nimic. Pentru aceasta 
este necesar să intri în magazin, să iei anumite obiecte de acolo și să le scoţi 
din încăperea dată.

Toate aceste elemente se conţin în noţiunea de acţiune, comportare activă.
Inacţiunea este o comportare inactivă /pasivă. De obicei, prin inacţiune pot 

fi comise mai puţine infracţiuni decât prin acţiune. Inacţiunea se pedepsește 
numai atunci când persoana a avut obligaţia de a săvârși ceva, dar nu a făcut-o. 
De exemplu, martorul are obligaţia de a face declaraţii. În cazul În cazul Î în care nu face 
acest lucru, el este tras la răacest lucru, el este tras la răacest lucru, el este tras la r spundere penală.

Sunt infracţiuni care pot fi săvârșite atât prin acţiune, cât și prin inacţiune. 
De exemplu, omorul de cele mai multe ori se săvârșrșr ește prin acțiune, dar poate 
avea loc și prin inacțiune (de exemplu, mama nu alăpteazăptează ă pruncul, care dece-
dează).ă).ă

Consecinţele infracţiunii sunt acele urmări, modificări obiective ce apar 
în urma atentării la obiectul apărat de lege. De exemplu, la omor consecinţele 
sunt moartea persoanei, la furt consecinţele sunt daunele materiale etc.

Consecinţele infracţiunii sunt o trăsătură obligatorie a componentelor de 
infracţiune, care se numesc materiale, adică fapte pentru care este proprie sur-
venirea anumitor consecinţe specifice infracţiunii. De exemplu, nu putem vor-
bi de o infracţiune de omor dacă victima nu a murit, adică lipsește consecinţa 
proprie pentru omor – moartea.
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Sunt fapte care, pentru a fi considerate infracţiuni, nu implică survenirea 
anumitor consecinţe materiale. De exemplu, banditismul se pedepsește indife-
rent de faptul dacă a avut sau nu unele consecinţe materiale.

LegăLegăLeg tura cauzală dintre faptă și consecinţele ei este un semn obligatoriu 
al infracţiunii atunci când înseși consecinţele materiale constituie un semn 
obligatoriu. Existenţa legăturii cauzale presupune că consecinţele criminale 
au survenit anume ca rezultat al acţiunii sau inacţiunii persoanei vinovate. 
Pentru ca legătura cauzală să fie semn al laturii obiective a infracţiunii, trebuie 
ca această legătură cauzală să nu fie întâmplătoare, ci necesară. De exemplu, 
un cioban a trimis la izvor după apă un băiat care-l ajuta la păscutul oilor. 
Pe drum băiatul din neatenţie a căzut într-o groapă și și-a fracturat ambe le 
picioare. Desigur, se poate afirma că dacă ciobanul nu-l trimitea pe băiat după 
apă, acesta n-ar fi căzut în groapă. În realitate, între fapta ciobanului și frac-
tura piciorului băiatului este o legătură cauzală întâmplătoare și nu una ne-
cesară. Legătura cauzală este numită necesară atunci când consecinţele sunt 
rezultatul direct al faptei. Aceasta ar fi fost, de exemplu, dacă ciobanul inten-
ţionat ar fi săpat groapa, ar fi mascat-o astfel încât să se asigure că băiatul cade 
în groapă.

În unele cazuri legea penală stabilește că pentru ca o faptă să fie considera-
tă infracţiune, ea trebuie să fie comisă fie într-un anumit loc, fie într-un timp 
anume, fie printr-o anumită metodă. În asemenea cazuri locul, timpul și me-
toda de săvârșire a infracţiunii devin trăsături obligatorii ale laturii obiective ăvârșire a infracţiunii devin trăsături obligatorii ale laturii obiective ă
a infracţiunii.

De exemplu, un șir de fapte (actele de violență asupra populației din zona 
operațiilor militare, predarea mijloacelor de război inamicului etc.) sunt con-
siderate infracţiuni numai dacă sunt comise pe timp de război.

Vinovăţia (latura subiectivă a infracţiunii)
Exprimarea exterioară a unei infracţiuni nu ne oferă o imagine reală des-

pre infracţiunea respectivă. Cazuri de omor ce se aseamănă în exterior pot fi 
calificate diferit, deoarece într-un caz persoana a dorit moartea victimei, iar 
în altul a omorât-o din neatenţie, nedorind acest lucru. Prin urmare, pericolul 
social al acestor omoruri este diferit. De aceea o mare importanţă în săvârșirea 
infracţiunii are atitudinea persoanei faţă de fapta pe care a săvârșit-o, adică 
latura subiectivă a infracţiunii.

Latura subiectivă a infracţiunii are următoarele elemente: vinovăţia per-
soanei, scopul și motivele săvârșirii infracţiunii.

Vinovăţia există atunci când fapta a fost săvârșită cu intenţie sau din 
imprudenţă. O infracţiune este comisă cu intenţie atunci când persoana a 
conștientizat pericolul social al faptei sale și a prevăzut survenirea consecin-
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ţelor ei. Cu toate acestea, persoana a dorit sau a admis conștient survenirea 
acestor consecinţe. Sunt multe infracţiuni care pot fi comise numai cu intenţie 
(furt, banditism, jaf, huliganism etc).

De aceea, dacă persoana nu a avut intenţia de a săvârși, spre exemplu, un 
furt, atunci, deși există toate semnele laturii obiective caracteristice furtului, 
fapta ei nu se consideră infracţiune. De exemplu, tatăl, dorind să-l ajute pe fiu 
la transportarea valizelor, a luat din întâmplare din secţia de bagaje o geantă 
străină, crezând că-i aparţine fiului său.

Infracţiunile pot fi săvârșite și din imprudenţă atunci când persoana: a pre-
văzut posibilitatea survenirii consecinţelor faptelor sale, dar în mod ușuratic a 
considerat că va putea evita survenirea lor.

De exemplu, Barbălungă, conducând autoturismul cu o viteză mare, a lovit 
o persoană. El își dădea seama că viteza aceasta este periculoasă și ar putea 
con duce la consecinţe grave (accident, lovirea unei persoane etc.), dar, fiind 
convins de profesionalismul său de șofer, credea că va putea evita astfel de 
consecinţe); n-a prevăzut posibilitatea survenirii consecinţelor faptei sale, deși 
tre buia și putea să le prevadă.

De exemplu, Cotorobai, întorcându-se de la vânătoare, a îndreptat în glu-
mă arma spre Mereacre și a apăsat pe trăgaci, crezând că arma este descărcată. 
S-a produs o împușcătură, în urma căreia Mereacre a fost grav rănit. În cazul 
de faţă, Cotorobai a acţionat din neglijenţă, deoarece credea că arma nu este 
încărcată, deși el trebuia și putea să presupună că arma putea fi încărcată.

Dacă nu sunt prezente condiţiile descrise mai sus pentru vinovăţie, fapta 
nu se consideră infracţiune. De exemplu, nu va fi vinovată persoana care se 
împiedică și căzând cauzează vătămări alteia. Această faptă nu este o infrac-
ţiune, deoarece nu este prezentă nicio formă de vinovăţie. Cauzarea leziunilor 
corporale a avut loc involuntar, având loc o mișcare involuntară a corpului.

Scopul, adică rezultatul pe care îl urmărește persoana, și motivul ce a de-
terminat-o să săvârșească infracţiunea sunt numai în unele cazuri trăsături 
obligatorii ale infracţiunii. De exemplu, pentru ca falsificarea banilor să fie 
infracţiune, persoana trebuie neapărat să urmărească scopul de a pune banii 
falși în circulaţie.

16.1.6. Etapele săvârșirii unei infracţiuni

Sireteanu, în timp ce încerca să deschidă seiful cooperativei din localitate, a 
fost prins și dus la sectorul de poliţie. A săvăvă ârșit oare Sireteanu o infracţiune?

La prima vedere, nu, deoarece nu a reușit să sustragă banii din seif (adică 
să producă o pagubă), iar paguba materială este un semn necesar pentru ca 
fapta să fie considerată furt.
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Ca să răspundem corect la această întrebare, trebuie cunoscute etapele de 
comitere a infracţiunilor.

Deseori o infracţiune are loc repede, în scurt timp. Alteori săvârșirea unei 
infracţiuni durează mai mult timp, are loc în mai multe etape. Legea penală 
distinge trei etape ale activităţii infracţionale: pregăpregăpreg tirea unei infracţiuni, ten-
tativa de a săvârșrșr i o infracţiune și infracţiunea consumată.

O infracţiune este consumată dacă fapta săvârșită conţine toate semnele 
constitutive ale acestei infracţiuni.

Pregătirea unei infracţiuni constă în prepararea tuturor celor necesare pen-
tru săvăvă ârșirea acesteia: procurarea echipamentului necesar, cercetarea locului 
unde se va săvăvă ârși infracţiunea, verificarea mijloacelor de pază, alegerea și recru-
tarea complicilor, clarificarea căilor de retragere de la locul infracţiunii etc.

Pregătirea unei infracţiuni în majoritatea cazurilor se face prin acţiuni ac-
tive, deși poate fi efectuată și prin inacţiune. De exemplu, în cazul când vânză-
torul, plecând acasă, nu armează intenţionat alarma, lasă ușa descuiată, creând 
astfel condiţii prielnice pentru sustragerea bunurilor aflate în magazin.

În unele cazuri actele de pregătire sunt ca o etapă necesară pentru a putea 
săvârși o infracţiune (de exemplu, pentru a fabrica bani falși este nevoie mai 
întâi de a pregăti/procura utilajul necesar, materia primă etc.). În alte cazuri 
infracţiunea poate fi comisă și fără actele pregătitoare (de exemplu, omor, jaf, 
furt).

Tentativa de infracţiune este încercarea de a săvârși o infracţiune, care 
însă nu a reușit din cauze ce nu depind de voinţa infractorului. De exemplu, 
o persoană a tras din armă, dar a dat greș ori, cu gândul de a fura, a băgat 
mâna într-un buzunar străin sau a pătruns în încăpere, dar a fost reţinut. Atât 
pregătirea unei infracţiuni, cât și tentativa se pedepsesc, cu toate că nu a fost 
săvârșită o infracţiune consumată.

16.1.7. Fapte care pot fi invocate în favoarea celui care 

 a comis o faptă considerată infracţiune

Ai dreptul să lovești o persoană care o bate pe alta? Te întorci seara acasă 
și descoperi că în domiciliul tău a pătruns un străin pentru a fura. Poţi să-i 
pricinuiești vreun rău?

Formal, dacă acţiunile descrise mai sus (lovirea celui care bate și pricinui-
rea unui rău celui care fură) ar avea loc, ele ar putea fi considerate infracţiuni 
sau contravenţii, în funcție de gravitatea consecinţelor. Însă în situaţiile de 
ti pul celor descrise mai sus persoana care a săvârșit o infracţiune ar putea invo-
ca în apărarea sa cauze care înlătură caracterul penal al faptei comise. Aceasta 
înseamnă că persoana care le-a săvârșit nu este pedepsită pentru ele.
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Legea stabilește următoarele cauze care înlătură caracterul penal al faptei:
• legitima apărare;
• reţinerea infractorului;
• starea de extremă necesitate;
• constrângerea fizică sau psihică;
• riscul întemeiat.

16.1.7.1. Legitima apărare

Legitima apărare apare atunci când o persoană respinge un atac împotriva 
sa sau a altei persoane sau împotriva unui interes public și care pune în pericol 
grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. Spre exemplu, 
este în legitimă apărare persoana care încearcă să împiedice pătrunderea ile-
gală într-o încăpere, dacă aceasta este însoţită de violenţă periculoasă pentru 
sănătate sau cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe.

O condiţie pentru ca legitima apărare să existe este ca atacul să fie imediat, 
adică gata să se înceapă sau în curs de desfășurare. Nu există, deci, legitimă 
apărare după ce atacul s-a consumat sau dacă acesta constă într-o ameninţare 
pe viitor etc. Atacul trebuie să fie real și nu presupus. De exemplu, pe timp de 
noapte o persoa nă fiind urmată de o persoană necunoscută, brusc se întoarce 
și o lovește. Ulterior aceasta a explicat că se temea să nu fie atacată de persoa-
na din urma ei. În acest caz atacul a fost unul presupus și persoana va purta 
răspundere pentru fapta sa. Cu toate acestea, dacă persoana a avut temeiuri 
serioase să creadă că este atacată, chiar dacă nu este așa, atunci ea tot se con-
sideră că se află în apărare legitimă dacă ripostează. De exemplu, dorind să 
glumească, doi prieteni îl atacă în întuneric pe un al treilea, Vasile, înscenând 
un jaf. Vasile, nerecunoscându-i, îi lovește pricinuindu-le daune sănătăţii. În 
acest caz Vasile nu va răspunde pentru dauna cauzată.

Pe de altă parte, apărarea trebuie să fie îndreptată împotriva atacatorului și 
nu a altor persoane. Dauna cauzată atacatorului trebuie să nu depășească vădit 
limitele necesarului pentru a neutraliza atacul. Un exemplu în acest sens ar fi 
cazul când cineva omoară un om care îl pălmuiește pe altul. Corespunderea 
apărării atacului se stabilește judecând după caracterul atacului, intensitatea 
lui, mijloacele care se folosesc și alte circumstanţe ale cauzei.

16.1.7. 2. Reţinerea infractorului

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită în sco-
pul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune și al predării ei organelor de 
drept. În aceste cazuri se are în vedere vătămarea sănătăţii persoanei reţinu-
te. Dauna poate fi cauzată infractorului numai dacă este necesară, adică dacă 
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acesta a încercat să fugă, să opună rezistenţă. Ca și la legitima apărare, dau-
na cauzată în timpul reţinerii trebuie să fie proporţională cu pericolul faptei 
săvârșite. Proporţionalitatea în caz de necesitate va fi stabilită în instanţa de 
judecată.

16.1.7.3. Starea de extremă necesitate

În unele situaţii ce nu depind de voinţa oamenilor (de exemplu, incendii, 
accidente, cutremure), putem fi puși în situaţia de a provoca daune unor va-
lori apărate de drept, pentru a evita prejudicierea unor valori mai importante. 
În astfel de situaţii persoanele acţionează în stare de extremă necesitate. De 
exemplu, o persoană răpește un automobil pentru a transporta urgent o altă 
persoană la spital. În mod normal, o asemenea faptă se consideră infracţiune, 
dar deoarece fapta a fost săvăvă ârșită pentru a salva viaţa unui om, care este mai 
preţioasă decât lezarea drepturilor și intereselor aduse proprietarului automo-
bilului, ea nu se consideră infracţiune.

Pentru ca fapta să fie considerată ca săvăvă ârșită în stare de extremă necesita-
te, trebuie să existe un pericol real pentru viaţa, sănătatea sau un interes public 
care să nu poată fi evitat altfel decât prin prejudicierea altor valori. Dauna care 
survine trebuie să fie mai mică decât cea care a fost evitată.

16.1.7.4. Constrângerea fizică sau psihică

Legea nu consideră infracţiune și fapta prevăzută de legea penală care 
a fost săvârșită ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, în urma căreia ăvârșită ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, în urma căreia ă
persoana nu putea să-și dirijeze acţiunile. Constrângerea fizică poate să fie 
provocată atât de oameni (paznicul este legat și nu împiedică furtul), cât și de 
diferite alte situaţii (medicul nu poate ajunge să acorde ajutor medical din cau-
za înzăpezirii). Constrângerea psihică constă în faptul că persoana săvârșește ăvârșește ă
fapta prevăzută de Codul penal sub influenţa unei ameninţări cu un pericol 
grav pentru ea sau altă persoană și care nu poate fi înlăturat decât comițând 
infracţiunea care i se cere. Pericolul cu care este ameninţată persoana trebuie 
să fie real sau gata să se producă și nu poate fi înlăturat altfel. Spre exemplu, un 
casier este ameninţat cu arma cerându-i-se să transmită banii din casă.

16.1.7.5. Riscul întemeiat

Câteodată daune intereselor ocrotite de lege sunt aduse ca urmare a unor ac-
tivităţi desfăi desfăi desf șurate în scopuri social utile (de exemplu, diferite cercetări, experi-
mente etc.). De exemplu, o bombă găsită în oraș care nu putea fi dez amorsată pe 
loc și nici transportată a fost explodată pe loc, cauzându-se daune proprietăţii 
unor persoane. În acest caz geniștii nu vor purta răspundere pe nală, deoarece 
aceste pagube se consideră a fi un risc întemeiat pe care și l-au asumat.
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Pentru ca să existe situaţia riscului întemeiat, scopul urmărit de activitate 
trebuie să fie social util, adică să fie de folos întregii societăţi, iar pentru a 
atinge acest scop nu se putea altfel decât a fost atins. Dacă în exemplu nostru 
bomba putea fi transportată în afara orașului și aceasta nu a fost făi aceasta nu a fost făi aceasta nu a fost f cut, atunci 
nu ar fi existat situaţia riscului întemeiat. Persoana care desfăntemeiat. Persoana care desfăntemeiat. Persoana care desf șoară activitatea 
social utilă trebuie să ia toate măsurile de precauţie pentru a evita consecinţele 
nedorite. Astfel, când se face un experiment, trebuie respectate regulile de se-
curitate, obţinute permisiunile necesare etc.

Legea nu consideră ca fiind întemeiat riscul care cu bună știinţă compor-
tă un pericol pentru viaţa unei persoane sau există pericolul provocării unui 
dez astru ecologic sau social. De exemplu, o companie farmaceutică în sco-
puri experimentale administrează persoanei un medicament care încă nu a 
fost suficient testat în ce priveşte efectele adverse, iar pacientul decedează. Un 
alt exemplu în acest sens ar fi cazul conducerii unei centrale electrice care în 
scopuri de testare deconectează sistemul de răcire, drept rezultat având loc o 
explozie care contaminează mediul înconjurător.

16.1.7.6. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului

Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvăvă ârșită de o 
persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziţii a superiorului, care 
sunt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziţia nu sunt vădit ilega-
le și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziţia sunt 
ilegale. Răspunderii penale pentru fapta săvăvă ârșită este supusă persoana care 
a emis ordinul sau dispoziţia ilegală. De exemplu, unui poliţist i se ordonă să 
reţină o persoană, această reţinere fiind în sine ilegală deoarece avea scop de 
intimidare a persoanei şi deci constituind o infracţiune în sine. Dacă poliţistul 
nu ştia şi nici nu avea de unde să ştie despre intenţiile superiorului, atunci el 
nu va putea fi tras la răspundere penală pentru reţinere ilegală. Totodată, dacă, 
de exemplu, poliţiştilor li se ordonă să tragă în mulţimea care protesta paşnic, 
atunci ilegalitatea este evidentă şi nu se va putea folosi de această circumstanţă 
pentru a fi absolvit de răspundere penală.

Studiu de caz. Există vreo cauză ce exclude caracterul penal al faptei?
Decideţi dacă în fiecare din situaţiile de mai jos există vreo cauză care ar 

ex clude caracterul penal al faptei și care este ea.
1. Noaptea târziu Grigore s-a apropiat de Vitalie și i-a cerut o ţigară. Cre zând 

că acesta este numai un pretext pentru a-l agresa, Vitalie l-a lovit puternic 
pe Grigore, cauzându-i vătămări corporale.
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2. Doi prieteni au vrut să-l sperie puţin pe colegul lor, Radu, și seara târziu, 
când acesta se întorcea acasă, l-au luat prin surprindere din spate, l-au lipit 
cu faţa de un perete, încercând să-i scoată căciula din cap. Radu, cre zând 
că este atacat, la un moment dat s-a întors brusc și l-a lovit puternic pe 
unul dintre ei în cap, cauzându-i vătămări.

3. Petru se apropie de vecinul său și îi spune să meargă duminica viitoare să 
fure vaca unui alt vecin de-al său, în timp ce el va păzi. El i-a promis că 
dacă va merge, atunci îi va da 100 de lei. Dacă nu va cădea de acord, Petru 
i-a spus vecinului că îl va bate rău. Știindu-l pe Petru de bătăuș, vecinul a 
mers cu el în ziua în care s-au înţeles la furt.

4. Un savant, încercând să stabilească gradul de toxicitate al unui erbicid și, 
deci, pentru a stabili dacă acesta este potrivit să fie folosit în sensul acţiu-
nii asupra sănătăţii oamenilor, într-un experiment le propune mai multor 
persoane să consume mâncare pregătită din soia care a fost stropită cu 
acest erbicid. Ca urmare, toate persoanele ajung la spital, iar una moare. 
Savantul spune că acesta a fost un risc întemeiat și că el a anunţat toate 
persoanele participante la experiment că pot să se otrăvească.

5. Sandu și Marin, în urma unui naufragiu, au ajuns pe o insulă pustie. 
Văzând că mor de foame, au hotărât să tragă la sorţi și câștigătorul să-l 
mănânce pe celălalt, oferindu-i astfel șanse suplimentare de a supravieţui. 
Sandu a câștigat și peste o săptămână a fost găsit și salvat de o navă.

16.1.8. Antecedentele penale

Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei care apare din 
momentul rămânerii definitive a sentinţei de condamnare. Prezența antece-
dentelor penale generează anumite consecinţe nefavorabile pentru persoana 
condamnată. De exemplu, persoana care are antecedente penale nu se poate 
angaja în anumite servicii, ar putea să-i fie refuzată viza pentru plecare într-o 
anumită țară. În anumite situații, persoana care are antecedente penale și mai 
săvârșește o infracțiune va fi pedepsită mai aspru decât dacă nu ar fi avut an-
tecedente penale.

Antecedentele apar atunci când infractorul este condamnat și trebuie să 
execute o pedeapsă. Astfel, în cazul liberării de răspundere penală, în cazul 
amnistierii, chiar dacă a săvârșit o infracțiune, persoana nu are antecedente 
penale.

Antecedentele penale nu există pentru toată viața. Dacă pedeapsa este 
neprivativă de liberate, atunci odată cu executarea pedepsei antecedentele se 
consideră stinse, adică inexistente (de exemplu, persoana achită amenda sau 
îndeplinește toate orele de muncă neremunerată în folosul comunității). În caz 
de pedepsire în privațiune de libertate, antecedentele penale se sting după o 
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anumită perioadă de la executarea pedepsei. De exemplu, dacă o persoană și-a 
ispășit pedeapsa cu închisoarea pentru o infracțiune gravă, atunci trebuie să 
treacă 6 ani pentru stingerea antecedentelor (a se vedea mai mult art. 111 CP).

Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o compor-
tare ireproșabilă, la cererea sa, instanţa de judecată poate anula antecedentele 
penale până la expirarea termenelor de stingere a acestora. Aceasta se numește 
reabilitare judecătorească. Drept condiţii pentru primirea cererii de reabilitare 
judecătorească pot fi:

– persoana nu a comis o nouă infracţiune;
– a expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut pentru stingerea 

antecedentelor;
– persoana a avut o comportare ireproșabilă;
– persoana a achitat integral despăgubirile civile, la plata cărora a fost 

obli gată prin hotărâre judecătorească, precum și cheltuielile de jude-
cată;

– persoana își are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace 
oneste, a atins vârsta de pensionare sau este incapabilă de muncă.

În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere 
decât după un an.

16.2. Exemple de infracţiuni
Acest capitol prezintă unele din cele mai cunoscute sau mai frecvente 

infracțiuni. Scopul acestor descrieri este de a ajuta să se facă deosebirea între 
acestea și, totodată, a ghida în determinarea tipului de infracțiune săvârșită.

16.2.1. Omorul

Omorul este luarea vieţii unei persoane de către alta. Aceasta poate avea 
loc atât intenţionat, cât și din imprudenţă.

Pentru a asigura o individualizare justă a pedepsei, legea penală stabilește 
diferite grade de gravitate a omorurilor intenţionate:

1. Omor intenţionat săvăvă ârșit în circumstanţe considerate de lege ca pre-
zentând un pericol sporit (omorul săvăvă ârșit în interes material, profi-
tând de starea de neputinţă a victimei, asupra unui minor, asupra unei 
femei gravide, omorul la comandă etc.). În cazul săvăvă ârșirii unui astfel 
de omor făde omor făde omor f ptuitorul poate fi pedepsit cu privaţiune de până la 20 de 
ani sau detenţie pe viaţă.

2. Omor intenţionat săvăvă ârșit în împrejurări apreciate de lege ca atenuând
pericolul pe care îl prezintă. Este vorba de omorul săvârșit în stare ăvârșit în stare ă
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de afect, pruncuciderea și eutanasia. Omorul în stare de afect este o 
reacţie la un comportament provocator ilegal sau imoral al victimei 
(violenţă, insulte), iar fă, insulte), iar fă, insulte), iar f ptuitorul, ca urmare a acestui comportament,
intră într-o stare de afect care îl împiedică să perceapă complet ceea ce
este infracţional și ce nu. Pentru ca omorul să fie considerat în stare
de afect, acesta trebuie să aibă loc nemijlocit după comportamentul
victimei, iar acest comportament să fi avut sau să fi putut avea urmări
grave pentru cel vinovat sau pentru rudele lui.

 Se consideră mai puţin periculos omorul copilului nou-născut, săvăvă ârșit 
în timpul nașterii sau imediat după aceasta de către mama care se afla 
într-o stare de tulburare fizică sau psihică cu diminuarea discernă-
mântului cauzată de naștere.

 Se pedepsește mai puţin grav și lipsirea de viaţă a unei persoane în le-
gătură cu o maladie incurabilă a acesteia sau cu caracterul insuportabil 
al suferinţelor fizice (eutanasia). În acest caz este important să existe 
dorinţa victimei sau aceasta să fie minor sau o rudă a infractorului.

3. Omor intenţionat săvăvă ârșit făit făit f ră a fi prezente împrejurările indicate mai 
sus (omor simplu). Cel mai des acesta este săvăvă ârșit din motive de răz-
bunare, gelozie etc.

O categorie aparte o formează lipsirea de viaţă săvăvă ârșită din imprudenţă. 
Omorul din imprudenţă cel mai des este săvăvă ârșit ca urmare a nerespectării de 
către persoană a unor reguli de precauţie (omorul survenit în urma jocului cu 
arma încărcată etc.).

Exerciţiu. Trebuie să fie pedepsită persoana pentru omor?
Determinaţi dacă a avut loc infracţiunea de omor. Dacă da, atunci ce fel de 

omor a fost săvârșit. Argumentaţi răspunsul pentru fiecare situaţie.
1. Andrei a fost bătut pe stadion de consăteanul său Gheorghe, cauzându-

i-se vătămări grave. Întorcându-se acasă, Andrei a povestit soţiei întâmplarea, iar 
după un timp a luat arma de vânătoare, s-a dus și l-a împușcat pe Gheorghe.

2. Aurel, trăgând cu o armă de foc în Ruslan cu scopul de a-l omorî, a 
nime rit din întâmplare în Zinovie, rănindu-l mortal.

3. Între Leonid și soţia lui s-a iscat o ceartă, pe motiv că aceasta s-a întors 
acasă târziu. Soţia i-a spus că s-a întâlnit cu fostul ei soţ, de aceea a întârziat. 
Enervat, Leonid a luat cuţitul și a omorât-o.

4. Mihail, mergând pe drum, a lunecat pe gheaţă. Ca rezultat al căderii, el 
l-a împins pe un consătean care, lovindu-se cu capul de un stâlp, a decedat.
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5. Eugenia, văzând cum se chinui mama sa bolnavă de cancer, a otrăvit-o 
ca să o scutească de suferinţe. Mama nu a rugat-o să facă așa ceva.

6. Anatol, venind spre casă de la serbarea Crăciunului, în stare de ebrie-
tate, a căzut în zăpadă și a adormit. Dorin, trecând pe alături și văzându-l pe 
Anatol îmbrăcat într-un cojoc scump, l-a dezbrăcat și i l-a luat. Din cauza tempe-
raturii scăzute, Anatol a decedat fără a se mai trezi.

7. Laurenţiu, aflându-se în locuinţa Galinei, a stropit-o în glumă cu un li-
chid dintr-o căldare care se afla în coridor. Lichidul nu era altceva decât benzină, 
care, nimerind pe plită, a provocat un incendiu. În consecinţă, Galina a suferit 
arsuri și a decedat.

A se vedea răspunsurile la sfârşitul capitolului.

16.2.2. Infracţiuni de vătămare intenţionată a persoanelor

Infracţiunile de vătămare a persoanelor se caracterizează prin faptul că 
integrităţii fizice a persoanei sau sănătăţii acesteia îi sunt aduse anumite pa-
gube.

Acestea pot fi produse prin diferite metode: lovire, bătaie, aplicarea armei 
sau a altor obiecte etc.

Vătămările integrităţii corporale sau ale sănătăţii sunt clasificate de lege 
după gradul lor de pericol în grave, medii și ușoare. Gradul de gravitate se 
constată conform unor criterii stabilite de lege, cum ar fi caracterul vătămării 
(pierderea unui organ etc.), durata dereglării sănătăţii. Ca și în cazul omoru-
lui, vătămarea se consideră și mai periculoasă dacă a fost săvăvă ârșită în prezen-
ţa anumitor circumstanţe (vătămare gravă sau medie la comandă, din interes 
material etc.). Pentru stabilirea gradului vătămărilor, persoana poate să se 
adreseze poliţiei sau la procuror, care o va trimite la medic pentru efectuarea 
unei constatări medicale sau, după caz, a unei expertize.

Vătămările ușoare nu se pedepsesc penal, ci contravenţional.

16.2.3. Sustrageri ale proprietăţii

Dreptul la proprietate este un drept esenţial. Legea penală stabilește în 
calitate de infracţiuni acele fapte care lezează substanţial acest drept și care 
se manifestă fie prin sustragerea, nimicirea sau deteriorarea proprietăţii, fie 
printr-o altă faptă ce încalcă grav dreptul la proprietate.

Sustragere se consideră o luare intenţionată și contrară legii a bunurilor 
din avutul proprietarului, indiferent în folosul cui se face aceasta. Sustrage-
rea poate fi efectuată în mai multe moduri: furt, jaf, tâlhărie, escrocherie, dela-
pidare, pungăpidare, pungăpidare, pung șie. În funcţie de modul de comitere a sustragerii sunt stabilite 
infracţiuni concrete în Codul penal.
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Furtul este cea mai răspândită infracţiune din domeniul proprietăţii. 
Acesta constă în sustragerea pe ascuns a bunurilor din avutul proprietarului. 
Sustragerea este comisă pe ascuns în cazurile când:

– se săvârșește neobservată atât de proprietarul bunurilor, cât și de alte 
persoane;

– făptuitorul este observat, însă el nu știe despre aceasta;
– deși făptuitorul este văzut de unele persoane și el conștientizează acest 

lucru, crede totuși că acestea nu-și dau seama că fapta lui ar fi o su-
stragere (de exemplu, sustragere în prezenţa unui copil mic care nu 
înţelege caracterul faptelor).

Jaful, spre deosebire de furt, este o sustragere deschisă a bunurilor din 
avutul proprietarului, când făptuitorul înţelege că este observat de proprietar 
sau de alte persoane care își dau seama că el săvârșește o sustragere.

Nu este jaf actul comis în prezenţa complicilor sau în prezenţa unor per-
soane de care făptuitorul este convins că nu-l vor împiedica să săvârșească 
infracţiunea și nu-l vor denunţa din anumite motive, fie de exemplu că este o 
rudă a lui, fie că este o altă persoană de a cărei loialitate este convins. În acest 
caz este vorba de furt.

Spre deosebire de furt, jaful se consideră o infracţiune mai periculoasă, 
deoarece jefuitorul acţionează cu o mai mare impertinenţă.

Tâlhăria este un atac însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţă sau să nătate 
sau ameninţarea de a aplica o astfel de violenţă în scopul sustragerii bunurilor. 
Ca și jaful, tâlhăria are loc în mod deschis, dar aceasta este mai periculoasă din 
cauza tipului de violenţă care este aplicat pentru a săvăvă ârși su stragerea.

Escrocheria este o infracţiune care constă în înșelarea unei persoane în 
scopul obţinerii unor bunuri de la aceasta. De exemplu, vinderea unui inel de 
cupru la un preţ mai mare înșelând cumpărătorul că ar fi din aur, strângerea 
banilor de la oameni promițându-le obţinerea vizelor pentru călătorie peste 
hotare fără intenţia de a face acest lucru etc.). Escrocheria poate fi comisă și 
abuzând de încrederea pe care o are victima faţă de infractor. De exemplu, o 
persoană vine la magazin și cumpără în rate un frigider. După aceasta, abu-
zând de încrederea proprietarului magazinului, nu plătește rata lunară, își 
schimbă domiciliul și face și alte lucruri pentru a i se pierde urma.

O particularitate a escrocheriei este faptul că victima transmite de bună-
voie bunurile sale infractorului.

Delapidarea averii constă în însușirea averii străine de către persoana 
căreia i s-a încredinţat în administrare averea dată (de exemplu, șeful unui 
depozit).
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Pungășia este fapta orientată spre sustragerea bunurilor altor persoane din 
buzunare, genţi sau alte obiecte prezente asupra unei persoane. Pungașul va 
răspunde penal indiferent de faptul dacă a reușit să sustragă bunuri sau nu (de 
exemplu, a fost prins sau în buzunar nu era nimic).

Pentru ca furtul, escrocheria și delapidarea să fie infracţiune, valoarea bu-
nurilor sustrase trebuie să depășească 500 de lei. În caz contrar este vorba des-
pre o contravenţie.

16.2.4. Alte infracţiuni contra proprietăţii

Șantajul este o infracţiune ce constă în cererea ilegală a infractorului de a 
i se transmite anumite bunuri sau drepturi asupra acestora. Această cerere este 
însoţită de ameninţarea cu violenţă a persoanei sau a rudelor sau apropiaţilor 
acesteia, cu răspândirea unor știri defătiri defătiri def imătoare împotriva lor, cu deteriorarea 
sau cu distrugerea bunurilor persoanei ori cu răpirea persoanei, a rudelor sau 
apropiaţilor acesteia. Legea stabilește că cea mai periculoasă formă a șantajului 
este cea însoţită de răpirea persoanei.

Șantajul se deosebește de tâlhărie prin aceea că ultima se consumă într-
un timp relativ scurt, pe când șantajul presupune o amânare, o întindere în 
timp (de exemplu, infractorul poate să acorde câteva zile pentru transmiterea 
proprietăţii etc.).

Atentarea la proprietate poate să se manifeste și prin distrugerea sau de-
teriorarea avutului proprietarului. Aceasta constituie o infracţiune numai în 
cazul în care a cauzat daune în proporţii mari, adică daune ce ating suma de 
50000 de lei.

Exerciţiu. Infracţiuni contra proprietăţii
Decideți pentru fiecare situaţie dacă a fost săvârșită o infracţiune. Dacă 

da, care este ea?
1. Ruslan, folosind o legitimaţie falsă, a înșelat paznicul unui depozit și a in-

trat pe teritoriul acestuia. Din depozit Ruslan a sustras bunuri în valoare 
de 3544 de lei.

2. Damian a luat bicicleta și s-a pornit la pepenărie asociaţiei de fermieri 
pentru a fura niște pepeni. Pe câmp, Damian s-a întâlnit cu Casian, un 
consătean, care-i spusese că a venit și el pentru pepeni, dar că nu poate face 
acest lucru pentru că nu venise soţia sa cu sacii. De aceea a plecat, lăsându-l 
pe Damian să-și umple sacii. Damian a luat pepeni în valoare de 234 de lei.

3. Alexei, falsificând o diplomă de absolvire a Universităţii de Medicină, s-a 
angajat la un sanatoriu în calitate de medic-șef, primind salariu pentru 
aceasta.

4. Ștefan, muncitor la întreprinderea „Ţărăncuţa”, n-a fost remunerat timp de 4 luni. 
El s-a adresat de câteva ori administraâteva ori administraâ ţiei pentru a i se plăti salariul. Directorul
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 acesteia i-a explicat că nu se vinde marfa și că trebuie să mai aștepte ceva 
timp. Disperat că nu are mijloace pentru întreţinerea familiei, Ștefan a sustras 
din depozit 10 cutii cu produse alimentare în valoare de 1052 de lei.

5. Maria, de 17 ani, a ieșit dintr-un supermarket cu câteva cutii de dulciuri 
și cu un urs de pluș. Deși avea banii necesari, din neatenţie, ea nu a plătit 
pentru jucăria pe care și-o dorea mult. Maria a ieșit din magazin fără a se 
gândi să fure jucăria, dar a fost reţinută.

A se vedea răspunsurile la sfâspunsurile la sfâspunsurile la sf rşitul capitolului.

16.2.5. Violul

Violul este un raport sexual comis prin aplicarea forţei și făi făi f ră consim-
țământul persoanei cu care se intră în raportul sexual.

Nu este consimțământ dacă persoana se supune ca urmare a aplicării unei 
violenţe sau cel puţin a ameninţării cu aplicarea unei violenţe (ameninţarea cu 
un cuţit etc.). De asemenea, nu este consimţământ în cazul în care persoana se
află într-o stare de neputinţă de a se apăra ori de a-și exprima voinţa (infirmi-
tate, stare de leșin, stare de ebrietate).

Violul face parte din cele mai periculoase infracţiuni sexuale. De aceea 
nici chiar modul de viaţă depravat al persoanei (practicarea prostituţiei etc.) 
nu poate fi o justificare a acestuia. În unele situaţii violul este considerat deo-
sebit de periculos (violul unei persoane cu vârsta până la 14 ani, viol însoţit 
de contaminarea intenționată cu SIDA, viol care a provocat din imprudenţă 
moartea victimei etc.) și poate fi pedepsit chiar cu detenţie pe viaţă.

16.2.6. Huliganismul

Huliganismul constituie acţiuni intenţionate care încalcă grosolan ordi-
nea publică și exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate, acțiuni care 
sunt însoţite de aplicarea violenţei sau de ameninţarea cu o violenţă sau care se 
deosebesc prin cinism sau obrăznicie deosebită. Acestea pot fi acţiuni care au 
loc în public de comportare batjocoritoare cu cetăţenii, înjosirea demnităţii și 
onoarei persoanei, zădărnicirea activităţilor de masă, suspendarea temporară 
a activităţilor normale ale transportului și ale altor instituţii.

Exemple de huliganism ar putea fi provocarea dezordinilor în timpul unui 
meci de fotbal, acostarea și batjocura faţă de cetăţenii care se odihnesc pe plajă 
sau în alte locuri etc.

16.3. Victimele infracţiunilor
Acest capitol analizează concepte legate de cauzele săvârșirii infracțiunilor 

și de persoanele care suferă în urma infracțiunilor. Din capitolul dat se poate 
afla cine se consideră victimă a unei infracțiuni, ce sfaturi pot fi oferite altor 
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persoane pentru a reduce pericolul de a deveni victimă. De asemenea, capi tolul 
descrie care sunt drepturile victimei și explică faptul care sunt pașii ce trebuie 
întreprinși de o persoană care a devenit victimă.

16.3.1. Cauzele infracţiunilor

Deși toţi suntem de acord cu faptul că infracţiunile constituie un mare rău, 
cauzele criminalităţii și condiţiile criminalităţii reprezintă una din problemele 
care au dat naștere la diferite teorii și opinii. Astăzi, printre motivele săvăvă ârșirii 
infracţiunilor deseori se invocă sărăcia, familiile disfuncţionale în care copiii 
nu primesc dragostea necesară, ineficienţa în activitatea poliţiei, lipsa de edu-
caţie, utilizarea alcoolului și a drogurilor, decăderea morală etc.

Pe de o parte, prezenţa diferotelor opinii în acest sens dovedește că fac-
torii ce determină săvăvă ârșirea infracţiunilor sunt multipli și complecși. Pe de 
altă parte, este clar că nu putem explica infracţiunile într-un mod simplist, 
folosind un singur argument. De exemplu, de multe ori în calitate de cauză a 
infracţiunilor este indicată sărăcia. Majoritatea infracţiunilor comise de copii 
la noi în ţară sunt furturi. Cu toate acestea, într-un studiu efectuat, majoritatea 
minorilor fiind întrebaţi de ce au furat, au indicat necesitatea de a se distra și 
un număr mult mai mic, necesitatea de a-și suplini o nevoie materială. Mulţi 
infractori, chiar și dintre cei care au săvăvă ârșit infracţiuni în scopuri materiale, 
nu pot fi consideraţi săraci. Mai mult decât atât, în unele ţări se observă un 
fenomen invers: paralel cu ridicarea nivelului de trai al întregii populaţii, rata 
infracţio nală nu scade, ci se află în creștere continuă și accelerată.

Cu toate acestea, este important să putem stabili cauzele și condi ţiile care 
determină săvăvă ârșirea unor infracţiuni concrete, pentru a preveni săvăvă ârșirea 
acestora. Atunci când avem prezenţi mai mulţi factori consideraţi ca fiind 
cauze ale infracţiunilor, s-ar putea încerca să fie influenţaţi astfel încât riscul 
comiterii să fie diminuat.

16.3.2. Cum să nu devii victimă?

Victima este acea persoană care a avut de suferit în urma unei infracţiuni. 
Legea consideră a fi victimă orice persoană fizică sau juridică căreia printr-o 
infracţiune i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale.

Oricine este supus riscului de a deveni victimă a unei infracţiuni. De multe ori 
victima poartă o parte din vină pentru ceea ce s-a întâmplat. De exemplu, conform 
unor cercetări, în peste 50% din cazuri, drept motiv pentru omor a servit compor-
tamentul victimei. O treime din victime nu intuiau apropierea pericolului.

În orice caz, atât la nivel personal, cât și la nivel de comunitate, pot fi în-
treprinse anumite lucruri care ar preveni săvăvă ârșirea infracţiunilor. Unele stra-
tegii folosite pentru prevenirea infracţiunilor constau în:
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1. crearea condiţiilor care fac ca comiterea infracţiunii:
– să fie mai dificilă (de exemplu, încuierea ușilor la plecarea din 

casă, imobilizarea roţilor la automobil, folosirea genţilor cu în-
cuietori în caz de transmitere a genţilor prin intermediul auto-
buzelor, plimbări nocturne în grup, păstrarea banilor în seif etc.);

– să implice riscuri mai mari pentru infractor, mai ales riscul de a fi 
prins (programe de supraveghere de către vecini, iluminarea stră-
zilor, instalarea camerelor video etc.);

– să presupună cât mai puţine beneficii pentru infractor (de exem-
plu, retragerea lucrurilor preţioase din automobilul lăsat în par-
care, condiţii de control la cumpărarea metalelor neferoase ce ar 
reduce tentaţia de a le fura și a le vinde ulterior, folosirea vopselelor 
în sacii cu bani la bancă, astfel încât banii se deteriorează în cazul 
în care sacii sunt deschiși în mod neautorizat);

2. reducerea oportunităţilor pentru săvăvă ârșirea infracţiunilor ori reduce-
rea sau evitarea provocărilor care ar putea determina o persoană să 
săvăvă ârșească o infracţiune (ascunderea bijuteriilor dacă te întorci seara 
târziu acasă, evitarea consumării alcoolului de către fete în companii 
cu băieţi, marcarea animalelor, neutralizarea presiunii semenilor (nu-
mai idioţii beau și conduc) etc.

Exerciţiu. Prevenirea infracţiunilor. Găsirea soluţiilor
Citiţi situaţiile de mai jos. Care sunt sau ar putea fi cauzele și condiţiile ce 

ar favoriza infracţionalitatea în fiecare situaţie? Folosind strategiile descrise în 
manual, încercaţi să elaboraţi cât mai multe sfaturi concrete pentru a preveni 
săvârșirea unor infracţiuni.

Situaţia 1. În centrul localităţii există un parc. Odată cu venirea serii, persoa-
ne care se droghează vin în parc. Oamenii ocolesc acest loc. Autorităţile se îngri-
jorează că parcul devine un focar al criminalităţii chiar în centrul localităţii.

Situaţia 2. Ion vrea să plece de acasă la odihnă pe o săptămână, dar se 
teme ca absenţa lui să nu atragă alte persoane ca să intre și să fure.

Situaţia 3. În unicul bar din sat deseori se întâmplă bătăi. Șeful de post și 
pri marul sunt îngrijoraţi, dar închiderea barului nu este o opţiune.

Situaţia 4. Copiii îi trimit mătușii Eudochia lunar câte 100 de euro. Ea are 
nevoie să schimbe 300 de euro pentru reparaţia casei. Pentru aceasta este ne-
voită să plece în centrul raional și îi este frică să nu fie amăgită sau să nu i se 
fure banii.

Identificaţi situaţii de tipul celor de mai sus care sunt caracteristice locali-
tăţii dumneavoastră și încercaţi să elaboraţi sfaturi de prevenire a infracţiona-
lităţii pentru aceste situaţii.
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16.3.3. Ce să faci dacă devii victimă?

Prevenirea infracţiunilor nu va duce la eliminarea totală a acestora. De ace-
ea este important să știm ce să facem dacă devenim victimă a unei infrac ţiuni.

Cu toate că infracţiunile se deosebesc între ele foarte mult, sunt anumite 
lucruri mai mult sau mai puţin valabile în orice fel de situaţii.

În timpul infracÎn timpul infracÎ ţiunii
Minimizarea victimizării. Cei care comit infracţiuni de multe ori sunt 

stresaţi din cauza fricii de a fi prinși și de aceea pot întreprinde măsuri ex treme 
pentru a avea reușită. În caz că este atacată sau în mijlocul unui atac, o persoa-
nă trebuie să încerce să rămână calmă pe cât este de posibil în orice situaţie. De 
regulă, nu trebuie opusă rezistenţă dacă infractorul este înarmat.

O strategie bună ar fi ca victima să arate atacatorului că nu îi vede faţa. Ast-
fel cresc posibilităţile să nu i se facă niciun rău, deoarece atacatorul nu s-ar teme 
ca pe viitor să fie recunoscut. Când este atacată sau ameninţată ziua în amiaza 
mare, fămare, fămare, f ră ca alte persoane să observe aceasta, pentru a atrage atenţia altora cel 
mai bine este ca persoana să simuleze un atac de cord sau un leșin. În situaţii 
deosebit de dificile, poate fi spartă vitrina unui magazin conectat la alarmă.

Memorarea faptelor importante. Este nevoie de reţinut circumstanţe care 
ar ajuta la prinderea infractorului, cum ar fi exteriorul făar ajuta la prinderea infractorului, cum ar fi exteriorul făar ajuta la prinderea infractorului, cum ar fi exteriorul f ptuitorului, vocea, 
îmbrăcămintea etc. Dacă a fost folosit un automobil – numărul de înmatricu-
lare, direcţia încotro a fugit infractorul etc.

După infracţiune
Anunţarea poliţiei. Dacă cineva a fost agresat, cel mai bine este să ape leze la 

serviciile poliţiei, dar să nu acţioneze individual pentru a se răzbuna. Făcând alt-
fel, persoana ar putea comite ea însăși o infracţiune și să fie pasibilă de pedeapsă 
penală. Multe victime nu anunţă poliţia fie din cauză că nu sunt sigure că infrac-
ţiunea va fi descoperită, fie deoarece le este rușine pentru ceea ce li s-a întâmplat, 
fie din alte motive. Neanunţarea poliţiei înseamnă cu sigu ranţă că făfăf ptuitorul nu 
va fi pedepsit. Aceasta îl va încuraja să comită și alte infracţiuni. În unele cazuri 
făfăf ptuitorii atentează la aceeași persoană sau același aleg loc dacă văd că le-a mers. 
Așa că nu este exclus ca persoana să devină victima lor din nou.

Cu cât mai repede se declară infracţiunea la poliţie, cu atât mai mari sunt 
șansele că se va reuși descoperirea ei și prinderea făptuitorilor. În funcție de i prinderea făptuitorilor. În funcție de i prinderea f
caz, persoana poate să sune la poliţie, să meargă la poliţie sau să roage pe alt-
cineva să anunţe poliţia.

În plângerea depusă la poliţie trebuie indicat tot ceea ce se cunoaște despre 
infracţiune. Persoana trebuie să ceară să i se dea ca dovadă a adresării un cer-
tificat despre acest fapt sau o copie de pe procesul-verbal privind cererea orală.
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Păstrarea urmelor infracţiunii. Trebuie luate toate măsurile de precauţie 
ca urmele infracţiunii să nu fie distruse, iar după caz, să fie păstrate. Astfel, în 
caz de viol sau atac la persoană, hainele nu trebuie spălate și nici victima nu 
trebuie să se spele. Locul unde a avut loc infracţiunea trebuie păstrat intact. 
Trebuie să se umble cât mai puţin posibil pe acolo, nu trebuie mutate obiecte 
dintr-o parte în alta sau cu atât mai mult făcută ordine. Dacă sunt persoane t mai mult făcută ordine. Dacă sunt persoane t mai mult f
care au fost martore la infracţiune și care pot pleca până la venirea poliţiei, este 
bine de notat numele lor și datele de contact.

Contactarea altor persoane. În funcție de infracţiune, ar putea să fie ne-
voie de contactat imediat alte persoane. Astfel, în caz că s-a sustras un card 
bancar sau altă informaţie bancară, trebuie imediat anunţată banca pentru a 
preveni accesul la contul bancar; în caz că au fost furate acte (permis de in-
trare, abonament la bibliotecă) sau obiecte (chei de la camera de bagaje etc.) 
care permit accesul într-un loc cu acces limitat sau care oferă posibilitatea de a 
ridica bunuri materiale, trebuie anunţate persoanele care ar putea contracara 
comiterea ilegalităţilor.

Obţinerea unui ajutor calificat. Victima unei infracţiuni (mai ales în ca-
zul unor infracţiuni violente) ar putea avea nevoie de obţinerea unui ajutor 
psihologic. La noi în ţară există diferite organizaţii (mai ales ONG-uri) care 
pot oferi ajutor psihologic victimelor. Organele poliţiei de cele mai multe ori 
cunosc despre astfel de organizaţii și pot să îndrume victima la ele. Dacă vic-
tima a fost vătămată corporal, ea trebuie să se adreseze medicului cât mai cu-
rând posibil pentru ajutor medical. Poliţia uneori o va trimite la o examinare 
medicală. În acest caz concluzia formulată de doctor are importanţă la stabili-
rea tipului de infracţiune.

Înregistrarea cronologică. Victima ar trebui să noteze datele importante, 
cum ar fi:

• data, locul, circumstanţele săvârșirii infracţiunii;
• paguba adusă de infracţiune (vezi mai mult la secţiunea despre partea 

civilă);
• numărul de înregistrare a plângerii depuse, numele persoanei care a 

primit plângerea;
• numele ofiţerului de urmărire penală sau al procurorului care se ocu-

pă de caz;
• acţiuni procesuale la care a participat și care au fost ele, cu indicarea 

locului și timpului.

Această informaţie o va ajuta să ţină minte lucrurile importante și să re-
constituie ceea ce s-a întâmplat pe parcursul procesului.
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16.3.4. Drepturile și obligaţiile victimelor

Odată ce s-a adresat la organele de drept, victima are dreptul ca cererea 
sa să fie înregistrată imediat în modul stabilit, să fie soluţionată de organul de 
urmărire penală, iar după aceasta victima să fie informată despre rezultatele 
soluţionării. La depunerea cererii organul de urmărire penală trebuie să îi dea 
un certificat ca dovadă că a depus plângerea sau o copie de pe procesul-verbal 
în cazul în care cererea a fost depusă oral.

Dacă se decide de a nu porni urmărirea penală, victima trebuie informată 
despre această decizie cu oferirea motivelor pentru o astfel de decizie. În acest 
caz victima este în drept să ia cunoștinţă de materialele în baza cărora a fost 
luată o astfel de decizie.

În cazul în care este pornită urmărirea penală, victima poate să ceară să fie 
recunoscută parte vătămată și parte civilă (vezi mai mult la secţiunile despre par-
tea vătămată și partea civilă). Pe parcursul procesului victima poate fi reprezenta-
tă de un avocat, iar în anumite cazuri să fie însoţită de o persoană de încredere.

Odată ce a depus o plângere, victima își asumă și anumite obligaţii. Victi-
ma este obligată să se prezinte atunci când este chemată la organul de urmărire 
penală sau la judecată și să respecte regulile de procedură. Victima este obli-
gată să ajute organele de urmărire să administreze probele pe care le deţine (să 
facă declaraţii, să prezinte documente și obiecte, să accepte să fie supusă unui 
examen medical în cazul în care i-a fost cauzat un prejudiciu fizic). Victima 
poartă răspundere penală pentru denunţare calomnioasă.

Unele ţări au legi care prevăd acordarea unui sprijin financiar victimelor: 
plata tratamentului medical, recompensarea salariului pierdut etc. În Republi-
ca Moldova victima infracţiunii își poate recompensa prejudiciul material și 
moral numai în cazul identificării infractorului, când acesta are cu ce le plăti.

Victima unei infracţiuni are dreptul:
– să fie tratată cu respect;
– să fie informată despre drepturile sale;
– să fie informată despre decizia de a porni sau nu un proces penal;
– să beneficieze de serviciile unui avocat;
– să fie recunoscută ca parte civilă și parte vătămată;
– să fie protejată în cazul în care este ameninţată.

16.3.5.  Ce să facă o victimă dacă organele competente 

  nu întreprind măsuri?

În baza plângerii depuse de victimă, poliţia fie decide să pornească un 
proces penal, fie refuză acest lucru. Dacă victima consideră că refuzul nu este 
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întemeiat, atunci ea poate întreprinde pașii descriși mai jos pentru a-și apăra 
drepturile (a se vedea și secţiunea 16.6.7 Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile 
în cadrul diferitelor acţiuni procesuale).

Dacă poliţistul nu reacţionează la plângere:
1. Mergi la el și discută despre aceasta.
2. Dacă refuză neîntemeiat să întreprindă măsuri, spune-i că vei scrie o plân-

gere.
3. Adresează-te procurorului.
4. Depune o plângere la judecătorul de instrucţie din raion. Cererea trebuie 

să fie depusă nu mai târziu de 10 zile din momentul în care s-a refuzat să se 
investigheze cazul.

16.4. Noţiuni generale despre procesul penal
Citind acest capitol se poate afla ce este un proces penal, care sunt etapele 

unui proces penal și ce se întâmplă în fiecare etapă. De asemenea, capitolul 
descrie care sunt persoanele care participă în cadrul unui proces penal și ex-
plică rolul fiecăreia din ele.

16.4.1. Ce este un proces penal?

Dacă a fost săvârșită o infracţiune, este necesar ca aceasta să fie descoperi-
tă, iar persoanele vinovate să fie identificate, să fie găsite și administrate probe 
ce ar demonstra vinovăţia lor, pentru a putea fi trase la răspundere penală și 
pedepsite după merit. Toată această activitate este efectuată de organe special 
stabilite și se numește proces penal. Legea care reglementează această activita-
te se numește Codul de procedură penală.

16.4.2. Prin ce etape trece un proces penal?

Cuvântul „proces” derivă de la cuvântul latin procedere, care semnifi-
că „evoluare, mișcare înainte de la o etapă la alta”. În general, activitatea 
desfășurată în cadrul procesului penal trece prin trei mari etape succesive:

1. Urmărirea penală – are drept scop colectarea de probe pentru a des-
coperi infracţiunea (cine este vinovatul, în ce circumstanţe s-a săvârșit 
infracțiunea etc.).

2. Judecarea cauzei – are drept scop de a examina probele adunate pe 
parcursul urmăririi și a stabili dacă persoana acuzată este într-adevăr 
vinovată de infracţiunea care a avut loc.

3. Executarea sentinţei – pe parcursul acestei etape sunt soluţionate dife-
rite probleme care apar la executarea sentinţei (de exemplu, ce este de 
făcut dacă persoana acuzată nu plătește în termen amenda etc.).
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16.4.3. Cine este implicat într-un proces penal?
Procesul penal este o activitate în care sunt antrenate mai multe persoane. 

Fiecare din ele au funcţii și atribuţii proprii.

16.4.3.1. Ofiţerul de urmărire penală

Ofiţerul de urmărire penală este persoana care se ocupă nemijlocit cu strân-
gerea probelor pe parcursul urmăririi penale. Legea stabilește că ofiţerul de ur-
mărire penală este responsabil pentru efectuarea legală și în termen a urmăririi 
penale. În efectuarea urmăririi penale ofiţerul de urmărire se supune indicaţiilor 
date de procuror, iar în multe privinţe are dreptul să acţioneze de sine stătător.

De cele mai multe ori ofiţerul de urmărire penală este poliţist, dar în ca-
litate de ofiţeri de urmărire penală mai activează și persoane din cadrul Ser-
viciului Vamal și al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Co-
rupţiei. Totodată, nu toți polițiștii sunt ofițeri de urmărire penală.

16.4.3.2. Procurorul

Procurorul este persoana care conduce urmărirea penală efectuată de ofi-
ţerul de urmărire penală. Astfel, procurorul poate să dea indicaţii ofiţerului des-
pre cum să înfănfănf ptuiască urmărirea, îi fixează termenul pentru investigare etc. 
Anumite decizii, cum ar fi punerea sub învinuire a persoanei, terminarea urmă-
ririi și trimiterea dosarului în judecată pot fi luate numai de către pro curor.

Uneori procurorul poate să exercite de sine stătător urmărirea penală. 
Atunci toate obligaţiile de colectare a probelor și de efectuare a altor acţiuni 
sunt în responsabilitatea procurorului.

Când procurorul decide că sunt suficiente probe pentru a demonstra vi-
novăţia persoanei acuzate, el transmite dosarul în judecată. În timpul judecă-
ţii procurorul are sarcina de a susţine în faţa instanţei de judecată învinuirea 
adusă. În acest rol el se mai numește și acuzator de stat.

16.4.3.3. Judecătorul

Judecătorul este persoana care judecă o cauză (dosar) penală. De cele mai 
multe ori o cauză este examinată de un singur judecător. În unele circumstanţe 
(de exemplu, apel) legea obligă să fie mai mulţi judecători.

Judecătorul este acea persoană care stabilește dacă o persoană este vinova-
tă, și dacă da, ce pedeapsă să-i fie aplicată.

În cadrul judecătoriilor mai activează pe lângă judecătorii obișnuiţi și câte 
unul sau doi judecători de instrucţie. Funcţia principală a acestor judecători este 
de a supraveghea mersul urmăririi penale. Aceasta se efectuează în două moduri:

1. Autorizarea unor acţiuni. Anumite acţiuni din cadrul procesului pot 
fi permise numai cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Exemple 
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de astfel de acţiuni sunt arestarea persoanei, efectuarea unei perchezi-
ţii etc.

2. Examinarea plângerilor. Dacă persoanele implicate în urmărirea pe-
nală consideră acţiunile ofiţerului de urmărire penală sau ale procu-
rorului ilegale, ele pot să se adreseze cu o plângere judecătorului de 
instrucţie.

16.4.3.4. Avocatul

Avocatul este persoana care pe parcursul unui proces penal acordă asis-
tenţă juridică persoanelor participante la proces. Avocatul persoanei acuzate 
se numește apărător. Conform legii, orice persoană acuzată poate, iar de cele 
mai multe ori trebuie, să aibă un apărător. Dacă ea nu poate să plătească un 
avocat pentru aceasta, apărătorul este oferit din contul statului.

16.4.3.5. Persoana acuzată

Persoana acuzată este persoana care este cercetată ca făca făca f ptuitor al infrac ţiunii 
săvăvă ârșite. Persoana acuzată în proces poartă diferite denumiri. La în ceput, când 
există unele suspiciuni că o persoană a săvăvă ârșit o infracţiune sau a fost reţinu-
tă sau aplicate măsuri de constrângere, persoana poartă denumirea de bănuit. 
Când există destule dovezi care indică faptul că bănuitul a săvăvă ârșit infrac ţiunea, 
el este pus sub învinuire (vezi secţiunea de mai jos) și devine învinuit. O per-
soană poate fi declarată învinuit fănvinuit fănvinuit f ră ca să fi avut și statutul de bănuit. Odată 
cu transmiterea unui dosar penal în judecată, învinuitul se numește inculpat. 
Drepturile persoanei acuzate sunt tratate în diferite secţiuni care descriu diferite 
activităţi pe parcursul procesului penal (reţinerea, percheziţia, judecarea etc.).

16.4.3.6. Victima și partea vătămată

Persoana sau partea vătămată este victima infracţiunii, care dorește să 
participe în această calitate în cadrul procesului penal. Obţinerea statutului 
de parte vătămată îi oferă dreptul victimei să declare apel, să participe la dez-
baterile judiciare etc.

16.4.3.7. Partea civilă și civilmente responsabilă

Săvârșirea unei infracţiuni aproape tot timpul duce la cauzarea unei daune 
materiale altor persoane. Astfel de persoane pot să se adreseze în cadrul urmă-
ririi penale la ofiţerul de urmărire penală, procurorului, iar în cadrul judecă-
rii, instanţei de judecată pentru a intenta o acţiune civilă. Scopul acţiunii civile 
este de a recupera paguba cauzată de infracţiune.

Dacă cererea este acceptată, persoana care a suferit paguba este recunoscută 
parte civilă. Din acest moment ea are un șir de drepturi legate de acţiunea civilă 



854  D R E P T U L  P E N A L  Ș I  P R O C E D U R A  P E N A L Ă

intentată. Paguba care poate fi revendicată în cadrul procesului penal poate con-
sta atât din dauna materială (proprietatea distrusă, costul tratamentului etc.), 
cât și dauna morală (suferinţa psihică avută ca urmare a infracţiunii etc.).

Persoana care conform legii trebuie să întoarcă dauna cauzată se numește 
parte civilmente responsabilă. De cele mai multe ori aceasta este infractorul, 
dar câteodată răspunderea civilă o poartă alte persoane (de exemplu, părinţii 
unui minor).

Procurorul, persoana acuzată, partea vătămată, partea civilă și partea ci-
vilmente responsabilă mai sunt numite și părţi în proces.

16.4.3.8. Martorul

Martorul este persoana care cunoaște vreo informaţie importantă pentru 
soluţionarea cauzei penale. Martor poate fi și un copil, dacă acesta este în stare 
să perceapă și să relateze corect lucrurile pe care le știe.

Odată ce o persoană a fost citată (chemată) în calitate de martor, ea este 
obligată să se prezinte la organul care a citat-o și să facă declaraţii. Nu pot 
fi obligaţi să facă declaraţii rudele apropiate ale persoanei acuzate, precum și 
unele persoane care deţin informaţia dorită în virtutea unor activităţi pe care 
legea le protejează. De exemplu, avocatul persoanei acuzate nu poate fi obligat 
să facă declaraţii despre ceea ce a aflat de la clientul său, în unele cazuri jur-
nalistul despre sursa sa de informaţii, medicul de familie în legătură cu viaţa 
privată a persoanelor pe care le tratează.

Martorul are un șir de drepturi, cum ar fi dreptul de a i se rambursa toate 
cheltuielile făcheltuielile făcheltuielile f cute în legătură cu procesul, dreptul de a face declaraţii în limba 
sa, să aibă un avocat la urmărirea penală etc.

16.4.3.9. Alte persoane

În cadrul unui proces penal sunt atrase și alte persoane, care au menirea 
de a asigura bunul mers al procesului. Astfel, dacă o persoană participantă la 
proces din cele menţionate mai sus este minoră sau nu are capacitate de exer-
ciţiu, ea este reprezentată de persoane care se numesc reprezentanţi; pentru a 
face expertiză este invitat un expert. Dacă persoana acuzată nu cunoaște limba 
în care are loc procesul, este invitat un interpret etc.

O regulă importantă este că nicio persoană nu poate să îndeplinească două 
roluri în cadrul procesului penal. De exemplu, dacă o persoană a fost procuror 
la urmărirea penală, ea nu mai poate fi judecător atunci când cauza ajunge la 
judecată. Dacă cineva a fost martorul unei infracţiuni, acesta nu poate fi nici 
expert, nici judecător, nici ofiţer de urmărire penală etc. De la această regulă 
sunt și mici excepţii, de obicei atunci când nu apare un conflict de interese. De 
exemplu, părinţii învinuitului minor pot participa la proces atât în calitate de 
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parte civilmente responsabilă, cât și în calitate de reprezentant al învinuitului, 
persoana vătămată poate fi și persoană civilă etc.

Exerciţiu. Cine și ce rol va avea
În cazul de mai jos încercați să determinați care persoane vor fi antrenate 

în procesul penal și în ce calitate.
Cetăţeanul Bolduratu aștepta împreună cu fiul său de șapte ani la autogara 

din Chișinău autobuzul spre Ștefan-Vodă. În timp ce stătea îngândurat din cau-
ză că nu a găsit niște faianţă la preţul dorit, de el s-au apropiat doi tineri. Aceștia 
s-au recomandat ca locuitori din raionul Briceni: Talpă (30 de ani) și Miţco (16 
ani). Aflând despre grijile lui Bolduratu, ei au afirmat că lucrează la o fabrică de 
faianţă, care tocmai s-a deschis la ei, și ca lucrători ar putea să obţină faianţă cu 
reducere. Ei i-au propus lui Bolduratu să caute și alţi dorito ri la el în sat pentru 
faianţă ieftină, ca să fie adusă toată odată cu un camion. Peste câteva zile Talpă 
și Miţco au sosit în satul lui Bolduratu. Adunând de la populaţia locală 35 000 
de lei, cei doi nu au mai revenit la termenul înţeles cu faianţa. Localnicii s-au 
adresat poliţistului de sector ca acesta să facă ceva, mai ales că și el a plătit bani 
pentru faianţă. În curând cei doi au fost prinşi, fiind clar că aceştia au înşelat ce-
tăţenii. Bolduratu s-a adresat la un verişor de-al lui, care era avocat, ca să-l ajute.

Pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că Miţco împreună cu Cirdea, 
care era elev în clasa a şasea, au furat din şcoala de localitate un computer. Tot 
ei împreună cu verişorul lui Cirdea (14 ani) au furat două găini de la un vecin. 
Mama lui Miţco a încercat să se împace cu vecinul de la care au fost furate 
găinile.

16.5. Măsuri de constrângere într-un proces penal
În acest capitol se explică ce este reţinerea și când poate avea loc aceasta, 

se oferă sfaturi de comportament în timpul reţinerii. De asemenea, în acest 
ca pitol sunt enumerate și descrise măsurile preventive care pot fi aplicate unei 
persoane acuzate și sunt descriși pașii care trebuie întreprinși de o persoană 
căreia i se sechestrează averea.

16.5.1. Reţinerea persoanei

Reţinerea este o privare de libertate. Atunci când o persoană este reţinută, 
aceasta înseamnă că ea nu mai poate să se deplaseze liber fie din cauză că i-a 
fost aplicată forţa (atunci când se împotrivește), fie i-a fost dată o dispoziţie 
legală în acest sens.

Orice poliţist are dreptul să reţină o persoană dacă sunt prezente condiţiile 
indicate în lege (vezi subsecţiunile următoare). În afară de aceasta, orice cetă-
ţean este în drept să prindă și să aducă forţat la poliţie sau la o altă autoritate 
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publică persoana prinsă asupra faptului săvârșirii unei infracţiuni sau care a ăvârșirii unei infracţiuni sau care a ă
încercat să se ascundă ori să fugă imediat după săvârșirea infracţiunii. După ce ăvârșirea infracţiunii. După ce ă
a fost adusă la or ganul de drept, procedura va fi aceeași ca și în cazul reţinerii 
de către un poliţist.

Reţinerea nu poate depăși 72 de ore. După expirarea acestui termen per-
soana trebuie să fie eliberată sau, dacă judecătorul de instrucţie autorizează, 
să fie arestată.

16.5.1.1. Ce este reţinerea persoanei bănuite?

O persoană poate fi reţinută dacă este bănuită de săvârșirea unei infracţiu-
ni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 
un an. O persoană poate fi reţinută dacă:

– a fost prinsă în flagrant delict, adică în momentul săvârșirii infracţiu-
nii sau înainte ca efectele ei să se fi consumat;

– un martor ocular, inclusiv partea vătămată, va indica direct că anu me 
această persoană a săvârșit infracţiunea;

– pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei 
de transport sunt descoperite urme evidente ale infracţiunii. Dacă 
sunt alte circumstanţe ce dau de bănuit că o persoană a săvăvă ârșit o in-
fracţiune, ea poate fi reţinută numai dacă a încercat să se ascundă, dacă 
nu are domiciliu permanent ori nu i s-a putut constata identitatea.

16.5.1.2. Reţinerea învinuitului

Dacă o persoană trebuie să fie pusă sub învinuire și se presupune că ea nu 
este în localitate sau nu se știe unde este locul ei de aflare, atunci ea poate fi 
reţinută după ce organul de urmărire penală adoptă o ordonanţă de reţinere 
în acest sens.

Învinuitul la fel poate fi reţinut dacă încalcă obligaţiile impuse prin aplica-
rea măsurilor preventive sau alte obligaţii, cum ar fi obligaţia de a se prezenta 
atunci când este citat (chemat) la organele de drept. În acest caz reţinerea este 
posibilă numai dacă conform legii el poate fi supus arestării.

16.5.1.3. Cum să te comporţi dacă ești reţinut?

Reţinerea nu este o experienţă plăcută. De multe ori aceasta poate fi înjo-
sitoare și stresantă și poate provoca persoanele reţinute să-și piardă cumpătul 
și să acţioneze brutal și chiar agresiv. Chiar dacă știe că nu a făcut nimic rău, 
este de obligaţia persoanei ca în timp ce este reţinută să acţioneze responsabil. 
Opunerea de rezistenţă poliţistului sau încercarea de a fugi nu numai că este 
ilogică, dar și ilegală. Dacă opune rezistenţă, cetăţenii care reţin au dreptul 
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să o imobilizeze, iar poliţistul poate să aplice forţa pentru a depăși rezistenţa, 
uneori chiar arma de foc, ceea ce poate duce la urmări grave.

Dacă este oprită ca fiind bănuită de ceva cu sau fără scopul de a fi reţinută, 
o persoană este bine:

• să rămână calmă și politicoasă, chiar dacă consideră că este oprită/re-
ţinută pe nedrept. Să nu strige, să nu înjure sau să opună rezistenţă 
fizică. În afară de faptul că aceasta poate să-l provoace pe poliţist să 
fie mai dur, persoana poate fi trasă la răspundere administrativă sau 
chiar penală;

• să se asigure că persoanele sunt poliţiști, să le ceară să se legitimeze și 
să le reţină numele;

• să se legitimeze (numele, adresa). Pentru acest scop este bine ca bule tinul 
de identitate să fie prezent la persoană când iese din casă sau din sat;

• dacă crede că este cazul, poate să facă o explicaţie poliţiștilor (vezi și 
secțiunea 16.5.1.4 Ce urmează după reţinere). De multe ori o explica-
ţie simplă ar putea clarifica lucrurile și persoana să fie lăsată în pace. 
Ar fi mai bine însă să tacă decât să încerce să amăgească. În orice caz, 
persoana are dreptul să tacă (vezi drepturile persoanei acuzate);

• dacă un prieten este reţinut, să nu împiedice procesul reţinerii, dar să-l 
ajute prin contactarea familiei lui;

• din momentul reţinerii persoana are un șir de drepturi (vezi secţiunea 
16.5.1.5 Care sunt drepturile persoanei reţinute și secţiunea 16.6.3 Pu-
nerea sub învinuire) și urmează să insiste asupra respectării lor.

16.5.1.4. Ce urmează după reţinere?

Dacă este reţinută, există posibilitatea ca persoana să fie percheziţionată 
(vezi și secţiunea 17.3.3.1 Percheziţia). Din momentul reţinerii poliţistul tre-
buie să o aducă cât mai repede la sectorul de poliţie. În termen de până la trei 
ore din momentul privării de libertate trebuie să se întocmească, în prezenţa 
avocatului, un proces-verbal despre reţinere (ora reţinerii, motivele reţinerii 
etc.). Acest proces-verbal se adu ce la cunoștinţa persoanei. Dacă nu este de 
acord cu cele scrise acolo, persoana poate să nu-l semneze și chiar să înscrie 
acolo motivele din care nu vrea să-l semneze. Înainte de a semna procesul-ver-
bal, persoana urmează să se asigure că ceea ce este consemnat acolo corespun-
de realităţii. Urmează să atragă atenția dacă în document este indicată corect 
ora reţinerii (uneori polițistul poate in dica o oră ulterioară). Anume din acest 
moment se calculează cele 72 de ore. Avocatul este obligat să verifice corectitu-
dinea întocmirii procesului-verbal înainte ca acesta să fie semnat.

Odată cu prezentarea procesului-verbal se aduc la cunoștinţă toate dreptu-
rile pe care le are. În timp de 3 ore de la reţinere, persoana care a întocmit proce-
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sul-verbal anunţă procurorul despre reţinere, care fie va decide eliberarea, fie va 
înainta un demers pentru arestare până la expirarea termenului reţinerii.

Dacă este de acord, în timpul cât este reţinută persoana va fi audiată (inte-
rogată) în ceea ce privește circumstanţele reţinerii. O întrebare care poate apă-
rea în acest sens este dacă ar trebui persoana să comunice ceva polițistului după 
ce a fost reţinută. Poate fi cazul că persoana reţinută nu a fănu a fănu a f cut sau cel puţin 
crede că nu a fănu a fănu a f cut nimic rău. De aceea impresia ei ar putea fi că cooperarea cu 
poliţia este o cale care i-ar permite redobândirea cât mai grabnică a libertăţii. 
Aceasta de multe ori este într-adevăr așa, cu atât mai mult cu cât pare firesc că
dacă refuzi să vorbești sau să cooperezi, poliţia va crede că ai ceva de ascuns.

Cu toate acestea, odată ce este reţinută, există șanse mari ca poliţistul deja 
să o considere vinovată. De aceea tăcerea ar putea să nu influenţeze mult opi-
nia lui. În afară de aceasta, în viaţă pot să se creeze asemenea situaţii în care vi-
novăţia persoanei să pară evidentă, cu toate că ea nu este vinovată. Furnizarea 
unei informaţii poliţistului ar putea să agraveze și mai mult astfel de situaţii. 
Mai mult decât atât, starea psihologică iscată de reţinere ar putea fi atât de 
copleșitoare, încât o persoană să spună orice crede că este necesar pentru a ieși 
în libertate. În acest moment ea poate fi foarte vulnerabilă și poate face lucruri 
care ar putea să-i complice și mai mult situaţia.

Este bine să comunice poliţiștilor ceea ce o întreabă numai după ce a vorbit 
cu avocatul său și a stabilit ce strategie de apărare să adopte. Până atunci, este 
bine să nu aibă convorbiri neformale cu poliţiștii în ceea ce privește motivele 
reţinerii. În aceste momente persoana ar putea să fie influenţată prin interme-
diul promisiunilor, ameninţărilor sau chiar al unui ton prietenos.

Până la venirea avocatului persoana poate să furnizeze informaţii care nu 
se referă la fondul incidentului (datele de identitate, dacă are sau nu un avocat 
care dorește să fie invitat etc.). Odată venit avocatul, persoana trebuie să aibă 
posibilitatea să discute cu el în condiţii de confidenţialitate dacă va păstra tă-
cerea în continuare sau va face declaraţii pe marginea cazului.

În cazul în care persoana se consideră nevinovată și acceptă să fie audia-
tă, datele oferite în cadrul audierii dau posibilitate procurorului, care verifică 
legalitatea reţinerii, să dispună eliberarea imediată, până la expirarea terme-
nului de 72 de ore.

16.5.1.5. Care sunt drepturile persoanei reţinute?

În cazul în care este reţinută, persoana are următoarele drepturi:
– să fie tratată cu respect. Aceasta nu înseamnă că trebuie să i se aducă 

anumite onoruri. Totuși, în sectorul de poliţie trebuie să i se asigure 
condiţii și o atitudine care nu îi înjosesc demnitatea. Cu atât mai mult, 
sunt interzise bătaia sau alte acţiuni violente;
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– să i se aducă la cunoștinţă într-o limbă pe care o înţelege și în prezen-
ţa unui avocat motivele reţinerii, cum se încadrează juridic fapta (de 
exemplu, furt sau jaf) de care este bănuită și drepturile pe care le are. 
Dacă nu înţelege unele lucruri sau termeni juridici, trebuie să îi fie 
explicaţi pe înţeles;

– să primească consultaţie juridică, în condiţii confidenţiale, din partea 
apărătorului până la începutul primei audieri (interogatoriu) în calita-
te de bănuit (a se vedea mai jos despre dreptul de a avea apărător);

– să anunţe imediat, dar nu mai târziu de 6 ore, prin intermediul orga-
nului de urmărire penală (de cele mai multe ori poliţistul) rudele sau o 
altă persoană, la propunerea ei, despre locul unde este reţinută. Acest 
termen de 6 ore poate fi prelungit, dar numai printr-o hotărâre moti-
vată a judecătorului de instrucţie. Deasemenea, odată ce este reţinută, 
persoana beneficiază de toate drep turile pe care le are un băuint. De 
aceea pentru mai multe drepturi se poate consulta secţiunea despre 
drepturile persoanei acuzate.

16.5.1.6. Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile când ești reţinut?

Vezi secţiunea 16.6.7 Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile în cadrul di-
feritelor acţiuni procesuale

Exerciţiul. Reţinerea persoanei bănuite
Meditați asupra situației de reținere descrisă mai jos.
Perspectiva poliţistului
Polițistul se află în apropierea unei staţii de troleibuz. La un moment dat 

cineva îi face semn către o persoană și îi spune că aceasta ar fi furat un port-
moneu din buzunarul altei persoane. Bănuitul pare să fie neliniștit și grăbit. 
În orice moment ar putea dispărea. Ca polițist:

Ce ar trebui să îi spună persoanei? Care sunt acţiunile? O va ruga să-l ur-
meze la sectorul de poliţie? Dacă da, în ce situaţie?

Perspectiva persoanei reţinute
Persoana este un simplu cetăţean și se află în apropierea unei staţii de 

trolei buz. Se grăbește undeva anume, iar troleibuzele nu circulă prea des. S-ar 
putea să întârzie. La un moment dat de ea se apropie un poliţist care o suspec-
tează că ar fi furat un portmoneu din buzunarul unei persoane.

Care ar trebui să fie reacţia persoanei? Ce îi va spune poliţistului? Îl va 
urma la sectorul de poliţie dacă îi va cere aceasta?

Întrebări:
A avut poliţistul dreptul să reţină persoana? De ce?
Ce sfaturi aţi da persoanei suspectate? (Ce ar fi trebuit să facă sau să nu 

facă. Ce ar putea face altfel etc.)
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Ce ar trebui să facă persoana reţinută în cazul când este adusă la sectorul 
de poliţie? Ce nu ar trebui să facă?

Dacă persoana suspectată tensionează situaţia, ce ar putea și ce nu ar pu-
tea să întreprindă poliţistul?

Ce ar putea întreprinde reţinutul în cazul în care crede că i s-au încălcat 
drepturile de către organele de poliţie?

Pentru ghidare a se vedea şi secţiunea 16.6.7.772 DREPTUL PENAL ȘI 
PROCEDURA PENALĂ

16.5.2. Măsuri preventive

Pe parcursul procesului penal, persoanei acuzate i se pot aplica diferi te 
măsuri numite preventive, care în general au drept scop asigurarea faptului că 
persoana acuzată nu va împiedica desfămpiedica desfămpiedica desf șurarea eficientă a procesului penal (nu 
va ameninţa martorii, nu se va ascunde de organele de drept, nu va di struge ur-
mele infracţiunii etc.). Măsurile preventive pot fi menţinute pe între gul proces 
penal. Totuși, dacă persoana este numai bănuit, măsura preventivă nu poate 
dura mai mult de 10 zile. În funcţie de gravitatea faptei săvăvă ârșite, de vârstă, de 
starea sănătăţii și de alte împrejurări pot fi aplicate diferite măsuri preventive, 
care vor fi examinate în continuare. Măsurile preventive, cum ar fi obligarea de 
a nu părăsi localitatea sau ţara, garanţiile și transmiterea sub supra veghere pot i transmiterea sub supra veghere pot i transmiterea sub supra 
fi aplicate pe parcursul urmăririi penale de procuror sau, dacă cazul a ajuns la 
judecată, de judecător. Celelalte măsuri preventive se aplică pe parcursul urmă-
ririi penale numai de judecătorul de instrucţie. Dacă persoana acuzată nu este 
de acord cu măsura preventivă aplicată, ea poate să o conteste la judecătorul de 
instrucţie, dacă a fost aplicată de procuror, sau la instanţa ierarhic superioară 
(Curtea de Apel), dacă aceasta a fost aplicată de judecătorul de instrucţie.

16.5.2.1. Arestarea preventivă

16.5.2.2. Ce înseamnă arestarea preventivă?

Arestarea preventivă este cea mai aspră măsură preventivă. Ea constă în 
privarea de libertate a persoanei acuzate cu deţinerea ei în izolatoare de deten-
ţie. Arestarea poate fi aplicată numai în baza unui mandat de arestare eliberat 
de judecător. Termenul arestării iniţial nu poate depăși 30 de zile, iar la expi-
rarea acestuia poate fi prelungit. Fiecare prelungire a duratei arestării nu poate 
depăși 30 de zile, iar în total termenul arestării pe parcursul urmăririi penale 
nu poate fi mai mare de 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvăvă ârșirea unei 
infracţiuni pentru care pedeapsa maximă este de până la 15 ani sau până la 12 
luni în cazul în care pedeapsa maximă este mai mare. Odată ce cauza a ajuns la 
judecată, fiecare prelungire poate fi dispusă pe un termen de 90 de zile.
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În general, arestarea se aplică dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru in-
fracţiunea săvăvă ârșită este mai mare de doi ani. În anumite condiţii (persoana acuzată 
a săvăvă ârșit acţiuni ce împiedică desfădesfădesf șurarea procesului etc.), arestarea poate fi apli-
cată și în cazul unor infracţiuni pentru care pedeapsa este mai mică de doi ani.

16.5.2.3. Încetarea arestării

Arestarea preventivă (ca și alte măsuri preventive) încetează atunci când 
i-a expirat termenul și nu a mai fost prelungită. Din acest moment persoana
acuzată trebuie să fie eliberată imediat. În afară de aceasta, arestarea (și alte 
măsuri preventive) poate fi revocată sau, cu alte cuvinte, anulată înainte de 
expirarea termenului de către organul care a dispus-o, atunci când nu mai este 
nevoie de ea. Uneori, dacă se consideră necesar, arestarea poate fi înlocuită cu 
o altă măsură preventivă, mai blândă.

16.5.2.4. Liberarea pe cauţiune sau sub control judiciar

Liberarea provizorie sub control judiciar constă în faptul că persoana acu-
zată este eliberată sau i se păstrează libertatea cu condiţia că ea îndeplinește 
anumite obligaţii (să nu meargă în anumite locuri, să nu comunice cu anumite 
persoane etc.). Această măsură este considerată o alternativă arestării și de 
aceea se aplică numai persoanei arestate preventiv sau persoanei pentru care 
procurorul cere arestarea.

Liberarea provizorie pe cauţiune în principiu este același lucru ca și libe-
rarea provizorie sub control judiciar, dar în cazul acesta persoana mai plătește 
și o sumă de bani care este depusă într-un cont special. Suma poate varia de la 
6000 la 2.000.000 de lei în funcție de starea materială a acuzatului și gravitatea 
infracţiunii. Dacă persoana nu încalcă condiţiile impuse (de ex., să nu pără-
sească localitatea, să nu meargă în locuri anume stabilite), suma i se restituie.

16.5.2.5. Alte măsuri preventive

Legea prevede și alte măsuri preventive.
Obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, care constă într-o obligaţie 

luată în scris de la persoana acuzată că aceasta nu va părăsi localitatea unde 
domiciliază sau ţara.

Garanţia personală constă în angajamentul în scris al unor persoane dem-
ne de încredere precum că ele garantează comportamentul necesar al persoa nei 
acuzate. Numărul persoanelor garante trebuie să fie de la 2 la 5. În calitate de 
garanţie fiecare garant depune o sumă bănească (de la 1000 la 6000 mii de lei).

Garanţia unei organizaţii este foarte asemănătoare cu garanţia personală, 
numai că în acest caz ea este făcută de o persoană juridică și suma depusă este 
mai mare (de la 6000 la 10 000 mii de lei).
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Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de trans-
port se aplică persoanelor care au săvârșit infracţiuni din domeniul transpor-
turilor sau care au utilizat mijlocul de transport la săvârșirea infracţiunii.

Arestarea la domiciliu constă în izolarea persoanei acuzate de societate în 
locuinţa acesteia, cu stabilirea anumitor restricţii (să nu primească anumite 
persoane în locuinţă etc.).

În calitate de măsură preventivă minorii și militarii pot fi transmiși sub 
supravegherea anumitor persoane (părinţi, comandantul militar etc.).

16.5.3. Sechestrarea averii

Punerea sub sechestru a bunurilor (sau a banilor) este o măsură procesuală 
de constrângere, care constă în interzicerea proprietarului sau posesorului de 
a dispune de ele (a le vinde, a le dona etc.), iar în unele cazuri chiar să se fo-
losească de ele. Averea poate fi sechestrată, dacă de aceasta este nevoie pentru 
a asigura repararea pagubei provocate de infracţiune sau dacă bunurile pot fi 
supuse confiscării. Pentru a vedea cum se contestă o sechestrare nedreaptă, 
consultați secţiunea 16.6.7 Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile în cadrul 
diferitelor acţiuni procesuale.

Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare persoanei și 
membrilor familiei ei, combustibilul, literatura de specialitate și inventarul de 
ocupaţie profesională, vesela și atributele de bucătărie folosite permanent ce nu 
sunt de mare preţ, precum și alte obiecte și lucruri de primă necesitate, chiar 
dacă acestea pot fi ulterior supuse confiscării.

Dacă sunt sechestrate bunurile:
– a se cere mai întâi de la persoana care a venit să aplice sechestru copia 

ordonanţei sau a hotărârii care autorizează sechestrarea;
– a nu se împiedica efectuarea sechestrării. În caz contrar, sechestrarea 

poate avea loc forţat și chiar prin efectuarea percheziţiei;
– persoana căreia i se sechestrează bunurile poate să insiste să aleagă ace-

le bunuri care se vor pune sub sechestru în primul rând;
– persoana trebuie să citească procesul-verbal sau lista de inventar și să 

se asigure că au fost indicate toate bunurile sechestrate cu indicarea 
numărului, măsurii sau masei lor, a materialui din care sunt confecţio-
nate și a altor elemente de individualizare și, pe cât e posibil, a costului 
lor. Trebuie să fie indicat faptul dacă bunurile îi sunt lăsate în păstrare 
sau sunt ridicate și vor fi păstrate în altă parte;

– persoana poate să consemneze în procesul-verbal acele lucruri cu care 
nu este de acord.
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16.6. Investigarea infracţiunilor
Capitolul conține enumerarea unor acţiuni prin care are loc colec tarea 

probelor în cadrul unui proces penal, sfaturi de comportament în cadrul unor 
acţiuni de colectare a probelor și descrierea unor drepturi și obligații ale per-
soanei acuzate. În acest capitol sunt explicați pașii care trebuie întreprinși de 
o persoană căreia i se încalcă drepturile în cadrul urmăririi penale. De aseme-
nea în capitolul de față este descris cum și în ce condiții făptuitorul poate să se 
împace cu victima și care ar fi avantajele împăcării pentru victimă.

16.6.1. Pornirea urmăririi penale

Dacă există temeiuri de a bănui că a avut loc o infracţiune, organele de 
urmărire penală efectuează o investigare cu scopul de a stabili ce s-a întâmplat, 
de a descoperi persoana vinovată și a colecta suficiente probe pentru a dovedi 
vinovăţia ei în instanţa de judecată.

Urmărirea penală pornește atunci când organele de urmărire penală află 
prin intermediul cuiva (plângerea victimei, denunţul unui martor) sau desco-
peră singure că a fost comisă o infracţiune.

Aproape toate infracţiunile sunt infracţiuni de acuzare publică. Aceasta 
înseamnă că organele de urmărire penală vor porni urmărirea penală atunci 
când află despre comiterea lor. Însă pentru aproximativ 20 de infracţiuni (cum 
ar fi furtul de la rude), prevăzute în art. 276 CPP, este nevoie de plângerea vic-
timei pentru a se porni urmărirea penală. Dacă victima nu depune o plângere, 
urmărirea penală nu poate porni în aceste cazuri.

16.6.2. Colectarea probelor

Unul din scopurile principale pe care le are urmărirea penală este de a co-
lecta probe suficiente despre vinovăţia făia făia f ptașilor. Pe parcursul urmăririi penale 
organele de drept nu pot să oblige persoana acuzată să dovedească ne vinovne vinovne ăţia sa. 
Dimpotrivă, ele au obligaţia să colecteze probe despre vinovăţie. Aceasta are loc 
prin intermediul anumitor activităţi care sunt descrise în CPP și care sunt exami-
nate mai jos. Toate aceste acţiuni, cu excepţia cercetării la faţa locului și perchezi-
ţiei persoanei reţinute, pot avea loc numai după porni rea urmăririi penale.

16.6.2.1. Audierea persoanelor

Audierea probabil că este unul din cele mai răspândite moduri de a colecta 
probe. În cadrul audierii, persoana care cunoaște anumite informaţii impor-
tante pentru cauza dată (martorul, persoana acuzată etc.) este invitată să le 
expună oral sau în scris. După aceasta ofiţerul de urmărire penală sau, după 
caz, procurorul poate să pună diferite întrebări pentru a colecta informaţii 
suplimentare sau pentru a preciza informaţia deja oferită.
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Dacă sunt temeiuri de a crede că viaţa martorului sau a vreunei rude apro-
piate acestuia este în pericol, martorul poate fi audiat în condiţii speciale. Aceasta 
înseamnă că martorul poate să nu fie prezent în sala unde are loc audierea, iar 
audierea lui are loc prin folosirea mijloacelor tehnice de comu nicare. Martorului 
audiat în aceste condiţii i se permite să comunice alte date despre identitatea sa 
decât cele reale. Audierea în condiţii speciale poate avea loc numai atunci când 
este vorba de o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă.

Reguli care trebuie respectate la audierea persoanelor:
– Audierea se face în timpul zilei.
– Audierea noaptea se permite numai în cazuri excepţionale (de exem-

plu, în urma audierii poate fi preîntâmpinată săvăvă ârșirea unei infrac-
ţiuni, pierderea unor probe etc.). Motivele audierii pe timp de noapte 
trebuie să fie incluse în procesul-verbal al audierii. 

– Audierea neîntreruptă a martorului nu poate depăși 4 ore, iar durata
generală în aceeași zi nu poate fi mai mare de opt ore.

– Persoana acuzată nu poate fi audiată dacă este în stare de oboseală, cu 
excepţia cazurilor care nu suferă amânare (de exemplu, preîntâmpina rea 
săvăvă ârșirii unei infracţiuni), care vor fi incluse în procesul-verbal al audierii.

– Este interzisă audierea persoanei acuzate în lipsa avocatului. 
– Martorul și alte persoane audiate ca martori (persoana vătămată) au 

dreptul să vină la audiere împreună cu avocatul lor.

16.6.2.2. Percheziţia

Percheziţia este o acţiune care are drept scop căutarea și găsirea unor obiec-
te, documente care au importanţă pentru soluţionarea corectă a unui caz. Pot 
fi percheziţionate diferite încăperi (casa, mașina, curtea etc.), cât și persoane.

Organul de urmărire penală poate efectua o percheziţie dacă din probele 
pe care le are rezultă că într-o încăpere ori într-un alt loc sau la o persoană se 
pot afla lucruri ce au importanţă pentru soluţionarea cauzei (instrumente ce 
au servit la săvăvă ârșirea infracţiunii etc.).

Percheziţia poate avea loc numai cu autorizarea judecătorului de instruc ţie. 
Excepţie de la această regulă sunt cazurile care nu suferă amânare, adică atunci 
când în timp ce se obţine aprobarea judecătorului de instrucţie, obiec tele ce trebuie 
găsite ar putea fi distruse. O altă excepţie o constituie perche ziţia corporală a per-
soanei la reţinerea sau la arestarea ei. În afară de aceasta, poliţia poate să efectueze 
percheziţia făia făia f ră autorizație dacă persoana supusă acestei acțiuni acceptă aceasta.

Care sunt drepturile în cadrul percheziției domiciliare? Dacă îi este per-
cheziţionată casa sau altă încăpere, persoana are dreptul:

– să ia cunoștinţă de ordonanţa de percheziţie și, după caz, de autoriza-
ţia judecătorului;
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– să predea de bunăvoie lucrurile care sunt căutate și evite astfel perche-
ziția;

– să deschidă încăperile încuiate pentru a evita intrarea forţată și, deci, 
producerea unor pagube materiale;

– să fie prezentă în timpul percheziţiei. Acest drept se aplică dacă în mo-
mentul percheziţiei persoana este acasă. Dacă nu este acasă, poliţia 
nu are obligaţia să o aștepte. Cu toate acestea, percheziţia trebuie să 
fie efectuată în prezenţa unui apropiat din casă sau a reprezentantului 
organului de administraţie locală;

– să ia cunoștinţă de procesul-verbal și să verifice dacă în cazul ridicării 
anumitor lucruri ele sunt incluse în procesul-verbal.

16.6.2.3. Cercetarea la faţa locului

Cercetarea la faţa locului de cele mai multe ori înseamnă cercetarea locu lui 
unde a avut loc infracţiunea. Uneori pot fi cercetate (examinate) documen te, 
cadavre. În timpul cercetării sunt căutate obiecte sau urme care ar ajuta la 
depistarea infractorului.

Cercetarea la domiciliu fără permisiunea persoanei se efectuează numai 
în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală cu autorizarea 
judecătorului de instrucţie.

În timpul cercetării sunt examinate obiectele vizibile, iar în caz de necesita-
te pot fi efectuate măsurări, filmări, pot fi realizate desene, schiţe, mulaje etc.

16.6.2.4. Expertiza

În unele cazuri, pentru a obţine informaţii ce ar putea servi ca probe, sunt 
necesare cunoștinţe speciale. În acest caz se poate dispune efectuarea experti-
zei de către expert.

Expertiza constă în faptul că expertul dă niște răspunsuri la acele întrebări 
care i-au fost puse de organul de urmărire penală. De exemplu, expertul poate 
fi întrebat care este cauza morţii unei persoane, dacă substanţa găsită consti-
tuie drog etc. Aceste răspunsuri sunt formulate de către expert sub formă de 
concluzii, care sunt probe.

Expertiza poate fi efectuată în cele mai diferite domenii ale cunoașterii 
umane. În funcţie de aceasta există diferite tipuri de expertiză: biologică, psi-
hologică, contabilă, balistică, psihiatrică etc.

Drepturile părţilor la numirea unei expertize:
– Odată cu numirea unei expertize ofiţerul de urmărire penală este obli-

gat să anunţe despre aceasta părţile și să le prezinte întrebările puse 
expertului.
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– Părţile au dreptul să propună întrebări proprii.
– Părţile au dreptul să ceară efectuarea expertizei de către un anumit 

expert.
– Dacă este cazul, părţile pot cere să fie admise să asiste la efectuarea 

expertizei.
– Părţile pot cere numirea unei expertize dacă consideră că aceasta este 

necesară pentru soluţionarea cauzei. De exemplu, persoana acuzată 
ar putea cere numirea unei expertize contabile pentru a se dovedi lip-
sa sustragerii sau persoana vătămată într-o cauză de tortură ar putea 
prin adresarea unei cereri în scris procurorului să solicite efectuarea 
unei expertize medico-legale care ar constata consecinţele actelor de 
tortură asupra sănătăţii acesteia.

16.6.2.5. Alte acţiuni de colectare a probelor

Pentru obţinerea probelor sunt efectuate și alte acţiuni. Pentru a verifica 
unele informaţii, pot să se efectueze verificarea declaraţiilor la locul infracţiu-
nii, reconstituirea faptei sau experimentul. De exemplu, învinuitul declară că 
toate lucrurile furate le-a dus singur și nu au fost alte persoane care l-au ajutat. 
Dacă sunt îndoieli în privinţa veridicităţii acestor declaraţii, ele pot fi verifi-
cate. Învinuitul este rugat să demonstreze cum a putut el fizic să ducă toate 
lucrurile furate.

Printre alte acţiuni desfăiuni desfăiuni desf șurate în vederea colectării probelor sunt: ridica-
rea de obiecte, sechestrarea corespondenţei poștale, interceptarea comunică-
rilor, constatările tehnico-știinţifice și consta tările medico-legale, pre zentarea 
spre recunoaștere. Ultima acţiune menţionată repreznită de cele mai multe ori 
prezentarea martorului sau victimei a persoanei bănuite împreună cu alte patru 
persoane (pe viu sau folosind fotografiile) pentru a vedea dacă aceştia recunosc 
din şirul celor prezentate persoana care a săvăvă ârşit fapta incriminată. Uneori 
spre recunoaştere sunt prezentate obiecte, pentru a verifica diferite lucruri (de 
exemplu, dacă obiectul descoperit este obiectul care a fost sustras etc.).

16.6.3. Punerea sub învinuire

O persoană este pusă sub învinuire atunci când procurorul consideră că 
au fost adunate suficiente probe care dovedesc că anume această persoană a 
săvăvă ârșit infracţiunea investigată. Conform legii, această persoană este chemată 
la procuror și i se înaintează acuzarea oficială. Din acest moment persoana se 
numește învinuit. Punerea sub învinuire nu înseamnă că persoana deja este 
considerată vinovată. Vinovăţia ei poate fi stabilită numai de judecată în ca-
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drul unui proces de judecată corect și echitabil. Dacă este pusă sub învinuire, 
persoana urmează:

Să obţină detalii despre învinuirea adusă. În acest moment nu are dreptul 
să ceară să i se prezinte probele care au fost adunate la dosar împotriva ei. Va 
putea lua cunoștinţă de dosar când urmărirea penală se va termina. Acum 
însă poate citi ordonanţa ca să vadă de ce este învinuită și dacă este de acord cu 
faptele descrise în ordonanţă.

Să analizeze consecinţele și să decidă dacă recunoaște învinuirea adusă.
La înaintarea învinuirii persoana este audiată și întrebată dacă recunoaște 

sau nu învinuirea. Dacă refuză să recunoască vinovăţia, va avea posibilitatea să 
o facă și mai târziu. Însă recunoașterea vinovăţiei într-o etapă atât de timpurie 
a procesului cu siguranţă că va fi considerată de către instanţă o circumstanţă 
atenuantă. Aceasta permite ca, conform legii, să fie aplicată o pedeapsă mai 
mică decât de obicei. În unele situaţii recunoașterea vinovăţiei ar putea duce 
la aplicarea unei proceduri mai favorabile, cum ar fi suspendarea condiţionată 
a urmăririi penale sau încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăţiei. Cu 
toate acestea, aceste lucruri pot să aibă loc și dacă vinovăţia este recunoscută 
mai târziu, deși ar putea să reducă șansele pentru aceasta. Persoana urmează 
să consulte avocatul său despre aceasta.

Chiar dacă a săvăvă ârșit o infracţiune și este gata să recunoască vinovăţia, 
s-ar putea să fie cazul ca, de exemplu, poliţistul să spună să recunoască și alte 
infracţiuni, deoarece oricum situaţia nu se va mai schimba. Nu trebuie să facă 
un asemenea lucru. Chiar dacă crede că aceasta îi va da o ușurare, aceasta va fi 
temporară, iar consecinţele vor fi o pedeapsă mai gravă.ele vor fi o pedeapsă mai gravă.ele vor f

16.6.4. Drepturile și obligaţiile persoanei acuzate

Persoana acuzată, conform legii, are multe drepturi care depind câteodată 
de calitatea procesuală (bănuit, învinuit, inculpat). Numai într-un articol al 
CPP (66) se conţin cel puţin 34 de drepturi ale învinuitului. Dacă am analiza 
toate drepturile, ne va trebui foarte mult spaţiu. De aceea vom examina numai 
unele din ele, care trebuie cunoscute în primul rând.

1. Dreptul de a avea un apărător
Orice persoană acuzată are dreptul la apărare împotriva acuzaţiilor care i 

se aduc. Acest drept de multe ori presupune să aibă cunoștinţe juridice temei-
nice. De multe ori persoana acuzată nu ar putea să-și realizeze acest drept dacă 
ar fi lăsată de una singură. De aceea legea spune că persoana acuzată trebuie să 
aibă un apărător. Apărător poate fi numai o persoană care are studii juridice și 
posedă o licenţă corespunzătoare (avocat).
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Dreptul de a avea un apărător apare din momentul în care o persoană 
este bănuită sau pusă sub învinuire și se aplică pe întreg parcursul procesului 
penal. Dacă ea nu are bani să plătească un apărător, atunci acesta îi este oferit 
gratis prin numirea unui avocat care oferă asistență juridică garantată de stat. 
(A se vedea pentru detalii compartimentul II.)

2. Dreptul de a propune probe
Persoana acuzată are dreptul să propună probe care ar demonstra nevino-

văţia sa sau i-ar atenua vinovăţia. Aceasta înseamnă că persoana acuzată poate să 
ofere nume de persoane care să fie ca martori în favoarea ei, să prezinte documen-
te și diferite obiecte care ar putea fi folosite ca probe. Dacă crede că este nevoie, 
chiar poate cere numirea unei expertize sau efectuarea altor ac ţiuni (cercetare la 
faţa locului, percheziţie) care ar putea ajuta la descoperirea unor probe favorabile 
ei. Toate aceste acţiuni, odată aprobate, se efectuează din contul statului.

Propunerea probelor, inclusiv cererea de a efectua o expertiză, se face către 
organul responsabil de caz. În etapa de urmărire penală acesta este ofiţerul 
de urmărire penală sau procurorul, iar în etapa de judecată judecătorul care 
judecă cazul.

3. Dreptul de a păstra tăcerea
Acest drept înseamnă dreptul persoanei acuzate de a păstra tăcerea și de 

a nu face declaraţii. Dacă persoana acuzată alege să tacă, aceasta nu poate fi 
considerată ca dovadă a vinovăţiei sale (vezi și secţiunea 16.5.1.4 Ce urmează 
după reţinere).

4. Dreptul de a fi informat
Organul de urmărire penală trebuie să informeze persoana acuzată despre 

toate hotărârile adoptate care se referă la drepturile și interesele ei, să ofere la 
solicitarea acesteia copii de pe aceste hotărâri, precum și copii ale ordonanţei 
de aplicare a măsurilor preventive și a altor măsuri de constrângere. Persoana 
acuzată are dreptul să ceară copii de pe actul de finalizare a urmăririi penale 
(rechizitoriu, ordonanţă), copii de pe hotărâri ale instanţei de judecată.

Întrebări despre apărător
Are dreptul apărătorul să participe la orice acţiune din cadrul procesului 
penal?
Apărătorul are dreptul să participe la orice acţiune care este desfăiune care este desfăiune care este desf șurată 

la cererea lui sau a clientului său. El poate să participe la orice acţiune la care 
participă și clientul său, dacă acesta o cere. Sunt unele acţiuni care în mod 
obligatoriu trebuie efectuate cu participarea apărătorului. De exemplu, audie-
rea persoanei acuzate, punerea sub învinuire au loc obligatoriu cu participarea 
apărătorului. Lipsa apărătorului de la astfel de acţiuni este o încălcare gravă a 
procedurii și acestea sunt nule.
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Unde pot să găsesc un apărător?
Poate puţini din noi sunt pregătiţi de faptul că vreodată vor avea de înfrun-

tat o acuzaţie penală. De aceea, de cele mai multe ori când aceasta se întâmplă, 
o întrebare importantă este de unde să găsim un apărător. În fiecare orășel 
există cel puţin unul sau două birouri de avocaţi la care te poți adresa. O moda-
litate bună de a găsi un avocat este de a întreba rudele, prietenii sau cunoscuţii. 
Aceștia, pe lângă informaţia unde se poate găsi un avocat, ar putea să ofere și 
informaţii despre competenţa lui.

În orice caz, persoana trebuie să fie foarte atentă să nu accepte avocatul pe 
care i-l propune poliţistul sau procurorul. S-ar putea ca din cauza legăturilor
dintre aceștia acest avocat să nu exercite o reprezentare bună a drepturilor 
persoanei acuzate, iar în unele cazuri ar putea chiar să dea sfaturi care sunt în 
contradicţie cu interesele acuzatului sau chiar ale legii.

Cum să găsesc un avocat bun?
În căutarea unui avocat unii iau în calcul faptul câte cazuri a câștigat sau 

a pierdut un avo cat. Cu toate acestea, aceasta ar putea să nu fie o idee foarte 
bună. Ce înseamnă câștig poate fi determinat în fiecare caz aparte. De multe 
ori un câștig adevărat poate fi considerat faptul că clientul a obţinut o pedeap-
să mult mai mică decât ar fi putut obţine.

De aceea cel mai bine ar fi să țineți seama de atenţia pe care v-o acordă 
avocatul, de abilităţile lui de a vă asculta și de a vă ţine la curent cu mersul 
treburilor. De multe ori se întâmplă că avocatul nu vizitează deloc clientul 
în locul de arestare preventivă, ei întâlnindu-se numai în biroul ofiţerului de 
urmărire când are loc audierea sau alte acţiuni, sau în cadrul ședinţelor de ju-
decată. O astfel de apărare nu este eficientă.

Desigur, este greu a prevedea cum se va comporta un avocat anume. Cel mai 
bine este să se obţină informaţii de la persoane care au beneficiat de serviciile lui.

Atenție la avocaţii care promit dinainte o anumită pedeapsă. Pedeapsa o 
stabilește judecătorul și oricât de experimentat ar fi avocatul, sunt puţine șanse 
ca el să ghicească această pedeapsă.

Țineți minte: înțelegerea cu avocatul, inclusiv suma de bani pe care o 
achitați pentru servicii, trebuie fixate într-un contract. Dacă avocatul nu vă 
propune aceasta sau la propunerea dvs. nu este de acord să încheie un contract, 
mai bine căutați alt avocat. Doar în cazul în care nu aveți bani și vi s-a numit 
un avocat din contul statului (avocat care acordă asistență juridică garantată 
de stat) nu se încheie contract, deoarece avocatul vă reprezintă în baza deciziei 
oficiului teritorial și a mandatului anexat la dosar. Dacă nu încheiați contract, 
riscați să nu vă puteți recupera banii în cazul în care doriți să întrerupeți con-
tractul, spre exemplu, atunci când avocatul nu-și îndeplinește obligațiile.
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Pot organele de drept să numească un alt apărător în locul celui ales de 
mine?
Chiar dacă are un apărător ales, în anumite situaţii, dacă acesta nu poate 

participa la proces, organele de drept pot numi (pentru perioada necesară) un 
alt apărător. Aceasta poate avea loc dacă apărătorul ales nu poate să se prezinte 
în cazul reţinerii, punerii sub învinuire, arestării sau audierii. În celelalte ca-
zuri apărătorul poate fi înlocuit dacă nu poate participa la proces (din diferite 
motive) în decurs de 5 zile din momentul anunţării lui.

Ce să fac dacă apărătorul meu nu mi se pare competent?
Dacă crede că apărătorul nu este în stare să asigure o asistenţă juridică efi-

cientă, persoana are dreptul să-l înlocuiască cu altul. În asemenea cazuri chiar 
organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate propune invitarea 
altui apărător. În asemenea cazuri persoana ar putea să nu-și recupereze banii 
plătiţi pentru serviciile avocatului.

Dacă vă reprezintă un avocat care acordă asistență juridică garantată de 
stat, de asemenea îl puteți schimba cerând organului care l-a desemnat (oficiul 
teritorial) să numească altul. Și în cazul acesta trebuie să explicați de ce sunteți 
nemulțumit de serviciile avocatului.

Rețineți că nu puteți schimba sau cere să vi se schimbe avocatul din sim plul 
motiv că acesta nu a făacesta nu a făacesta nu a f cut ceva care este ilegal și v-a explicat lucrul res pectiv. 
De asemenea, nu poate fi motiv întemeiat de schimbare a avocatului dacă ați 
obținut o altă pedeapsă decât cea cerută de avocat în instanță sau pur și simplu 
pentru faptul că nu vă place avocatul din motive ce nu îi pot fi in vocate. i pot fi in vocate. i pot fi in În 
asemenea caz, dacă e vorba de avocatul pe care îl plătiți, desigur că puteți să-l 
schimbați, dar sunteți obligat să-i achitați serviciile. Dacă este vorba de avocatul 
care acordă asistență juridică garantată de stat, puteți renunța la el, dar rămâneți 
făfăf ră avocat, deoarece oficiul teritorial este în drept să vă refuze desemnarea unui 
avocat în cazul în care refuzați neîntemeiat serviciile celui desemnat deja.

OBLIGAŢIILE PERSOANEI ACUZATE
Obligaţiile de bază ale persoanei acuzate sunt:
– să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei;
– la reţinere să accepte de a fi supusă examinării corporale și perchezi-

ţiei corporale;
– să accepte necondiţionat controlul medical, dactiloscopia, fotografie-

rea, să dea posibilitate să i se ia probe de sânge, de eliminări ale corpu-
lui;

– să accepte să fie supusă expertizei judiciare;
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– să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de 
urmărire penală și ale președintelui ședinţei de judecată;

– să respecte ordinea stabilită în ședinţa de judecată și să nu părăsească 
sala de ședinţe fără învoirea președintelui ședinţei.

16.6.5. Încetarea urmăririi penale

Încetarea urmăririi penale intervine atunci când sunt prezente anumite 
circumstanţe prevăzute de lege. Aceste circumstanţe, prin natura lor, fac im-
posibilă sau inutilă desfășurarea procesului penal. Iată unele din astfel de cir-
cumstanţe:

– se dovedește că nu a avut loc nicio infracţiune (de exemplu, a fost o 
sinucidere și nu un omor);

– se dovedește că persoana care a săvăvă ârșit fapta este minoră sau incapa-
bilă;

– se dovedește că există una din cauzele care exclud caracterul social 
periculos al faptei (legitimă apărare etc.);

– lipsește plângerea părţii vătămate sau partea vătămată și-a retras plân-
gerea (pentru cazurile când urmărirea penală se pornește numai la 
plângerea victimei (vezi secţiunea 16.6.1);

– victima s-a împăcat cu infractorul;
– expirarea termenelor de prescripție pentru tragerea la răspundere pe-

nală (în funcție de infracțiune, după un anumit număr de ani de la 
săvăvă ârșirea ei persoana nu mai poate fi trasă la răspundere penală).

În caz de încetare procesul penal ia sfârșit.

16.6.5.1. Împăcarea părţilor și retragerea plângerii prealabile

O modalitate de încetare a procesului penal, după cum s-a arătat mai sus, 
este prin împăcarea părților. Împăcarea înseamnă că victima a iertat făvictima a iertat făvictima a iertat f ptui-
torul și cere ca acesta să nu fie tras la răspundere penală. Pe de altă parte, făfăf p-
tuitorul prin împăcarea sa cu victima recunoaște implicit vinovăția sa privind
comiterea infracțiunii și, dacă este cazul, restituie pagubele produse.

Împăcarea este posibilă numai pentru unele infracțiuni pentru care pe-
deapsa prevăzută nu este mai mare de 5 ani. Acestea sunt infracțiunile pre-
văzute la capitolele 2-6 din CP și sunt infracțiuni ce atentează la persoană sau 
la drepturile și interesele ei (vătămări, sustrageri etc.). În cazul în care făn care făn care f p-
tuitorul este minor, el poate să se împace în cazul infracțiunilor prevăzute la 
aceleași capitole dacă pedeapsa maximă este de 12 ani. De exemplu, furtul a 
60 000 de lei se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Un adult care fură o 
astfel de sumă nu poate să se împace, pe când un minor ar putea. Pentru mai 
multe informații a se vedea art. 109 CP.
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După cum am menționat mai sus, în unele cazuri prevăzute la art. 276 CPP 
procesul penal se pornește numai dacă există o plângere prealabilă a victimei. 
În astfel de cazuri, dacă victima se răzgândește (din diferite motive, inclusiv 
deoarece s-a împăcat cu făcat cu făcat cu f ptuitorul), ea poate să-și retragă plângerea. Retrage-
rea plângerii duce la încetarea procesului. Victima poate fi obligată să plăteas-
că cheltuielile efectuate.

Împăcarea și retragerea plângerii este o modalitate comodă de a atinge 
necesitățile pe care le are fiecare persoană. Astfel, victima în primul rând are 
posibilitatea să recupereze rapid și făi făi f ră mari eforturi toate daunele care i-au 
fost produse și să evite participarea la diferite acțiuni ce-i consumă timpul, iar 
infractorul evită condamnarea și, respectiv, pedeapsa.

Împăcarea poate fi iniţiată de oricare dintre părţi și are loc atunci când 
părţile cad de acord cu condiţiile acesteia (de exemplu, o victimă ar putea să nu 
ceară recuperarea banilor, dar să-i fie suficientă prezentarea de scuze etc.).

16.6.6. Terminarea urmăririi penale

Atunci când probele adunate sunt suficiente pentru a dovedi că fapta in-
vestigată a fost săvăvă ârșită, că anume persoana pusă sub învinuire a săvăvă ârșit-o și 
că această persoană poate fi trasă la răspundere, procurorul decide terminarea 
urmăririi penale. După aceasta, fiecare parte poate să ia cunoștinţă de dosarul 
penal, dar numai în ceea ce privește interesul pe care îl are. De exemplu, partea 
civilă va studia numai acele materiale care ţin de acţiunea civilă, învinuitul va 
avea acces la toate materialele.

Dacă după prezentarea materialelor nu au fost cereri ca să se complete-
ze dosarul și cu alte probe, procurorul întocmește actul de învinuire care se 
numește rechizitoriu. În rechizitoriu este descrisă esenţa cazului și învinuirea 
adusă. Rechizitoriul împreună cu dosarul penal sunt transmise în judecată.

16.6.7.  Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile în cadrul diferitelor 

  acţiuni procesuale?

Dacă organele de urmărire au încălcat în vreun fel drepturile unei persoa-
ne, ea are dreptul să depună o plângere împotriva lor. Plângerea este înaintată 
procurorului. În caz că plângerea este împotriva unui procuror, ea se înaintea-
ză șefului acestuia. Dacă în termen de 3 zile persoana nu primește răspuns sau 
răspunsul nu-i convine, ea poate înainta în termen de 10 zile din ziua primirii 
răspunsului sau din ziua când trebuia să-l primească o plângere judecătoru-
lui de instrucţie de la locul aflării organului care a comis încălcarea. Această 
plângere, conform legii, va fi examinată în termen de 10 zile.

Este recomandabil ca plângerea să fie însoţită de cât mai multe probe și 
date concrete. Înainte de a depune plângerea, dacă este posibil și/sau oportun, 
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persoana poate merge la ofițer să discute despre aceasta. Poate, situația va fi 
remediată de acesta fără a apela la plângere.

Exerciţiu. Folosirea abuzivă a puterii
În timp ce majoritatea poliţiștilor respectă drepturile omului în cadrul 

procedurii penale, există o problemă persistentă a abuzului de putere de către 
poliţiști. Aceasta se referă la diverse aspecte ale activităţii poliţiei în cadrul 
unui proces penal. În special, se atrage atenţia asupra violenţei din partea po-
liţiei. De exemplu, rapoarte ale diferitelor organizații menţionează că tortura 
și trata mentul inuman ale persoanelor aflate în custodia poliţiei au continuat 
să rămâ nă o problemă majoră în Republica Moldova.

Într-un raport adresat Republicii Moldova, printre altele, se recomandă:
– acordarea de prioritate instruirii profesionale a efectivului poliţiei indife-

rent de grad și funcţie și implicarea într-o astfel de instruire a experţilor ce 
nu fac parte din subdiviziunile organelor de poliţie;

– omunicarea interpersonală – factorul esenţial al procedurii de recrutare 
a efectivului de poliţie; a acorda o importanţă considerabilă achiziţiei și 
dezvoltării tehnicii de comunicare între persoane;

– emiterea din partea autorităţilor naţionale a unui mesaj la nivel politic 
despre interzicerea sancţionării aspre prin maltratarea persoanelor în de-
tenţie;

– luarea măsurilor cuvenite pentru ca personalul de recrutare a cadrelor 
poliţienești să exercite o viziune eficace asupra subalternilor lor și să le 
amintească cât mai frecvent că maltratarea persoanelor private de liberta te 
este interzisă;

– de fiecare dată când o persoană arestată, prezentată procurorului sau ju-
decătorului, pretinde că ar fi fost victima unor maltratări cauzate de poli-
ţie, procurorul sau judecătorul consemnează faptul în scris, ordonă ime-
diat un examen medico-legal și ia măsurile necesare pentru ca plângerea 
să fie minuţios examinată. Examinarea se face și în baza vânătăilor de pe 
corpul persoanei. Chiar și în absenţa invocării de maltratare, procurorul 
sau judecătorul trebuie să ordone examinarea medico-legală de fiece dată 
când constată că persoana arestată care i-a fost prezentată putea fi victima 
unor maltratări.
Întrebări

1. Există probleme în ceea ce privește brutalitatea poliţiei în comunitatea 
dvs.?

2. Cum sunt soluţionate plângerile cetăţenilor în privinţa comporta mentu-
lui poliţiștilor în localitatea dvs.?

3. Care este părerea dvs. despre recomandările de mai sus?
4. Ce ar trebui să se facă în comunitatea dvs. pentru a îmbunătăţi relaţiile 

dintre poliţie și locuitori?
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16.7. Judecarea infracţiunilor
În acest capitol se explică care sunt regulile de bază după care se înfăptuiește 

o judecată, sunt descrise etapele unui proces judiciar, se lămurește ce poate 
face o persoană care nu este de acord cu hotărârea judecății și se explică cum 
se stabilește calea de atac care poate fi folosită într-un caz anume.

16.7.1. Regulile de judecare a unei cauze penale

Scopul judecăţii este de a cerceta probele adunate la urmărirea penală (sau 
probele prezentate chiar în ședinţa de judecată) și a decide dacă inculpatul este 
într-adevăr vinovat. De aceea în mare măsură judecata constă în examinarea 
probelor, adică sunt chemaţi martori, sunt citite documente, concluzii ale ex-
perţilor, se cercetează corpurile delicte etc. Oricare ar fi instanţa, examinarea 
are loc după unele și aceleași reguli, fără vreo deosebire. Aceste reguli se mai 
numesc și condiţii ale judecării cauzei.

Printre regulile de bază ale unui proces judiciar este publicitatea ședinţei 
de judecată. Această înseamnă că oricine a împlinit 16 ani și nu are nicio le-
gătură cu cauza dată poate să asiste la ședinţa de judecată. În unele cazuri 
(pentru a proteja un secret de stat, pentru a proteja moralitatea etc.), ședinţa 
de judecată poate fi declarată secretă.

O altă regulă este că judecătorul sau judecătorii, dacă sunt mai mulţi, tre-
buie să examineze nemijlocit orice probă prezentată. Astfel, judecătorul nu se 
poate limita la citirea procesului-verbal de audiere a martorului întocmit în 
timpul urmăririi. El trebuie să citeze neapărat martorul pentru a-l asculta.

O altă regulă importantă care reprezintă și un drept al participanţilor la 
proces este obligaţia de a examina cauza penală în termene rezonabile sau cât 
mai repede posibil. Având în vedere anumite circumstanţe, examinarea unui 
do sar poate dura de la o zi la câteva săptămâni sau mai mult. Atunci când 
însă amânarea procesului are loc fără motiv întemeiat, se încalcă un drept fun-
damental, iar inculpatul ar putea chiar pretinde reducerea pedepsei în acest 
caz. Respectarea unor termene rezonabile este o regulă importantă și pentru 
urmărirea penală.

16.7.2. Punerea pe rol a cauzei penale

Punerea pe rol a cauzei penale are loc pentru a stabili când, unde și cine va 
judeca un dosar.

Odată ce un dosar penal ajunge în judecată, în termen de trei zile acesta 
este repartizat unui judecător. În termen de cel mult 3 zile de la repartizare 
judecătorul fixează o ședinţă preliminară, ce va avea loc într-un termen care 
nu va depăși 20 de zile din ziua repartizării cauzei. În cadrul ședinţei sunt
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rezolvate asemenea chestiuni cum ar fi competenţa instanţei date de a judeca, 
măsurile preventive care trebuie aplicate sau anulate, se prezintă lista probelor 
etc. Tot în cadrul ședinţei se stabilește data și ora când va avea loc judecata.

Dacă este posibil să se judece o cauză în regim de urgenţă, atunci ședinţa 
preliminară nu are loc.

16.7.3. Etapele procesului de judecată

Orice judecată trece prin mai multe etape consecutive: partea pregătitoare, 
cercetarea judecătorească, dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatu-
lui și pronunţarea hotărârii. Aceste etape pot fi parcurse într-o singură zi (o 
singură ședinţă judiciară) sau de cele mai multe ori pe parcursul a mai multe 
ședinţe judiciare.

16.7.3.1. Partea pregătitoare

Scopul părţii pregătitoare este de a constata dacă nu există vreun obstacol 
în calea examinării cauzei.

Deoarece în absenţa unor persoane cum ar fi avocatul, procurorul nu poa-
te începe judecarea cauzei, instanţa verifică prezenţa părţilor. Dacă nu sunt pre-
zente persoanele necesare, procesul se amână pentru o altă dată. Tot în această 
etapă se verifică dacă părţile nu au de făile nu au de făile nu au de f cut cereri. Unele din ele ar putea avea 
ca efect imposibilitatea judecării procesului. De exemplu, cererea de recuzare a 
judecătorului pe motiv că ar fi rudă cu o parte în proces. Dacă judecătorul este 
recuzat, atunci este nevoie de amânat procesul.

16.7.3.2. Cercetarea judecătorească

Această etapă constă în examinarea nemijlocită a tuturor probelor de către 
instanţa de judecată. Examinarea probelor constă în citirea documentelor, au-
dierea din nou a martorilor și a altor persoane, examinarea corpurilor delicte. 
De obicei, mai întâi sunt examinate probele de acuzare, iar apoi de apărare. 
Dacă este necesar, la cererea părţilor judecata poate schimba această ordine. 
Inculpatul poate cere să fie audiat atunci când dorește.

Pe parcursul cercetării judecătorești se poate dispune, dacă este necesar, 
efectuarea oricărei acţiuni de colectare a probelor (expertiză, ridicare de obi-
ecte etc.).

16.7.3.3. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului

După ce s-a terminat cercetarea probelor și dacă nicio parte la proces nu 
mai are de adăugat nimic, se trece la dezbaterile judiciare. În cadrul dezbateri-
lor părţile participante își exprimă punctul de vedere în privinţa cazului (a fost 
dovedită vinovăţia sau nu, ce pedeapsă ar trebui aplicată etc.). După dezbateri 
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inculpatul are dreptul la ultimul cuvânt, iar după aceasta instanţa se retrage 
pentru a delibera și a pronunţa hotărârea (sentinţa). Deliberarea și pronunţa-
rea hotărârii au loc de obicei în aceeași zi după încheierea dezbaterilor. Dacă 
sunt motive întemeiate, acestea pot fi amânate cu 10 zile.

16.7.4. Atacarea sentinţelor judecătorești

Dacă nu este de acord cu sentinţa pronunţată (de exemplu, se consideră 
nevinovată, i se pare că pedeapsa este prea mare, nu este de acord să plătească 
suma prejudiciului stabilit etc.), persoana interesată poate să atace această sen-
tinţă. O judecare din nou a cazului va avea loc în instanţa ierarhic superioară. 
Aceasta poate fi Curtea de Apel sau Curtea Supremă de Justiţie. Atacarea sen-
tinţei poate fi cu apel sau cu recurs, în funcție de infracţiune.

16.7.4.1. Apelul

În cazurile penale apelul poate fi declarat în privinţa oricărei sentinţe, 
cu excepţia celor pronunţate de judecătorii pentru infracţiuni pentru care pe-
deapsa nu poate fi privativă de libertate și a sentinţelor pronunţate de curţile 
de apel sau Curtea Supremă de Justiţie.

Apelul poate fi declarat de orice persoană care consideră că sentinţa îi 
încalcă în vreun fel un drept sau interes al acesteia. De exemplu, un martor 
poate declara apel unei sentinţe prin care nu s-a soluționat chestiunea resti-
tuirii cheltuielilor efectuate în legătură cu procesul. În cazurile penale legea 
stabilește termen pentru declararea apelului de 15 zile. Acest termen în general 
curge din momentul pronunţării integrale a sentinţei.

Pași practici
Pentru a declara apel:
1. Întocmiți o cerere scrisă.
2. În cerere indicați:

– denumirea instanţei unde se depune apelul; numele și prenumele 
apelantului, calitatea lui procesuală (incul pat, martor etc.) și adresa;

– denumirea instanţei care a pronunţat sentinţa, data, numele și 
prenumele inculpatului în privinţa căruia se atacă sentinţa;

– conţinutul și motivele cerinţelor; probele pentru susţinerea cere-
rii; data declarării și semnătura;

– lista documentelor ce se anexează.
3. Depuneți cererea la instanţa care a pronunţat sentinţa atacată

16.7.4.2. Recursul

Dacă persoana care a declarat apel nu este de acord cu hotărârea pronun ţată 
în apel, ea are posibilitatea să atace această hotărâre în recurs. Un astfel de recurs 
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poate fi declarat și de către o altă persoană care, deși nu a declarat apel, conside-
ră că hotărârea instanţei de judecată îi încalcă drepturile sau in teresele.

Spre deosebire de apel, recursul poate fi declarat numai dacă există vreu-
nul din temeiurile prevăzute de lege. Aceste temeiuri sunt legate de aplicarea 
greșită a legii de către instanţă. De exemplu, instanţa a încălcat regula privind 
publicitatea procesului sau a aplicat altă lege decât trebuia. Persoana însă nu 
poate invoca motive ce nu ţin de aplicarea legii. De exemplu, inculpatul nu 
poate spune că declară recurs pe motiv că nu este de acord cu valoarea care 
a fost stabilită a bunurilor furate sau că nu este de acord cu faptul că el a fost 
acela care a săvârșit infracţiunea.

Un al doilea tip de recurs este recursul care se declară în privinţa sentinţe-
lor care nu pot fi atacate cu apel. În acest caz recursul și procedura de depunere 
și examinare a acestuia se asemănă foarte mult cu apelul.

16.7.4.3. Căi extraordinare de atac

După examinarea hotărârilor judecătorești în recurs, de obicei acestea nu 
mai pot fi atacate. Totuși, legea prevede că în anumite circumstanţe se permite 
a ataca o hotărâre folosind căile extraordinare de atac. În procesul penal există 
două căi de atac: recursul în anulare și revizuirea. Acestea sunt reglementate ca 
mijloace suplimentare de asigurare a legalității hotărârilor judecătorești.

Recursul în anulare este aplicat atunci când la pronunţarea hotărârii au fost 
încălcate anumite norme de drept. Temei pentru declararea recursului în anu-
lare sunt practic aceleași circumstanţe ca și la declararea recursului ordinar.

Revizuirea în calitate de cale de atac se folosește de obicei atunci când se 
descoperă că din cauza anumitor acţiuni intenţionate ale unor persoane ar fi 
putut să fie pronunţată o hotărâre nedreaptă. De exemplu, se stabilește că mar-
torul a depus declaraţii false, interpretul a tradus greșit, procurorul a falsificat 
probe etc.

16.8. Proceduri speciale în procesul penal
În acest capitol se explică ce este o procedură specială și de ce este ne voie 

de ele, sunt descrise procedurile care permit aplicarea unui tratament mai 
blând pentru făptuitor (atunci când acesta îndeplinește anumite condiții) și 
sunt scoase în evidență deosebirile de tratament aplicate minorilor în cadrul 
procesului penal.

16.8.1. Ce este o procedură specială

O procedură specială stabilește de obicei unele derogări sau completări de 
la procedura obișnuită. Aceasta se face pentru a asigura atingerea anumitor 
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scopuri specifice. De exemplu, procedura în privinţa minorilor există în mare 
măsură pentru a le oferi o protecţie mai mare copiilor, procedura urmăririi și 
judecării infracţiunilor flagrante are drept scop urgentarea examinării unor 
cauze penale mai simple etc.

16.8.2. Procedura în cauze privind minorii

Legea stabilește anumite reguli speciale care trebuie urmate atunci când o 
infracţiune a fost săvârșită de un copil (persoană care nu a împlinit 18 ani).

Spre deosebire de adulţi, un copil poate fi reţinut sau arestat numai dacă 
este bănuit de săvârșirea cel puţin a unei infracţiuni grave. Audierea unui copil 
(fie că este bănuit sau martor) nu poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupe-
re, iar în total nu poate depăși 4 ore pe zi. La audierea copilului este obligatoriu 
să participe un pedagog sau psiholog și reprezentantul legal al copilului.

Legea mai stabilește că, pentru a proteja minorul, el poate să nu ia 
cunoștinţă de toate materialele din dosar sau poate să fie îndepărtat din sala 
de ședinţe. După întoarcerea lui, judecătorul trebuie să-i explice într-un mod 
accesibil conţinutul acţiunilor care au avut loc în lipsa lui și să îi dea posibili-
tate să pună întrebări persoanelor audiate în lipsa lui.

Un tratament separat este prevăzut și în ceea ce privește aplicarea pedepsei. 
Astfel, legea prevede posibilitatea ca în loc de pedeapsa penală minorului să-i fie 
aplicate măsuri cu caracter educativ sau internarea lui într-o instituţie spe cială 
de învățământ și de reeducare sau într-o instituţie curativă și de reeducare (în 
Republica Moldova există o singură instituţie de acest fel în Soloneţ).

16.8.3. Acordul de recunoaștere a vinovăţiei

Acordul de recunoaștere a vinovăţiei este o procedură prin care persoana 
acuzată, împreună cu apărătorul său, pe de o parte, și procurorul, pe de alta, 
încearcă să rezolve cazul penal fără a trece prin judecarea lui așa cum a fost 
descris anterior.

În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăţiei, persoana acuzată cade 
de acord să recunoască vinovăţia sa. În schimb, conform legii, maximul pedep-
sei prevăzut de lege se reduce cu o treime. Astfel de exemplu, dacă maximul 
pedepsei este de 9 ani privaţiune de libertate, atunci pedeapsa aplicată va fi 
calculată ca și cum acest maxim este de 6 ani privaţiune de libertate. Odată ce 
se ajunge la un asemenea acord, el este prezentat judecătorului. Acesta verifică 
dacă vina este susţinută și de alte probe, precum și faptul dacă a fost respectată 
procedura la încheierea acordului. Dacă totul este în regulă, acordul este ac-
ceptat și judecătorul stabilește pedeapsa ținând cont că maximul acesteia este 
redus cu o treime.
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Sfaturi
Dacă este vorba de încheierea unui acord, cereţi de la apărător să vă co-

munice:
– dacă sunt încălcate cumva drepturile dvs.;
– care sunt avantajele și dezavantajele încheierii acordului;
– care sunt drepturile pe care le aveţi sau le pierdeţi odată cu încheierea 

acordului;
– cât de rezonabilă i se pare încheierea acordului ținând cont de factori 

cum sunt probabilitatea dovedirii vinovăţiei, circumstanţele care ar 
putea fi invocate în favoarea dvs. etc.

16.8.4.  Suspendarea condiţionată a urmăririi penale și liberarea 

  de răspunderea penală

Dacă o persoană este pusă sub învinuire pentru o infracţiune ușoară sau 
mai puţin gravă, recunoaște vinovăţia sa și se consideră că nu prezintă pericol 
social și poate fi reeducată fără aplicarea pedepsei penale, atunci urmărirea 
penală poate fi suspendată timp de un an de către procuror. Suspendarea este 
condiționată, ceea ce înseamnă că persoana trebuie să respecte una sau mai 
multe din următoarele condiţii: să nu părăsească localitatea decât în condi-
ţiile stabilite de procuror, să comunice orice schimbare de domiciliu, să nu 
săvârșească infracţiuni sau contravenţii și să continue lucrul sau studiile.

După ce s-a scurs anul și învinuitul a respectat condiţiile stabilite, procu-
rorul încetează urmărirea penală.

Legea interzice aplicarea acestei proceduri în privinţa persoanelor care au 
antecedente penale, sunt dependente de alcool sau de droguri, care au avut 
funcţii de răspundere și au comis infracţiunea făcând abuz de serviciu sau care 
nu au reparat paguba cauzată în urma infracţiunii.

16.8.5. Urmărirea și judecarea unor infracţiuni flagrante

Infracţiune flagrantă se consideră infracţiunea descoperită în momentul 
săvârșirii ei sau al cărei făptuitor, imediat după săvârșire, este urmărit de victi-
mă, de martori oculari sau de alte persoane ori este surprins aproape de locul 
comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte care ar da 
temei de a-l presupune participant la infracţiune. Legea stabilește o procedură 
mai simplă de urmărire și judecare a acestor infracţiuni dacă sunt ușoare, mai 
puţin grave sau grave.

În cazul unei infracţiuni flagrante organul de urmărire penală întocmește 
un proces-verbal în care se consemnează cele constatate cu privire la fapta 
săvăvă ârșită, declaraţiile bănuitului, dacă acesta le face și declaraţiile altor persoa ne 
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audiate. După caz, se administrează și alte probe, care se consemnează în proce-
sul-verbal. Procesul-verbal, după ce este adus la cunoștinţă persoanelor audiate, 
se transmite împreună cu celelalte materiale timp de 24 de ore procu rorului.

Procurorul verifică materialele și, dacă consideră că nu sunt suficiente pro-
be, dispune continuarea urmăririi penale în termene reduse. Dacă însă consi-
deră că sunt probe suficiente, pune sub învinuire fănvinuire fănvinuire f ptuitorul și trimite cauza 
în judecată. În acest caz judecarea trebuie să aibă loc în termen de cinci zile. 
După terminarea cercetării judecătorești instanţa adoptă sentinţa în aceeași zi 
sau cel târziu în trei zile.

16.9. Pedepsirea celor care au săvârșit infracţiuni
În acest capitol sunt explicate motivele care stau la baza pedepsirii persoa-

nei care a comis o infracţiune, sunt descrise tipurile pedepsei penale, se explică 
modalitatea de aplicare a pedepselor și se analizează factorii care influenţează 
mărimea pedepsei într-un caz anume. Sunt explicate și unele cazuri când per-
soana poate cere liberarea de răspunderea penală sau liberarea de pedeapsă.

16.9.1. Tipurile pedepselor penale

Odată ce o persoană este considerată vinovată de instanţa de judecată de 
săvăvă ârșirea unei infracţiuni, ea de obicei este supusă pedepsei penale.

Pe parcursul anilor pedeapsa penală a servit diferitelor scopuri incluzând 
re tribuţia, prevenţia, corectarea și reeducarea condamnaţilor, siguranţa socială.

Cândva motivul de bază pentru a pedepsi un infractor era retribuţia. Pe-
deapsa era stabilită conform principiului „ochi pentru ochi și dinte pentru 
dinte”. Adică, vinovatul trebuie să plătească suportând același rău pe care l-a 
săvăvă ârșit.

Un scop al aplicării unei pedepse este prevenţia. Mulţi cred că pedeap-
sa va descuraja fădescuraja fădescuraja f ptuitorul de a comite altă infracţiune în viitor. În plus, că 
această pe deapsă servește ca o avertizare pentru alte persoane de a nu comite 
infracţiuni. Corectarea și reeducarea vinovatului înseamnă convingerea prin 
pedeapsă a infractorului de a-și schimba comportamentul.

Corectarea și reeducarea sunt bazate pe ideea că infractorii pot fi ajuta-
ţi să învingă problemele sociale, economice, psihologice care i-au determinat să 
săvăvă ârșească infracţiunea și ei pot deveni în final membri responsabili ai socie tăţii.

Alt motiv pentru aplicarea pedepsei penale ar fi siguranţa societăţii. Aceas-
ta înseamnă că infractorul este izolat de societate și societatea se protejează 
prin aceasta.

Conform legislaţiei în vigoare, în ţara noastră persoanelor fizice care au 
săvăvă ârșit infracţiuni li se pot aplica: privaţiunea de libertate, privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, amenda, des-
tituirea din funcţie, munca neremunerată în folosul comunităţii.
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Complementar acestor pedepse, pot fi aplicate confiscarea averii, retrage-
rea gradului militar sau de calificare, a titlului special și retragerea distincţiilor 
de stat.

Toate aceste pedepse pot fi aplicate numai de instanţa de judecată. Pentru 
o infracţiune se aplică numai acea pedeapsă care este prevăzută de articolul 
concret din partea specială a Codului penal. De exemplu, pentru omor inten-
ţionat Codul penal stabilește ca pedeapsă privaţiunea de libertate și atât. Adică 
nu se poate stabili în calitate de pedeapsă amenda sau altă pedeapsă.

De menţionat că pe lângă efectele pozitive pe care le are pedeapsa pena-
lă, ea deseori conţine și anumite aspecte negative. De exemplu, în cazul priva-
ţiunii de libertate condamnatul nimerește într-un anturaj de oameni care de 
regulă nu-l influenţează pozitiv, ci invers. Familiile condamnaţilor, care nu 
sunt vinovate de săvârșirea infracţiunii, suportă înrăutăţirea situaţiei materia-
le, morale, psihologice etc.

De aceea este important să înţelegem că pedeapsa penală este un mijloc de 
combatere a criminalităţii, dar nu este mijlocul principal.

16.9.2. Aplicarea pedepselor penale

Pentru fiecare infracţiune este stabilită o pedeapsă. Pedeapsa nu este preci-
zată aproape niciodată exact, iar în multe cazuri pot fi indicate pedepse alter-
native. De exemplu, părăsirea locului accidentului rutier de către persoana care 
a cauzat un accident care a avut consecințe grave se pedepsește cu privaţiune 
de libertate (închisoare) de la 6 luni până la 2 ani, fie cu amendă în mărime de 
la 200 până la 500 de unităţi convenţionale, fie cu muncă neremunerată în folo-
sul comunității de la 200 la 240 de ore. Apare întrebarea: cum trebuie să aleagă 
pedeapsa judecătorul într-un caz concret de părăsire a locului accidentului?

Legea stabilește că la aplicarea pedepsei instanţa ia în consideraţie gravita-
tea infracţiunii și motivul acesteia, caracterul și gradul de pericol social al in-
fracţiunii săvârșite, personalitatea celui vinovat, condiţiile de viaţă ale familiei 
acestuia și circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, 
influenţa pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.

A ţine cont de gravitatea infracţiunii înseamnă a determina pedeapsa 
având în vedere faptul dacă infracţiunea a fost săvârșită din imprudenţă sau 
intenţionat, faptul dacă a fost săvârșită o infracţiune consumată sau activitatea 
infractorului a fost contracarată în etapa pregătirii sau tentativei etc. Dacă sunt 
mai mulţi făptuitori, se ţine cont de rolul fiecăruia, de gradul de participare a 
fiecăruia (de ex., organizatorul este, de obicei, pedepsit mai aspru, o pedeapsă 
mai mare se stabilește de obicei și pentru persoanele care au săvârșit infracţiu-
nea intenţionat etc.).
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Pedeapsa se stabilește ținând cont și de personalitatea infractorului: com-
portarea lui în viaţa cotidiană, în familie, respectarea ordinii publice și a reguli-
lor de conduită și alte aspecte. Toate acestea permit judecătorului să stabilească 
dacă săvăvă ârșirea infracţiunii a fost mai mult o întâmplare sau o legitate pentru 
a alege pedeapsa corespunzătoare.

O mare importanţă la stabilirea pedepsei penale au circumstanţele ate-
nuante și cele agravante. Cu cât circumstanţele atenuante vor fi mai multe și 
agravante mai puţine, cu atât pedeapsa va fi mai blândă și invers.

La circumstanţe agravante legea atribuie: săvăvă ârșirea infracţiunii de că-
tre o persoană care anterior a mai săvăvă ârșit o infracţiune sau săvăvă ârșirea infrac-
ţiunii este ca o îndeletnicire; săvăvă ârșirea infracţiunii de mai multe persoane; 
săvăvă ârșirea infracţiunii în interes material sau cu alte intenţii josnice; săvăvă ârșirea 
infracţiunii faţă de un copil până la 14 ani, un bătrân sau o persoană care se 
află în stare de neputinţă și o femeie gravidă; săvăvă ârșirea infracţiunii în timpul 
unei calamităţi sociale, dezordini în masă sau stări excepţionale; săvăvă ârșirea 
in fracţiunii prin mijloace care prezintă pericol general; săvăvă ârșirea infracţiunii 
cu folosirea încrederii acordate; provocarea prin infracţiune a unor urmări gra-
ve; săvăvă ârșirea infracţiunii din motive de dușmănie sau ură socială, naţională, 
rasială sau religioasă; săvăvă ârșirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură 
cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obștești; instigarea mi-
norilor la săvăvă ârșirea infracțiunii sau atragerea lor la participare la săvăvă ârșirea 
infracţiunii; săvăvă ârșirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin 
batjocorirea victimei; săvăvă ârșirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pe-
ricol social sporit; săvăvă ârșirea infracțiunii de către o persoana în stare de ebrie-
tate. Instanţa de judecată are dreptul, în funcţie de caracterul infracţiunii, să 
nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă.

Circumstanţe atenuante sunt: săvăvă ârșirea infracţiunii de către un minor; 
săvăvă ârșirea infracţiunii de către o femeie gravidă; căinţa sinceră sau autodenun-
ţarea; contribuirea activă la descoperirea infracţiunii; săvăvă ârșirea pentru prima 
dată a unei infracţiuni ușoare sau mai puţin grave; prezența copiilor minori 
în familia vinovatului; săvăvă ârșirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de îm-
prejurări grele de ordin personal sau familial ori din motive de compătimire; 
preîntâmpinarea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii 
săvăvă ârșite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauza-
te; acţiunile ilegale sau imorale ale victimei, dacă ele au provocat infracţiunea.

Este important de știut că judecata nu poate considera ca circumstanţe agra-
vante altele decât cele indicate în Codul penal. Judecata este însă în drept de a 
considera ca circumstanţe atenuante și alte circumstanţe decât cele indicate în 
Codul penal. Astfel, în practică drept circumstanţe atenuante sunt considerate 
lipsa experienţei de viaţă a infractorului, invaliditatea infractorului etc.
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Deci, la determinarea pedepsei pentru o persoană instanţa de judecată ia 
în consideraţie o mulţime de aspecte. De aceea foarte des se întâmplă că pentru 
una și aceeași infracţiune două persoane primesc pedepse diferite. În acest mod 
se asigură o aplicare cât mai echitabilă a pedepsei pentru fiecare infractor.

16.9.3. Liberarea de răspunderea penală

Se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a 
faptelor infracţionale și a persoanelor care le-au săvăvă ârșit, condamnare ce poate 
fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

În anumite cazuri stabilite de lege procurorul sau, după caz, instanța de 
judecată au posibilitatea, iar uneori chiar obligația, de a libera persoana de răs-
pundere penală. În continuare vom prezenta unele din aceste cazuri. Pentru a 
afla și despre alte cazuri se poate consulta CP, articolele 53-60.

Renunţarea de bunăvoie la săvoie la să ăvăvă ârșirea infracţiunii
Legea nu pedepsește pregătirea și tentativa, dacă persoana renunţă benevol la 

săvăvă ârșirea infracţiunii. De exemplu, Mihalache a planificat să fure televizo rul veci-
nului său. Timp de mai multe zile el a confecţionat o cheie pentru a pu tea descuia 
ușa. Într-o zi, când a văzut că vecinul a plecat de acasă, el a descuiat cu cheia con-
fecţionată ușa și a intrat în apartament. În acest moment însă, nedorind să-i pro-
ducă rău vecinului, el s-a răzgândit și a ieșit din apartament. În cazul dat el nu va fi 
pedepsit nici pentru pregătirea, nici pentru tentativa de a săvăvă ârși o infracţiune.

Posibilitatea de a renunţa la săvăvă ârșirea unei infracţiuni făiuni făiuni f ră a fi pedepsit 
este un mijloc de prevenire a infracțiunilor, deoarece poate schimba hotărârea 
persoanei de a duce infracţiunea începută la capăt, este ca un pod de retragere 
de pe un drum greșit.

Pentru ca renunţarea să scutească de răspundere, ea trebuie să fie bene-
volă. Persoana trebuie să renunţe nefiind forţată de vreo circumstanţă care o 
împiedică să finalizeze infracţiunea. Nu ar fi fost o renunţare benevolă dacă
Mihalache, văzând că nu poate descuia ușa, ar fi lăsat totul baltă sau, odată in-
trat în apartament, ar fi descoperit că televizorul lipsește sau este foarte greu și 
voluminos și de aceea nu-l poate sustrage.

Renunţarea este considerată benevolă indiferent cui îi aparţine ideea de a 
se dezice (rude, prieteni) și de motivele din care este efectuată (teama de a fi 
pedepsit, mila faţă de victimă, mustrările de conștiinţă).

În cazul renunţării benevole, persoana poate fi trasă la răspundere penală 
numai când fapta săvăvă ârșită de ea întrunește elementele unei alte infracţiuni. 
De exemplu, o persoană se pregătea să comită un omor și în acest scop a pro-
curat o armă de foc. După un timp, această persoană a renunţat la intenţia sa 
criminală. În acest caz ea este trasă la răspundere penală numai pentru procu-
rarea și păstrarea armei de foc făstrarea armei de foc făstrarea armei de foc f ră permis.
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Liberarea de răspundere penală a minorilor
Persoana în vârstă de până la 18 ani care a săvăvă ârșit pentru prima oară o 

infracţiune ușoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală 
dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă făfăf ră a fi supusă răspunderii pe-
nale. Ca dovezi ale corectării persoanei pot servi căința sinceră a acesteia, coo-
perarea cu organele de drept în descoperirea infracțiunii, recuperarea pa gubei 
produse prin infracțiune. Prin căinţă sinceră de obicei se înţelege părerea de 
rău a fău a fău a f ptuitorului pentru cele săvăvă îrşite. Pe lângă faptul că este ca o condiţie 
pentru liberarea de răspundere penală a minorilor, aceasta, cum a fost indicat 
mai sus, serveşte în calitate de circumstanţă atenuantă. 

În cazul liberării de răspundere, procesul penal încetează. Însă minorilor 
li se pot aplica măsuri de constrângere cu caracter educativ (a se vedea art. 104 
din CP).

Liberarea de răspundere penală poate avea loc din inițiativa organului de 
drept, dar de obicei se obișnuiește ca persoana să depună o cerere în acest sens.

Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă
Persoana care a săvăvă ârșit pentru prima oară o infracţiune ușoară sau mai 

puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală și trasă la răspundere admi-
nistrativă, care este mai blândă decât cea penală. Aceasta poate avea loc doar 
dacă persoana recunoaște vina, a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune și 
se constată că corectarea ei este posibilă făfăf ră a fi supusă răspunderii penale.

Persoanelor liberate de răspundere penală cu tragere la răspunderea admi-
nistrativă li se pot aplica următoarele sancţiuni administrative:

– amendă în mărime de până la 150 de unităţi convenţionale (1 u.c. este 
de 20 de lei);

– arest contravenţional de până la 90 de zile.
Ca și în cazul minorilor, liberarea de răspundere penală și în acest caz 

poate avea loc din inițiativa organului de drept, dar de obicei se obișnuiește ca 
persoana să depună o cerere în acest sens.

Amnistia și graţierea
Persoana poate fi liberată de răspunderea penală și ca urmare a adoptării 

de către parlament a unei legi cu privire la amnistie. Cu alte cuvinte, parlamen-
tul decide ca pentru anumite infracţiuni sau anumite persoane să nu fie trase 
la răspunderea penală. Dacă persoana este condamnată, atunci amnistia duce 
la înlăturarea pedepsei penale prin reducerea acesteia.

Spre deosebire de amnistie, care stabilește o înlăturare de răspundere pen tru 
mai multe persoane cazul cărora corespunde anumitor condiţii, graţierea este o 
liberare totală sau parţială de pedeapsa stabilită a unei anumite persoa ne în mod 
individual. Graţierea este acordată de către Președintele Republicii Moldova.
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Răspunsuri la probleme
Studiu de caz. Există vreo cauză ce exclude caracterul penal al faptei?

1. Nu este vorba de legitimă apărare deoarece nu exita un atac care să fie real.
2. În această situaţie, spre deosebire de prima, Radu avea tot dreptul să 

creadă că este într-adevăr atacat, de aceea este vorba de legitimă apărare.
3. Nu este vorba de constrângere. Vecinul lui Petru avea la dispoziţie o 

săptămână ca să rezolve situaţia (să meargă la poliţie, de exemplu). 
4. Nu ese vorba de risc întemeiat. Existau alte alternative pentru a verifica 

toxicitatea pesticidului, iar experimentul a pus în pericol nejustificat 
sănătatea şi viaţa persoanelor.

5. Nu este extremă necesitate. Nu este permis să-ţi salvezi viaţa din contul 
altei vieţi. Valoarea care este salvată trebuie să fie mai mare decât pagubele 
produse.

Exerciţiu. Infracţiuni contra proprietăţii
1. Escrocherie
2. Nu este infracţiune, deoarece nu e vorba de jaf, ci de furt, iar suma nu 

atinge 500 de lei.
3. Escrocherie
4. Furt
5. Dacă se poate dovedi că a fost într-adevăr o neatenţie (adică nu a existat 

intenţie de sustragere), atunci Maria nu va răspunde. Dar, de obicei, în 
asemenea cazuri pur şi simplu să spui că ai fost neatent ar putea să nu 
funcţioneze. Aşa că, în funcție de sumă, ar putea fi trasă la răspundere 
penală sau contravenţională pentru furt.

Studiu de caz. Cine va răspunde pentru furt?
Pentru săvârşirea furtulu, la răspundere vor fi traşi Mihai, Marius şi 

Mihaela. Radu nu va răspunde penal deoarece nu a atins vârsta minimă de 
răspundere penală. Nu va fi tras la răspundere nici Radu, deoarece el nu a 
participat şi nici nu a contribuit nu niciun fel la ascunderea urmelor infrac-
ţiunii, deoarece în ştia că banii au fost furaţi. Radu nu va fi tras la răspundere 
nici pentru faptul că nu a declarat la poliţie furtul, deoarece legea noastră nu 
prevede răspundere pentru nedenunţarea infracţiunilor.

Exerciţiu. Trebuie să fie pedepsită persoana pentru omor?
1. În cazul de faţă a avut loc un omor intenţionat. Fapta nu poate fi încadrată ca 

un omor în stare de afect, deoarece lipseşte caracterul subit: din momentul 
bătăii până la realizarea omorului a trecut o perioadă considerabilă de timp.
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2. Aurel va răspunde pentru tentativa de omor al lui Ruslan, şi pentru omo-
rul lui Zinovie.

3. În cazul dat, ca şi în exemplul nr.1, este vorba de omor intenţionat şi nu 
de omor din afect, deoarece acţiunile lui Leonid nu au fost provocate de 
acte de violenţă sau de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale din 
parta soţiei lui.

4. Este vorba de un caz fortuit. Acţiunea s-a produs accidental, fără a putea fi 
controlată. De aceea Mihail nu va răspunde penal.

5. Este vorba de omor intenţionat. Nu este vorba de eutanasiere deoarece nu 
a existat dorinţa mamei.

6. Situaţia aceasta, în funcție de caz, poate fi argumentată diferit. Totuşi cel 
mai probabil aici se poate considera că e vorba de omor din intenţie. Chiar 
dacă Anatol nu dorea moartea persoanei (ci numai cojocul acesteia), el îşi 
dădea bine seama că, luându-i cojocul în starea şi în circumstanţele res-
pective, aceasta însemna moartea ei.

8. Laurenţiu nu avea de unde să ştie rezonabil că în căldare este benzină, 
crezând în mod evident că este vorba de apă. La urma urmei, câţi din voi 
păstraţi benzina în căldări în coridorul casei. De aceea în cazul dat lipseşte 
latura subiectivă şi deci Laurenţiu nu va răspunde penal pentru fapta sa.

Exerciţiu. Cine și ce rol va avea
Bolduratu şi cealaltă populaţie care a cumpărat faianţă (inclusiv poliţis-

tul) – victimă şi parte vătămată.
Fiul lui Bolduratu – martor.
Talplă şi Miţco-persoane acuzate pentru toate episoadele în care au fost 

implicaţi.
Verişorul lui Bolduratu poate avea calitatea de apărător dacă cade de 

acord.
Cirdea, deoarece este elev în cl. a 6-a, nu are vârsta răspunderii şi va fi 

implicat ca martor. Verişorul lui Cirdea şi ceilalţi în cazul furtului de găini ar 
putea fi contravenienţi dacă suma nu depăşeşte 500 de lei.

Surse recomandate
Lista actelor normative:
Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003 
Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18.04.2002
* Codul de executare, adoptat prin legea nr. 443-XV din 24.12.2004
* Legea cu privire la mediere nr. 134/2007
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MODELE DE ACTE
XX.XX.2011 Dlui Victor Pasca,
 procuror în Procuratura raionului XXXXXX Solicitant: Vasilisa Do-

rogan, reprezentantul legal al învinuitului minor Marin Dorogan

CERERE
privind încetarea procesului penal

La XX.XX.2011 a fost pus sub învinuire fiul meu, Marin Dorogan, născut 
la 20.12.1994. Acesta este învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 
186 alin. (2) lit. c, d) Cod penal. Învinuitul și-a recunoscut vina.

Solicit încetarea procesului penal în cauză, potrivit art. 483 CPP și art. 54 
CP.

Astfel, conform prevederilor art. 483 alin. (1) CPP, dacă la desfășurarea ur-
măririi penale, în cazurile infracţiunilor ușoare sau mai puţin grave săvârșite 
de minor, se stabilește că minorul a săvârșit pentru prima dată o asemenea 
infracţiune și corectarea lui poate fi obţinută fără a-l trage la răspundere pena-
lă, procurorul poate înceta urmărirea penală în privinţa minorului și-l poate 
libera de răspundere penală în temeiul prevăzut de art. 54 din Codul penal.

Potrivit art. 54 din Codul penal, persoana în vârstă de până la 18 ani care a 
săvăvă ârșit pentru prima oară o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă poate fi libe-
rată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale, dacă 
s-a constatat că corectarea ei este posibilă făfăf ră a fi supusă răspunderii penale.

Astfel, învinuitul minor Marin Dorogan:
– anterior nu a fost tras la răspundere penală;
– a săvârșit infracţiunea în timpul minoratului;
– infracţiunea de care se învinuiește este mai puţin gravă;
– își recunoaște vinovăţia;
– a contribuit la descoperirea infracţiunii, făcând declaraţii în acest 

sens;
– regretă cele săvârșite.
Șansele sale de reintegrare în societate sunt mari ținând cont de faptul că Ma-

rin a menţionat că și-a înţeles greșeala și nu va mai comite astfel de acte. Infracţiu-
nea săvăvă ârșită dovedește faptul că el nu a avut o intenţie premeditată la săvăvă ârșirea 
furtului, ci a fost mai mult o greșeală determinată de mai multe circumstanţe de-
favorabile. Mai mult ca atât, minorul Marin Dorogan are o ocupaţie social utilă 
– învață la școală, fiind caracterizat pozitiv și, totodată, lucrează neoficial la un 
consătean.

Din motivele enunţate, consider că corectarea și reeducarea fiului meu 
poate fi obţinută fără a-l trage la răspundere penală.
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În temeiul celor expuse, potrivit prevederilor art. 54, 104 CP; 68 alin.(1) 
pct. 7), 275 pct. 9), 285 alin. (1), 483 CPP, conducându-mă de Convenţia in-
ternaţională cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 și acționând în 
interesul superior al învinuitului minor Marin Dorogan, solicit:

1. Admiterea cererii.
2. Încetarea urmăririi penale în privinţa minorului Marin Dorogan și 

liberarea lui de răspundere penală în temeiul art. 54 CP, 483 CPP.

Reprezentant legal, Vasilisa Dorogan

Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău
 Procurorului Mariana Leahu
Solicitant:
 avocatul Vasile Rotaru,
 apărătorul bănuitului minor Marin Dorogan

CERERE
privind încetarea urmăririi penale

mun. Chișinău XX noiembrie 2011
Procuratura sect. Râșcani efectuează urmărirea penală în cauza penală nr. 

xxxxxxxx, pornită conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 186 alin. 
(2) lit. b, c Cod penal privind faptul sustragerii pe ascuns, la data de xxxxxx, de 
către persoane necunoscute, din magazinul alimentar din comuna xxxx, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 10, a produselor alimentare.

La data de xxxxxx în această cauză a fost recunoscut și audiat în calitate de 
bănuit minorul Marin Dorogan, născut la 21.12.98.

La momentul faptei, minorul Marin Dorogan avea vârsta de 13 ani.
Potrivit prevederilor art. 21 CP, răspunderea penală pentru săvârșirea in-

fracţiunii prevăzute de art. 186 CP survine de la vârsta de 14 ani.
Potrivit art. 275 pct. 3) CPP, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă 

a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazul în care nu există 
elementele infracţiunii (în cazul dat nu există subiectul infracţiunii).

Conform art. 285 alin. (1) pct. 3) CPP, încetarea urmăririi penale are loc în 
cazurile prevăzute la art. 275, precum și în cazul în care se constată că persoa-
na nu a atins vârsta la care poate fi trasă la răspundere penală.

În temeiul celor expuse, potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) pct. 7), 275 
pct. 3), 285 alin. (1) pct. 3) CPP, conducându-mă de Convenţia internaţională 
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cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 și acționând în interesul supe-
rior al bănuitului minor Marin Dorogan, solicit:

1. Admiterea cererii.
2. Încetarea urmăririi penale în privinţa bănuitului minor Marin Doro-

gan, din cauza neatingerii de către el a vârstei de tragere la răspundere 
penală.

Reprezentant legal, Vasilisa Dorogan
Dlui/Dnei ________________________
Procuror în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău
Solicitanţi: 1.________________________________
________________________________
________________________________
(nume, prenume; domiciliu; calitatea procesuală)
2. ______________________________
________________________________
________________________________
(nume, prenume; domiciliu; calitatea procesuală)
3. ______________________________
________________________________
________________________________
(nume, prenume; domiciliu; calitatea procesuală)
4. ______________________________
________________________________
________________________________
(nume, prenume; domiciliu; calitatea procesuală)

CERERE DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL
___________________ ________________   200__
(localitatea)
În gestiunea Dvs. se află cauza penală nr. _________________ cu privire 

la bănuirea/învinuirea cet. ____________________________________
de săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. _______________________

__________________________________________________ CP RM.
Subsemnaţii, partea vătămată _______________________________

______________ , reprezentantul legal al părţii vătămate ____________
_________________________, bănuitul /învinuitul ________________
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_____________________, reprezentantul legal al bănuitului /învinuitului 
_______ și apărătorii __________ Vă aducem la cunoștinţă că PĂPĂP RŢILE 
S-AU ÎMPĂMPĂMP CAT și deoarece împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii 
penale pentru infracţiunea dată, respec tând prevederile art. 109 CP RM și art. 
60 alin. (1) pct. 3) și 13), 64 alin. (2) pct. 13), 15), 21), art. 66 alin. (2) pct. 15), 
18) și 29), art. 68 alin. (1) pct.7), art. 78 alin. (1) pct. 8) și alin. (4) pct. 2) lit. b), 
pct. 3), art. 275 pct. 9), art. 285 alin. (1) pct. 1) CPP RM,

Cerem să dispuneţi:
încetarea urmăririi penale din motivul împăcării părţilor.
Anexă: Acordul de împăcare
___________________ __________________________
(semnătura)  (nume, prenume)
___________________ __________________________
(semnătura)  (nume, prenume)
___________________ __________________________
(semnătura)  (nume, prenume)
___________________ __________________________
(semnătura)  (nume, prenume)
___________________ __________________________
(semnătura)  (nume, prenume)

ACORD DE ÎMPĂCARE
___________________ _______________ 200__
(localitatea)  (data) Noi,
1. ______________________________
________________________________
________________________________
(nume, prenume; domiciliu; calitatea procesuală)
2. ______________________________
________________________________
________________________________
(nume, prenume; domiciliu; calitatea procesuală)
Am căzut de acord cu ______________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Prevederile art. 109 CP RM și art. 60 alin. (1) pct. 13), 64 alin. (2) pct. 21), 
66 alin. (2) pct. 29), 275 pct. 9), 285 alin. (1) pct. 1), 332 alin. (1), 391 alin. (1) 
pct. 1) CPP RM, precum și consecinţele ce vor surveni în legătură cu împăca-
rea părţilor ne sunt cunoscute.

PĂRŢILE:
___________________ ___________________
(semnătura) (nume, prenume)
___________________ ___________________
(semnătura) (nume, prenume)
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17.  CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE

Acest compartiment prezintă ce este contravenţia, sancţiunile pe care un 
contravenient le riscă și cum stabilește judecătorul pedeapsa pentru un contra-
venient și o contravenţie concretă. De asemenea, compartimentul conține o 
descriere a cazurilor când o faptă care de altfel s-ar considera contravenţie nu 
este pedepsită de lege. Compartimentul prezintă și procedura care este urmată 
în cazul în care s-a săvăvă ârșit o contravenţie.

17.1.  Contravenţia
Acest capitol oferă definiția faptelor care sunt considerate contravenţie, 

explică diferenţa dintre infracţiune și contravenţie, conţine descrierea faptelor 
care scutesc o persoană de răspunderea contravenţională.

17.1.1. Ce este o contravenţie?

În majoritatea statelor lumii, contravenţii sunt considerate infracţiunile care 
au cel mai mic grad de pericol social și sunt incluse în Codul penal. În Republi-
ca Moldova însă acestea sunt incluse într-o lege aparte, care se numește Codul 
contraven ţional (CC). Practic, o contravenţie, ca și infracţiunea, este un compor-
tament ce prejudiciază anumite valori care sunt protejate de societate, însă nu 
este consi derată și pedepsită ca o infracţiune din cauza pericolului său mai mic.

Ca și în cazul infracţiunilor, o faptă, pentru a fi considerată contraven-
ţie, trebuie să corespundă anumitor condiţii: să fie prevăzută de CC, să fi fost 
comisă cu vinovăţie (a se vedea mai detaliat secţiunile corespunzătoare din 
compartimentul dreptul penal și procedura penală).

17.1.2. Ce face ca o faptă să fie considerată contravenţie
sau infracţiune?

Parlamentul este organul care decide dacă o faptă este considerată infrac-
ţiune sau contravenţie. Pericolul social și dauna pe care o provoacă anumitor 
valori sociale sunt criteriile care determină legiuitorul să califice o faptă anu-
mită ca fiind infracţiune sau contravenţie.

Dacă pericolul social al unor fapte precum ar fi omorul este recunoscut 
în unanimitate și, deci, acesta este calificat ca infracţiune, recunoașterea altor 
fapte ca fiind social periculoase diferă de la stat la stat sau de la o perioadă 
istorică la alta. De exemplu, în trecut, pe parcursul diferitelor perioade, adul-
terul, specula erau considerate infracţiuni, iar acum acestea nu constituie nici 
in fracţiuni și nici contravenţii.

Uneori unele fapte care în trecut erau considerate infracţiuni sunt trecute 
în categoria contravenţiilor (de exemplu, vătămarea intenţionată ușoară a in-
tegrităţii corporale) și invers.
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Dauna adusă de o faptă de multe ori determină dacă ea va fi încadrată 
juridic de către organele de drept ca fiind o infracţiune sau contravenţie. De 
exemplu, nerespectarea regulilor de circulaţie de cele mai multe ori este o con-
travenţie. Dacă însă aceasta a dus la anumite daune mari, cum ar fi moartea 
unei persoane, atunci e considerată infracţiune. La fel, furtul unor bunuri de 
până la 500 de lei este o contravenţie. Dacă însă valoarea sustrasă prin furt este 
mai mare, atunci fapta va fi considerată infracțiune.

Exerciţiul 1. A pedepsi sau a nu pedepsi
Imaginează-ţi că ești deputat în parlament. Trebuie să votezi Codul penal 

și Codul contravenţional. Cum crezi, care din situaţiile de mai jos ar trebui să 
fie considerate infracţiuni, care contravenţii administrative și care nu ar tre-
bui să fie pedepsite penal sau contravenţional? Argumentează-ţi răspunsul.
1. Pavel, pădurar de profesie, vânează animale rare într-un loc interzis și într-o

perioadă de interdicţie.
2. Olga cumpără mărfuri de uz casnic de la baza de producţie, vânzându-le 

la piaţă la un preţ dublu sau chiar triplu.
3. Sorin a fost reţinut de poliţie conducând un automobil ce nu-i aparţinea.
4. Vitalie și Igor întreţin relaţii sexuale.
5. Ludmila și-a contrafăcut pașaportul pentru a merge în străinătate.
6. Dumitru a otrăvit motanul vecinului, care îi mânca puii.
7. Marcela întârzie sistematic la serviciu.
8. Ion a lăsat nelucrată cota sa, iar acolo s-a descoperit că creștea cânepă. Ion 

nu știe nimic despre cânepă.
9. Rita, ajungând acasă de la magazin, își dă seama că vânzătorul i-a întors din 

greșeală în calitate de rest 100 de lei în loc de un leu. Rita nu restituie banii.
10. Mihail este narcoman.
11. Dorina rupe flori de pe marginea străzii.
12. Toma cumpără lucruri despre care știe cu siguranţă că au fost furate.

Răspunsurile la acest exerciţiu şi la altele care urmează a se vedea la sfârşi-
tul capitolului.

17.1.3. Persoane care pot fi acuzate de comiterea unei contravenţii

Ca și în cazul răspunderii penale, la răspundere contravenţională pot fi 
trase atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Persoana fizică, ca și în cazul 
infracţiunii, poate fi contravenient doar în cazul în care întrunește anumite 
caracteristici:

– este responsabilă; are o anumită vârstă împlinită. În lipsa acestor con-
diţii, nu există subiectul contravenţiei și, deci, nu există nici contra-
venţia.
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Responsabilitatea presupune că persoana are capacitatea să înţeleagă ca-
racterul faptelor sale și să-și controleze comportamentul. În caz contrar, de 
exemplu, în cazul unor boli psihice, persoana este declarată iresponsabilă.

Nu se consideră iresponsabilă persoana care nu-și dădea seama de carac-
terul faptei sale sau nu-și putea controla comportamentul din cauza stării de 
ebrietate produsă prin consumul de bunăvoie de alcool sau de alte substanţe.

Legea stabilește o anumită vârstă pentru care intervine răspunderea con-
travenţională. Spre deosebire de dreptul penal, pentru a fi tras la răspundere 
contravenţională, persoana trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani. Astfel, un 
minor nu poate fi pedepsit contravenţional pentru cauzarea intenţionată de vă-
tămări ușoare, comiterea unui furt în proporţii mici (până la 500 de lei) etc.

În cazul unor contravenţii (contravenţiile în domeniul circulaţiei rutiere 
și contravenţiile care afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, acti-
vitatea vamală și valorile mobiliare), această vârstă este stabilită de la 16 ani 
(vezi art. 16 CC). Dacă un copil care nu a împlinit 18 ani (iar după caz – 16 ani) 
săvârșește o faptă care în mod obișnuit se consideră contravenţie, el, ca și în 
cazul unei persoane iresponsabile, nu este pedepsit contravenţional, însă îi pot 
fi aplicate aceleași măsuri educative ca și în dreptul penal (vezi art. 104 CP).

Persoana juridică (cu excepţia autorităţilor publice și a instituţiilor publi-
ce) este trasă la răspundere contravenţională, în cazurile prevăzute de Codul 
contravenţional, pentru contravenţiile săvârșite în numele său ori în interesul 
său de către organele sale ori de reprezentanţii acestora dacă aceasta corespun-
de uneia dintre următoarele condiţii:

a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunză-
toare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru 
desfășurarea unei anumite activităţi;

b) este vinovată de desfășurarea unei activităţi ce nu corespunde actelor 
sale constitutive ori scopurilor declarate;

c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul cauzării de daune în proporţii 
considerabile unei alte persoane, societăţii ori statului a fost săvăvă ârșită în 
interesul acestei persoane, a fost admisă, sancţionată, aprobată, uti lizată 
de organul său împuternicit ori de persoana cu funcţie de răs pundere.

Persoana juridică răspunde contravenţional în cazul în care norma mate-
rială din partea specială a CC prevede expres sancţionarea ei.

Dacă în partea specială este prevăzută răspunderea contravenţională a 
persoanei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică.

Răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu exclude răspunde-
rea persoanei fizice pentru contravenţia săvârșită.
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17.1.4. Fapte care pot fi invocate în favoarea celui care a comis 

 o contravenţie

Ca și în cazul dreptului penal, Codul contravenţional enumeră unele cir-
cumstanţe care înlătură caracterul contravenţional al faptei și răspunderea con-
travenţională. În mare măsură ele sunt aceleași ca și în cazul dreptului penal:

– starea de iresponsabilitate;
– legitima apărare;
– starea de extremă necesitate;
– constrângerea fizică și/sau psihică;
– riscul întemeiat;
– cazul fortuit.

La o analiză comparativă, se vede că Codul contravenţional nu include ca 
circumstanţă care poate fi invocată în favoarea unui contravenient reţinerea 
unui alt contravenient. În rest, lista de mai sus include situaţii care deja au 
fost analizate în cadrul compartimentului despre dreptul penal. O diferenţă 
este că iresponsabilitatea și cazul fortuit nu sunt incluse în dreptul penal în 
această gru pă, dar ele au fost analizate în cadrul altor secţiuni (a se vedea latu-
ra subiectivă din secţiunea 16.1.5. Elementele constitutive ale unei infracţiuni 
din cadrul dreptului penal și secţiunea 17.1.3 Persoane care pot fi acuzate de 
comiterea unei contravenţii din cadrul prezentului capitol.).

17.1.5. Cum poţi deveni infractor/contravenient fără voie

Când ne gândim la contravenţii sau, și mai mult, la infracţiuni, în minte ne 
apare ceva foarte grav și serios. Cu toate acestea, legea prevede drept condam-
nabile un șir de fapte la care multe persoane nu s-ar gândi că sunt pedepsite. 
Iar faptul că o persoană nu cunoștea că o faptă este considerată infracţiune sau 
contravenţie nu o scutește de responsabilitate în cazul în care o comite.

Legea pedepsește și anumite fapte care în aparenţă nu creează niciun pe ricol 
pentru societate. De aceea o persoană, comițând aceste fapte, nici nu se gândește 
că poate fi pedepsită pentru ele. Exemple de acest fel pot fi întreţinerea relaţiilor 
sexuale cu o persoană care, deși a căzut de acord, nu a împlinit 16 ani (infrac-
ţiune), incestul, adică întreţinerea relaţiilor sexuale între rude pe linie colaterală 
(fraţi, surori), precum și între rude pe linie dreaptă până la gradul trei inclusiv 
(infracţiune), consumarea băuturilor alcoolice în locuri publice (contravenţie), 
creșterea macului pentru scopuri culinare (contravenţie) etc.

Unii pot crede că pentru a fi învinuit de o infracţiune sau contravenţie 
trebuie să faci ceva. Din definiţiile pe care le-am dat mai sus este clar că legea 
pedepsește și inacţiunile. Inacţiunea se pedepsește numai atunci când persoa-
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na are obligaţia legală de a face anumite lucruri, dar nu le face. De exemplu, 
martorul are obligaţia de a face declaraţii. În cazul în care nu face aceasta, 
este tras la răspundere penală. Bolnavul de tuberculoză eliminator de bacili 
este obligat să se supună unui tratament. Eschivarea se consideră contravenţie, 
pentru care se poate aplica o amendă de până la 500 de lei.

17.2. Exemple de contravenţii
Acest capitol prezintă unele din cele mai cunoscute sau mai des întâlnite 

contravenţii. Totodată, aici au fost incluse și fapte despre care puţini cunosc că 
ar fi sancţionate contravenţional. Scopul prezentării acestor contravenţii este, 
pe lângă descrierea conţinutului lor, familiarizarea cu limbajul juridic și cu 
unele acpecte care pot apărea în cadrul unei fapte contravenţionale.

17.2.1. Contravenţii din domeniul sănătăţii

17.2.1.1. Eschivarea de la tratamentul tuberculozei (art. 76)

Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament 
sau încălcarea regimului prescris se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de 
unităţi convenţionale (o unitate reprezentând 20 de lei).

În afară de aceasta, bolnavul cu formă contagioasă a tuberculozei care 
încalcă regimul sanitar-antiepidemic sau care se eschivează de la examenul 
medical de depistare a tuberculozei sau de la tratamentul tuberculozei în baza 
unei cereri a autorităţilor medicale poate fi internat în temeiul unei hotărâ-
ri judecătorești în instituţii ftiziopneumologice specializate pentru tratament 
coercitiv.

Ca obligații în ceea ce privește regimul, persoanele aflate în evidenţă în 
legătură cu tuberculoza și bolnavii de tuberculoză sunt obligaţi să respecte:

a) recomandările medico-curative prescrise de personalul medical;
b) regulamentul de ordine interioară al instituţiilor medicale specializate 

antituberculoase în perioada spitalizării;
c) exigenţele sanitar-igienice pentru bolnavii de tuberculoză în locuri 

publice și în condiţii habituale, aprobate de Ministerul Sănătăţii.

17.2.1. 2. Vătămarea integrităţii (art. 78)

Vătămarea persoanelor se caracterizează prin faptul că integrităţii fizice 
a persoanei sau sănătăţii acesteia îi sunt aduse anumite pagube. Acestea pot fi 
pro duse prin diferite metode: lovire, bătaie, aplicarea armei sau a altor obiecte 
etc.

Vătămările integrităţii corporale sau ale sănătăţii sunt clasificate de lege 
după gradul lor de pericol în grave, medii, ușoare și leziuni corporale fără cau-
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zarea prejudiciului sănătăţii. Cauzarea de vătămări grave și medii constituie 
infracţiuni.

Gradul de gravitate se stabilește conform unor criterii stabilite de lege, 
cum ar fi caracterul vătămării (pierderea unui organ etc.), durata dereglării
sănătăţii. Astfel, vătămare ușoară este atunci când are drept consecinţă dere-
glarea sănătăţii de scurtă durată (până la 21 de zile) sau incapacitatea stabilă și 
neesenţială de muncă (până la 10%).

17.2.1.3. Cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice (art. 87)

Drogurile reprezintă un pericol major pentru sănătatea fiecărui individ, 
dar și pentru sănătatea societăţii. Din aceste considerente statul a instituit un 
control strict în ceea ce privește producerea și oricare altă acţiune cu plantele 
sau oricare alt material care conţine substanţe narcotice sau psihotrope.

Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte sub-
stanţe psihotrope, chiar și în cantităţi mici și făi făi f ră scop de înstrăinare, consti-
tuie o contravenţie.

Acum, dar mai ales înainte, unii, când se gândeau la droguri, în minte le 
venea ceva exotic. Dar, cu părere de rău, această interdicţie se referă și la culti-
varea unor plante care anterior erau destul de răspândite și se foloseau în ali-
mentaţie sau în gospodărie, cum ar fi macul folosit în alimentaţie sau cânepa.

Dacă proporţia plantelor cultivate este mare, atunci fapta constituie in-
fracţiune. Proporţia substanţelor narcotice sau psihotrope se determină nu în 
funcţie de valoarea în bani a acestor substanţe, ci în funcţie de greutatea dozei 
sau lotului substanţelor narcotice sau psihotrope, aflate în circulaţia ilegală, 
stabilit individual pentru fiecare tip de plante.

17.2.1.4. Aducerea minorului în stare de ebrietate (art. 88)

Minori sunt persoanele care nu au împlinit 18 ani. Aceștia de multe ori 
încă nu au o personalitate bine stabilită, pot să fie supuși ușor la influenţe 
negative. Din aceste considerente legea oferă o protecţie contra unor astfel de 
influenţe.

În cazul de faţă conform legii sunt pedepsite persoanele care propun mi-
norilor băuturi spirtoase sau alte substanţe (acetonă, eter, amestec de dimedrol 
cu alcool) și în acest fel îi aduc în stare de ebrietate (amendă de până la 800 
de lei). Dacă aceste persoane sunt părinţii sau persoane care îi înlocuiesc (de 
exemplu, bunicii) sau persoane faţă de care minorul se află în raport de sub-
ordine (de exemplu, profesorul, maistrul de la locul de muncă), atunci amenda 
aplicată poate fi de la 800 de lei la 1200 de lei.

Nu orice oferire de alcool sau substanţe se pedepsește, ci numai acea care a 
provocat o stare de ebrietate, adică o dereglare psihofuncţională a organismului.
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Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente și alte 
substanţe cu efect narcotizant este deja o infracţiune și se pedepsește penal.

17.2.1.5. Fumatul, consumul de alcool în locuri interzise 
 și comercializarea către minori a produselor din tutun 
 și a băuturilor alcoolice (art. 91)

Această contravenţie conţine două comportamente diferite. În scopul ofe-
ririi unei protecţii mai mari dezvoltării sănătoase a copiilor și urmând logica 
de la contravenţia precedentă, legiuitorul a stabilit o sancţiune pentru acele 
persoane fizice sau juridice care vând minorilor produse din tutun sau băuturi 
alcoolice. Scopul acestei reglementări este de a face dificil accesul minorilor la 
substanţe care le dăunează sănătății.

Al doilea comportament pedepsit este fumatul sau consumul de băuturi 
alcoolice în locuri interzise. Locurile interzise sunt expres indicate prin sem-
ne respective, dar de multe ori sunt numai desemnate în acte normative. De 
exemplu, printr-o dispoziție de guvern se stabilesc un șir de locuri în care este 
interzis expres fumatul, cum ar fi fumatul în clădirile ministerelor, departa-
mentelor, instituţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale și locale.

A se vedea și secţiunea 17.2.7.2 Consumul de alcool în locuri publice.

17.2.2. Contravenţii din domeniul proprietăţii

17.2.2.1. Distrugerea sau deteriorarea bunurilor străine (art. 104)

Formularea acestei contravenţii are drept scop protejarea proprietăţii de la 
alterarea acesteia și, respectiv, diminuarea valorii ei.

Prin distrugere se are în vedere aducerea bunurilor într-o stare de nefo-
losinţă totală și, respectiv, pierderea de către acestea a valorii economice ca 
rezultat al imposibilităţii folosirii lor conform destinaţiei.

Deteriorarea intenţionată a bunurilor străine constă în aducerea lor într-o 
stare în care acestea nu pot fi folosite făn care acestea nu pot fi folosite făn care acestea nu pot fi folosite f ră a fi reparate.

De obicei, răspunsul la întrebarea dacă a avut loc distrugerea sau dete-
riorarea bunurilor este evident, dar uneori ar putea fi nevoie de o expertiză 
pentru aceasta.

Dacă distrugerea sau deteriorarea a cauzat daune în proporţii ce depășesc 
50000 de lei, aceste fapte vor fi pedepsite penal și nu contravenţional.

17.2.2.2. Sustragerea din avutul proprietarului (art. 105)

După cum a fost menţionat la compartimentul Drept penal și Procedura 
penală, sustragere se consideră o luare intenţionată și contrar legii a bunurilor 
din avutul proprietarului, indiferent în folosul cui se face aceasta. Sustrage-
rea poate fi efectuată în mai multe moduri: furt, jaf, tâlhărie, escrocherie, dela-
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pidare, pungăpidare, pungăpidare, pung șie. În funcţie de modul de comitere a sustragerii sunt stabilite
infracţiuni concrete în Codul penal. Sustragerea calificată drept contravenţie 
are loc atunci când se produce prin furt, însușire, delapidare, abuz de serviciu 
sau escrocherie și suma bunurilor sustrase nu depășește 500 de lei.

De aici reiese că dacă persoana a sustras ceva în mod deschis (jaf) sau 
cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă și sănătate (tâlhărie) sau a su-
stras bunuri din buzunare, genți sau alte obiecte aflate la persoană (pungășie), 
această faptă constituie infracțiune indiferent de suma sustrasă (a se vedea sec-
ţiunea 16.2.3 din capiolul despre dreptul penal).

17.2.2.3. Cauzarea de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere 
 (art. 106)

Înșelăciunea sau abuzul de încredere sunt metode prin care se comite in-
fracţiunea de escrocherie. Acestea au fost descrise în cadrul dreptului penal. 
Contravenţia dată are în vedere un comportament de înșelăciune sau abuz de 
încredere care nu este sustragere (de exemplu, persoana inducând în eroare 
despre calificarea ei este angajată pentru o lucrare pe care nu o poate îndeplini, 
iar ca rezultat cauzează și daune).

Dacă valoarea daunei depășește 50000 de lei, fapta constituie infracţiune 
și nu contravenţie.

17.2.2.4. Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, 
 termică sau la sursele de gaze (art. 108)

Sursele de energie electrică, termică sau sursele de gaze constituie de multe 
ori instalaţii tehnice complexe, destinate transportării electricităţii, energiei 
termice sau gazelor consumatorilor. De aceea pentru conectarea la aceste surse 
a fost stabilită o procedură (elaborarea unor condiţii tehnice, efectuarea unor 
lucrări numai de către personal autorizat) nu numai pentru a exclude folosirea 
neautorizată a energiei, dar și a asigura un nivel de securitate.

Conectarea este neautorizată atunci când are loc fănd are loc fănd are loc f ră respectarea acestei 
proceduri. Pentru conectarea la sursă, consumatorul trebuie să se adreseze cu o 
cerere organizaţiei care distribuie energia termică, electrică sau gaze naturale. 
Consumatorul este obligat uneori să treacă prin procedura de autorizare chiar 
când este conectat la sursa de energie, dar intenționează să conecteze aparate 
care folosesc gaze naturale, pe care anterior nu le exploata (de exemplu, rein-
stalarea sau instalarea unui cazan pe lângă plita de gaze pe care o avea).

Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sur-
sele de gaze se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice.
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17.2.3. Contravenţii în domeniul protecţiei mediului

17.2.3.1. Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea 
 animalelor incluse în Cartea roșie a Republicii Moldova 
 și în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional 
 cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariţie 
 (CITES) (art. 140)

Scopul acestui articol este protecţia prin mijloace administrative a plan-
telor și animalelor rare și care se află pe cale de dispariţie și prevenirea unor 
acţiuni care ar putea influența negativ conservarea lor și mediul de existenţă. 
Articolul dat prevede câteva fapte ce sunt pedepsite contravenţional:

1 colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animale-
lor incluse în Cartea roșie a Republicii Moldova și în anexele la Con-
venţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună și 
floră pe cale de dispariţie (CITES);

2. comiterea altor acţiuni sau inacţiuni ce pot cauza reducerea număru-
lui acestor plante și animale sau dispariţia lor;

3. încălcarea regulilor de export sau import al speciilor de plante și ani-
male incluse în Cartea roșie a Republicii Moldova și în anexele la Con-
venţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună și 
floră pe cale de dispariţie (CITES).

Vom analiza în continuare primele două, acestea fiind cele mai relevante.
În primul rând, toate aceste fapte pun în pericol plante sau animale care 

sunt incluse fie în Cartea roșie a Moldovei, fie într-un act internaţional similar 
acesteia (CITES).

Cartea roșie este un document oficial care include lista speciilor de plante 
și animale dispărute, critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare și nedeter-
minate de pe teritoriul Republicii Moldova, informaţia generală privind statu-
tul, starea, arealul, precum și metodele de protecţie, conservare și răspândire 
a acestora.

Colectarea plantelor sau capturarea animalelor presupune luarea lor din 
mediul de abitaţie indiferent de scopul acestor acţiuni (colecţionare, folosire în 
scopuri decorative, comercializare etc.).

Distrugerea poate avea loc prin omorârea, vătămarea animalelor sau nimi-
cirea și vătămarea plantelor.

Alte acţiuni sau inacţiuni ce pot cauza reducerea numărului acestor plante 
și animale sau dispariţia lor pot fi distrugerea mediului de abitaţie a acestora, 
crearea unor obstacole (inclusiv prin construirea obiectelor social utile) pentru 
accesul la locurile de dobândire a hranei, înfăptuirea unor lucrări care au ca 
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rezultat acțiuni negative (producerea de zgomot etc.) asupra animalelor sau 
plantelor, distrugerea vizuinilor, cuiburilor, alterarea mediului tradiţional de 
înmulţire a plantelor (de exemplu, prin păscutul animalelor în locurile de în-
mulţire).

Contravenţia dată poate fi comisă și în cadrul unor colectări sau capturări 
autorizate, dar în cadrul cărora s-au depășit limitele admise (colectarea cu in-
strumente sau prin metode care nu asigură o selectivitate, care nu reduc peri-
colul pentru mediul de abitare) sau cu încălcarea altor reguli (vârsta plantelor 
sau a animalelor colectate/capturate).

17.2.3.2. Cruzimea faţă de animale (art. 157)

În ultimul timp în Republica Moldova, dar și în lume în general, s-au în-
treprins tot mai multe eforturi pentru a asigura un nivel acceptabil de com-
portare faţă de animale și pentru oferirea acestora a unui minim în ceea ce 
privește condiţiile de întreţinere. Acest articol vine să concretizeze unele din 
aceste eforturi prin penalizarea mai multor comportamente diferite ca natură, 
dar care ţin de ati tudinea noastră faţă de animale.

Astfel, constituie contravenţie:
1. Neasigurarea condiţiilor de zooigienă în întreţinerea animalelor. În 

această faptă intră orice neglijenţă din partea stăpânilor care poate pe-
riclita viaţa ori sănătatea lor (de exemplu, netratarea de paraziţi etc.).

2. Abatajul (adică tăierea, sacrificarea vitelor la abator) și prelucrarea 
animalelor prin metode neprevăzute în normele tehnologice de abataj 
și de prelucrare.

3. Cauzarea intenţionată de dureri și suferinţă animalului. Acestea sunt pe-
depsite numai dacă sunt însoţite de încălcarea normelor morale unanim 
acceptate. De exemplu, aplicarea unei lovituri pentru a în demna calul să 
pornească nu este pedepsită chiar dacă cauzează dureri acestuia.

4. Capturarea, comercializarea și eutanasierea animalelor de companie 
în scopul obţinerii de produse alimentare, de piei sau blănuri, de făi-
nuri proteice, de alte produse animaliere. Prin animale de companie se 
înţeleg animalele care nu sunt întreţinute pentru scopuri agricole sau 
alimentare. Cele mai răspândite sunt câinii și pisicile.

5. Eschivarea de la vaccinarea câinelui contra rabiei. Pentru prevenirea 
rabiei la animalele domestice, îndeosebi la câini, primăriile sunt obli-
gate să efectueze anual (octombrie-decembrie) catagrafierea câinilor 
ce aparţin persoanelor particulare, organizaţiilor, instituţiilor și agen-
ţilor economici. În caz de necesitate, în scopul efectuării operaţiunii în 
termen cât mai scurt posibil se va angaja personal suplimentar. Datele 
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de evidenţă a câinilor vor fi folosite pentru aplicarea taxelor corespun-
zătoare și elaborarea planurilor de imunizare profilactică. Toţi câinii 
luaţi în evidenţă vor fi vaccinaţi o dată pe an (octombrie-decembrie). 
Acţiunea va fi anunţată prin presă și alte mijloace de informare în 
masă. Rezultatele vaccinării antirabice și data efectuării ei vor fi con-
semnate în registrele sectoarelor veterinare teritoriale și în condicile 
de evidenţă individuală. Proprietarii de câini sunt obligaţi odată ce 
aceștia au împlinit 3 luni să-i prezinte pentru vaccinare.

6. Circulaţia liberă pe raza localităţii sau transportarea în mijloacele de 
transport public de persoane a câinilor agresivi sau a celor din catego-
ria periculoși fără lesă și botniţă.i fără lesă și botniţă.i f

7. Neasigurarea curăţării deșeurilor provenite de la animalul plimbat de 
proprietar în afara locuinţei. Proprietarul are obligaţia ca odată ce iese 
la plimbare să aibă la dispoziţie pungi sau să asigure prin alte metode 
strângerea deșeurilor provenite de la animal.

8. Încălcarea termenelor de depunere la organele de poliţie a informaţiei 
privind deţinerea câinilor din categoria celor periculoși.

9. Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea animalului în loc 
neautorizat.

17.2.3.3. Încălcarea regulilor de întreţinere și plimbare a câinilor, întreţinere și plimbare a câinilor, î
 pisicilor (art.158)

Constituie contravenţie încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţi-
nere a câinilor, pisicilor și altor animale, aprobate prin decizia autorităţii ad-
ministraţiei publice locale. În general, deţinătorii de câini, iar, după caz, și ai 
pisicilor sunt obligaţi:

– să înregistreze câinii cu vârsta de peste 3 luni în primăriile localităţi lor 
sau în organele respective, determinate de ele, și să achite plata pen tru 
cheltuielile de înregistrare conform tarifelor, aprobate de organele ad-
ministraţiei publice locale;

– să prezinte anual câinii cu vârsta de peste 3 luni la serviciile sanitar-
veterinare de stat pentru vaccinare contra rabiei;

– în termen de 5 zile după obţinerea câinelui cu vârsta de peste 3 luni 
să-l prezinte la serviciile sanitar-veterinare de stat pentru examinare și 
vaccinare;

– să informeze urgent serviciile sanitar-veterinare de stat și instituţiile 
de medicină despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie a anima-
lelor deţinute, precum și despre mușcăturile și traumele provocate oa-
menilor sau animalelor domestice de către câini;
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– să recupereze cheltuielile legate de imunizarea și acordarea ajutorului 
medical persoanelor care au suferit în urma mușcăturilor, traumelor 
provocate de către câinii lor;

– să recupereze daunele aduse, inclusiv în baza hotărârii judecătorești;
– să prezinte urgent serviciului sanitar-veterinar de stat câinii care au 

provocat traume oamenilor sau animalelor domestice, pentru a-i su-
pune unui control și a-i închide în carantină;

– în termenele stabilite, să achite plata pentru serviciile comunale și ta-
xele locale ce ţin de întreţinerea câinilor în funcție de rasa și statura 
(până la 40 cm și peste 40 cm) acestora.

O altă faptă care se sancţionează contravenţional este plimbarea câinilor 
sau a altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizia 
autorităţii administraţiei publice locale.

În general, deţinătorilor de câini li se interzice:
– plimbatul câinilor în locuri neautorizate de către primării, scăldatul 

lor în bazine de apă și lacuri, circulaţia liberă pe raza localităţilor cu 
câini făini făini f ră lesă și botniţă, precum și intrarea cu câini în localurile pu-
blice – magazine, pieţe de desfacere a produselor agroalimentare, par-
curi, scuaruri, stadioane și mijloace de transport în comun. Nu sunt 
supuși acestui regim numai câinii de serviciu ai Ministerului Apărării, 
Ministerului Afacerilor Interne și ai trupelor militare de frontieră la 
executarea funcţiilor de serviciu în cazuri excepţionale;

– vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum și transporta-
rea animalelor cu orice tip de transport în alte localităţi făi făi f ră certifica-
tul de la serviciul sanitar-veterinar de stat.

Studiu de caz
În cazurile de mai jos decideţi dacă a fost săvăvă ârșită o contravenţie și care?
Ion a deschis pe lacul Ghidighici o mică afacere: cetăţenilor li se propunea 

să zboare cu parapanta deasupra lacului, fiind tracţionaţi de o barcă cu mo tor. 
Pentru a face publicitate afacerii, Ion a fixat un măgar de parapantă și timp de 
jumătate de oră măgarul a zburat pe sus cu parapanta. Tot acest timp mă garul a 
mugit isteric. Cu toate acestea, el nu a păţit nimic și a aterizat întreg și nevătămat.

Galina, având nevoie de bani, s-a apropiat la piață de o doamnă care du-
cea cu ambele mâini două genţi pline și i-a smuls acesteia de la gât un lanţ de 
argint. Ulterior ea a fost reţinută. Lanţul sustras costă 450 de lei.

Sergiu a fost reţinut la piaţă în timp ce vindea niște flori incluse în Cartea 
roșie. S-a constatat că florile cresc în grădina acestuia deja ani la rând. Sergiu 
le îngrijește și le vinde pentru a obţine un venit.
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Mihai l-a invitat la un pahar pe noul său vecin, care avea 17 ani. Părinţii 
ultimu lui, văzându-l venind acasă în stare de ebrietate, au anunţat poliţia des-
pre in cident. Mihai a explicat că nu știa că vecinul său are numai 17 ani. El a 
crezut că este major, deoarece acesta i-a spus că abia s-a întors de la armată, cu 
toate că nu părea să aibă 18 ani.

17.2.4. Contravenţii din domeniul agricol

17.2.4.1. Stricăciunea semănăturilor, a plantaţiilor sau a recoltei 
 (art. 183)

Această contravenţie prevede răspunderea pentru faptul că stăpânul sau 
persoana responsabilă de îngrijirea păsărilor sau animalelor nu le acordă aten-
ţie suficientă și acestea din urmă aduc stricăciuni semănăturilor, plantaţilor 
sau recoltei strânse deja, dar care se află în câmp.

În afară de amenda care se poate aplica în acest caz, persoana vinovată va 
răspunde civil pentru stricăciunea cauzată (vezi răspunderea în urma delicte-
lor civile).

17.2.4.2. Defrișarea neautorizată a plantaţiilor (art. 186)

Defrișarea neautorizată a plantaţiilor pomicole și bacifere cu suprafaţa de 
peste 0,5 hectare se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplica-
tă persoanei juridice cu sau făpersoanei juridice cu sau făpersoanei juridice cu sau f ră privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 
desfădesfădesf șura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Pentru a putea defrișa plantaţiile date, proprietarul urmează să treacă 
printr-o procedură special stabilită.

Casarea și defrișarea plantaţiilor perene, indiferent de vârsta lor, poate fi 
efectuată în cazurile când:

– gradul de rărire este foarte înalt (peste 50 %), repararea sau restabilirea 
lor fiind imposibilă;

– peste 50 % din pomi, arbuști și butuci sunt vătămaţi de boli bacterio-
logice, virusologice și de alte boli;

– s-au produs calamităţi naturale (îngheţuri, grindină, alunecări de te-
ren, înmlăștinire etc.);

– exploatarea lor ulterioară a devenit iraţională din punct de vedere eco-
nomic în cazul amortizării depline a plantaţiilor perene, în funcţie de 
particularităţile biologice, compoziţia speciilor, soiurilor și combina-
ţiile soiurilor de portaltoi;

– în câmpurile asolamentelor și în masivele plantaţiilor perene sunt am-
plasate în dezordine loturi mici ce urmează să fie reconstruite;
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– unele specii și soiuri sunt amplasate pe loturi ce nu corespund cerinţe-
lor agrotehnice și economice, precum și în cazurile perimării morale a 
plantaţiilor;

– expiră termenul destinaţiei speciale stabilit pentru plantaţiile experi-
mentale, dacă folosirea lor ulterioară devine ineficientă din punct de 
vedere economic pentru deţinătorul de terenuri;

– sunt amplasate pe terenurile repartizate în modul stabilit pentru con-
strucţie sau pentru alte necesităţi.

Pe lângă organul administraţiei publice locale, conform legii, se înfiinţea-
ză o comisie cu participarea la lucrările ei a reprezentanţilor deţinătorilor de 
te renuri. Această comisie:

– inspectează plantaţiile perene propuse casării, apreciază starea și utili-
zabilitatea lor ulterioară;

– stabilește cauzele care au condiţionat casarea plantaţiilor perene și, 
după caz, persoanele vinovate;

– determină posibilitatea folosirii pomilor, butucilor, arbuștilor și a al-
tor materiale săditoare aflate pe loturile ce urmează să fie casate și 
efectuează evaluarea acestora pornind de la oportunitatea folosirii lor. 
Pomii, butașii și arbuștii, consideraţi de comisie utilizabili în calitate 
de material săditor, se înregistrează la venituri la preţurile de desfacere 
în vigoare a materialului săditor, crescut în gospodăriile pepinieristice 
din Republica Moldova;

– întocmește actul de casare a plantaţiilor perene și îl prezintă organului 
administraţiei publice locale spre aprobare, iar organului agricol raio-
nal, municipal – spre avizare.

Defrișarea plantaţiilor perene casate se efectuează în termen de cel mult 
6 luni din ziua adoptării hotărârii, dar nu mai târziu de luna aprilie a anului 
următor după adoptarea hotărârii.

17.2.5. Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere

17.2.5.1. Conducerea vehiculului de către o persoană care 
 nu are asupra sa permis

Conform Regulamentului circulaţiei rutiere, persoana care conduce un 
autovehicul trebuie să posede și, la cererea lucrătorului de poliţie, ofiţerului 
echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată să înmâneze pentru control:

a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru catego-
ria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;
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b) certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, eliberat pe 
numele acesteia în modul stabilit, ori certificatul de înmatriculare (în-
registrare) a vehiculului însoţit de un alt document ce atestă dreptul 
la utilizarea lui (de exemplu, procură) sau, după caz, certificatul de 
înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice și 
foaia de parcurs;

c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mij-
loacelor de transport auto.

Alineatul unu prevede răspunderea șoferului care conduce fără a avea 
toate documentele necesare indicate mai sus asupra sa. Aceasta presupune că 
aceste acte există, dar nu sunt asupra șoferului în timpul controlului. Condu-
cerea fără a avea în general permis sau fără revizia tehnică la timpul stabilit 
constituie alte contravenţii, care se pedepsesc mult mai aspru.

Alineatul doi stabilește răspunderea pentru transmiterea conducerii mij-
locului de transport unei persoane care nu are asupra sa un permis de con-
ducere. În acest caz va fi sancționată și persoana care conduce fără permis și 
persoana care a transmis spre conducere, respectiv conform alin. unu și doi ale 
aceluiași articol.

17.2.5.2. Conducerea în stare de ebrietate

Pericolul comportamentului sancționat constă în faptul că sub influenţa 
alcoolului sau a altor substanţe se reduce atenţia, crește timpul pentru a reac-
ţiona, se înrăutăţește coordonarea mișcărilor. Drept rezultat crește probabili-
tatea survenirii accidentelor.

Regulamentul circulaţiei rutiere stabilește că conducătorului de vehicul 
îi este interzis: să conducă vehiculul în stare de ebrietate, sub influenţa drogu-
rilor sau a altor substanţe contraindicate, sub influenţa preparatelor medica-
mentoase care provoacă reducerea reacţiei sau să transmită conducerea unei 
astfel de persoane.

Persoana în privinţa căreia există temeiuri suficiente de a presupune că se 
află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau în stare de ebrie-
tate produsă de alte substanţe (droguri, eter) este obligată să accepte, la cererea 
agentului constatator, testarea alcooloscopică, examenul medical, prelevarea 
de sânge și de eliminări ale corpului pentru analiză.

Testarea alcooloscopică, examenul medical, prelevarea de sânge și de eli-
minări ale corpului pentru analiză se efectuează de un specialist abilitat cu 
asemenea atribuţii.

Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de trans-
port de la testarea alcooloscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii 
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stării de ebrietate și a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul 
acestui examen medical este o infracţiune și se pedepsește cu privaţiune de 
libertate de până la 5 ani.

În funcție de gradul de alcoolemie, fapta poate fi contravenţie sau infrac-
ţiune când starea de ebrietate se consideră avansată.

Ce urmează de întreprins în caz de accident rutier
– Semnalizarea respectivă a vehiculului staționat ca urmare a acciden-

tului.
– Indiferent de faptul dacă este vinovată sau nu, persoana urmează să 

anunţe poliţia. Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident în 
traficul rutier soldat numai cu pagube materiale, în cazul în care au 
ajuns la o înţelegere reciprocă în aprecierea circumstanţelor acestui ac-
cident și dacă starea tehnică a vehiculelor permite garantarea securită-
ţii traficului, sunt obligaţi să se deplaseze, în timp de cel mult 2 ore, la 
cel mai apropiat post de poliţie rutieră pentru întocmirea actelor nece-
sare, având completat formularul de constatare a accidentului aferent 
poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor 
mijloacelor de transport auto sau, după caz, schiţa accidentului făa accidentului făa accidentului f cută 
în prealabil, care trebuie să fie semnate de cei implicaţi în accident.

– Nu cădeţi de acord cu propunerea celuilalt conducător să nu chemaţi 
sau să nu mergeţi la poliţie chiar dacă vă promite repararea daunei și 
este gata să vă lase ca gaj acte. Restabilirea actelor este mai puţin costi-
sitoare decât repararea consecinţelor unui accident.

– Păstrarea poziţiei vehiculului. Ca excepţie de la această obligaţie sunt 
cazurile când este nevoie de asigurat transportarea persoanei trauma-
tizate la spital și nu există alt mijloc de transport sau când nu sunt 
persoane decedate și/sau traumatizate și prezenţa pe carosabil a vehi-
culului implicat în accident face dificil sau blochează traficul rutier. 
În aceste cazuri conducătorul este obligat să marcheze locul iniţial al 
vehiculului, al obiectelor ce ţin de accident și persoanei traumatizate.

– Acordarea asistenței medicale, după caz, chemarea ambulanței.
– Conducătorul de vehicul ar trebui să se abţină să reacţioneze cu emo-

ţii negative. Aceasta ar putea provoca agresivitate din partea altor 
per soane implicate, iar furia ar putea să împiedice observarea circum-
stanţelor care ar putea avea importanță pentru cauză.

– Fixarea probelor. Regulamentul obligă conducătorii să asigure, pe cât 
posibil, păstrarea urmelor, precum și ocolirea locului accidentului. În 
afară de aceasta, este bine să se identifice potențialii martori și să se 
fixeze datele de contact ale acestora.
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– Contactarea companiei de asigurări ca un reprezentant al acesteia să 
întocmească schema accidentului și să descrie paguba adusă automo-
bilului.

– După sosirea poliției, urmează a se lua cunoștință atent de schema 
ac cidentului. A se acordă atenție corectitudinii reflectării poziției ve-
hiculelor, deteriorării acestora. În caz de dezacord, urmează ca aceste 
obiecții să fie fixate la semnarea schemei.

– În cazul în care conducătorul are un aparat foto sau un telefon cu 
funcție de fotografiat, este bine ca schema să fie fotografiată, ca și locul 
accidentului.

– Este recomandabil de verificat dacă la întocmirea schemei accidentu-
lui în afară de locul accidentului să fie indicate și semnele rutiere din 
împrejurimea accidentului, prezenţa semafoarelor, a marcajului rutier, 
a urmelor de frânare, locurile de aflare a urmelor accidentului.

– Dacă este cazul, conducătorul trebuie să insiste ca reprezentantul poli-
ţiei să includă și date despre starea drumului (gheaţă, gropi), precum și 
lipsa semnelor care ar preîntâmpina despre existenţa acestor pericole. 
Ulterior aceasta ar putea fi un argument în favoarea conducătorului cu 
privire la accidentul rutier.

– Accidentul rutier, mai ales în cazul în care sunt persoane traumati zate, 
este un stres. Conducătorul de vehicul este în șoc și ar putea să nu 
aprecieze corect multe circumstanţe de fapt. În astfel de cazuri ar fi 
recomandabil ca conducătorul să nu-și asume nicio obligaţie sau să 
dea explicaţii despre accident. A da explicaţii este un drept care poate 
fi refuzat cel puţin într-o etapă iniţială.

– Indiferent de prezenţa unor traume vizibile, urmează a se adresa me-
dicului. Nu este exclusă posibilitatea unor traume interne și a comoţiei 
cerebrale. Nu trebuie refuzată spitalizarea sau tratamentul oferit. În 
afară de considerentele de sănătate, durata tratamentului este un fac-
tor pentru modul de pedepsire ulterioară a celor vinovaţi.

– Conducătorul de vehicul urmează să se abţină de la consumarea bău-
turilor alcoolice sau a drogurilor, precum și să nu administreze medi-
camente preparate în baza acestora cel puţin o zi sau chiar și mai mult. 
Conducătorul poate fi somat să fie supus testării alcooloscopice sau, 
după caz, examinării medicale și recoltării probelor biologice în scurt 
timp după accident, dacă aceasta nu a fost făaceasta nu a fost făaceasta nu a fost f cut imediat.

– Ulterior, chiar dacă conducătorul nu se consideră vinovat și în privinţa 
lui nu s-a întocmit proces-verbal, ar fi bine ca acesta să se prezinte la 
poliţie, deoarece în unele cazuri, ca urmare a unor circumstanţe noi, 
aprecierea accidentului poate să se schimbe.
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17.2.5.3. Conducerea fără centura de siguranţă sau casca de protecţie

Această contravenţie se exprimă prin neîndeplinirea de către conducăto-
rul de vehicul a obligaţiei din Regulamentul circulaţiei rutiere ca înainte de 
ple care și în timpul deplasării să poarte centura de siguranţă și să se asigure că 
și pasagerii au cuplat centurile, dacă autovehiculul este echipat cu acestea sau 
să poarte pe cap casca de protecţie prinsă cu cataramă în timpul deplasării pe 
motocicletă (ciclomotor) și să se asigure că pasagerii au procedat la fel.

De la obligaţia de a purta centură sunt excepţii pentru:
– conducătorii care execută manevra de mers cu spatele;
– instructorii auto în timpul instruirii cursanţilor;
– persoanele care deţin certificat de scutire pe motiv medical grav, elibe-

rat de autoritatea competentă;
– în localităţi, conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie 

în timpul executării unei misiuni urgente de serviciu.

17.2.5.4. Purtarea convorbirilor radiotelefonice în timpul conducerii

Conform Regulamentului circulaţiei rutiere, conducătorul de vehicul nu are 
dreptul la convorbiri telefonice în timpul deplasării, cu excepţia cazuri lor în care 
vehiculul sau telefonul sunt echipate cu dispozitiv „mâini libere”. Aceste dispo-
zitive permit purtarea convorbirilor făzitive permit purtarea convorbirilor făzitive permit purtarea convorbirilor f ră ca șoferul să fie nevoit să ţină în mână 
telefonul și în așa fel convorbirea nu îi stânjenește conducerea automobilului.

Încălcarea acestei reguli se pedepsește cu amendă până la 400 de lei și cu 
trei puncte de penalizare.

17.2.5.5. Depășirea vitezei regulamentare

Acest articol stabilește răspunderea pentru cea mai frecventă încălcare în 
domeniu și care de multe ori este și cauza multor accidente.

Legea pedepsește depășirea limitei legale stabilite cu 10 km pe oră. Cu cât 
este mai mare depășirea, cu atât mai severă este și sancţiunea.

Constatarea acestei încălcări se face cu dispozitive speciale de tip radar.

17.2.5.6. Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni

Regulamentul circulaţiei rutiere stabilește drepturi și obligaţii atât pentru 
conducătorii de vehicule, cât și pentru alţi participanţi la trafic, printre care și 
pietonii. Pieton este persoana care se află pe drum în afara vehiculului și care nu 
efectuează lucrări. Pietoni se consideră și persoanele care se deplasează în căru-
cioare pentru invalizi făcioare pentru invalizi făcioare pentru invalizi f ră motor, cei care duc bicicleta, ciclomotorul, motocicle-
ta, săniuţa, un cărucior manual, cărucioare pentru copii sau pentru invalizi.



910  C O N T R AV E N Ț I I L E  A D M I N I S T R A T I V E

Regulamentul stabilește diferite obligaţii pentru pietoni. Unele din ele 
sunt:

– Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor 
pentru pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa 
acestora – pe acostament. Pietonii se pot deplasa și pe pistele pentru 
bicicliști, cu condiţia că nu stânjenesc circulaţia bicicliștilor și a con-
ducătorilor de ciclomotoare.

– Pietonii care transportă sau duc obiecte voluminoase, precum și per-
soanele care rulează în cărucioare pentru invalizi, în lipsa trotuarelor, 
pistelor pentru pietoni și acostamentelor, se pot deplasa pe marginea 
dreaptă a carosabilului, fără să stânjenească circulaţia vehiculelor, 
dând dovadă de prudenţă sporită.

– În cazul în care pietonii sunt siliți, din cauza lipsei trotuarelor și a 
acostamentelor, să se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu 
o bandă de separare, ei trebuie să meargă unul după altul pe marginea 
dreaptă a carosabilului.

– În afara localităţilor, pietonii trebuie să circule pe acostamentul din 
partea stângă a drumului, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de 
marginea stângă a carosabilului, în întâmpinarea fluxului de vehicule. 
Persoanele care rulează în cărucioarele pentru invalizi, împing bici-
cleta, ciclomotorul sau motocicleta trebuie să se deplaseze în aceeași 
direcţie cu vehiculele.

– În cazul deplasării pe carosabil sau pe acostament, pe timp de noapte 
sau în condiţii de vizibilitate redusă, pietonii trebuie să poarte îmbră-
căminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.

– Pietonii trebuie să traverseze drumul numai pe la trecerile semnaliza-
te, inclusiv pe pasajele denivelate, iar în lipsa acestora la intersecţii – pe 
linia trotuarelor sau acostamentelor.

– În cazul în care în limitele vizibilităţii (100-150 m) nu sunt treceri pen-
tru pietoni sau intersecţii, ei pot traversa drumul numai după ce s-au 
asigurat că nu se apropie niciun vehicul, efectuând trecerea pe traiec-
torie perpendiculară în raport cu marginea carosabilului.

– Odată angajaţi în traversare, pietonii nu trebuie să încetinească mersul 
sau să se oprească fără motiv.

– La trecerile cu circulaţia dirijată, pietonii trebuie să se conducă de 
semnalele semafoarelor destinate pietonilor, iar în lipsa acestora – de 
semnalele semafoarelor care dirijează circulaţia vehiculelor sau de 
semnalele agenţilor de circulaţie.
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Pietonilor li se interzice să se angajeze în traversare:
– nemijlocit prin faţa sau spatele unui vehicul de rută oprit în staţie ori a 

altor vehicule oprite sau staţionate pe drum;
– pe sectoarele de drum cu câmpul vizual limitat;
– prin spaţiul intersecţiilor în afara trecerilor pentru pietoni;
– în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circulaţie, 

care emite semnale luminoase și sonore.

Regulamentul stabilește obligaţii și pentru alţi participanţi la trafic. De exem-
plu, unele obligaţii stabilite pentru bicicliști sunt: bicicliștilor le este in terzis să cir-
cule neținând cel puţin cu o mână ghidonul, precum și cu picioarele neamplasate 
pe pedale; să se ţină cu mâna de un vehicul în mers; să transporte persoane, cu 
excepţia unui copil de până la 7 ani, pe suportul special montat în faţă etc.

Pornind de la obligaţiile date, Codul contravenţional stabilește sancţiuni 
pentru ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, tra-
versarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, 
nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdic-
ţie și de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliștilor, 
bicicliștilor, vizitiilor și a altor persoane care se folosesc de drum.

Încălcarea regulilor de circulaţie de către persoanele indicate mai sus, care 
a generat o situaţie de accident de circulaţie, se pedepsește mai aspru, iar dacă 
această încălcare a dus la cauzarea de vătămări medii sau la consecinţe mai 
grave, atunci ea se pedepsește ca infracţiune.

17.2.6. Contravenţii ce atentează la modul stabilit de administrare

17.2.6.1. Nesubordonarea dispoziţiei sau cererii legitime 
 a colaboratorului organului de drept (art. 336)

Ca membri ai societăţii, noi trebuie să contribuim la menţinerea ordinii 
publice. Legea nu poate obliga să reţinem infractori sau să facem alte lucruri 
de acest fel pentru, că așa ceva ne-ar depăși. Minimul pe care îl cere legea este 
să respectăm cerinţele sau dispoziţiile legale ale angajaților organelor de drept 
(procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii și securi-
tate, poliţistului sau ale altei persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau al da-
toriei obștești de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice 
și de combatere a criminalităţii (de exemplu, membrul gărzii populare).

În caz de nesubordonare cu rea-voinţă (nesubordonare demonstrativă în-
soţită de semne de agresivitate, nesupunerii în urma unor somări repetate) 
unor astfel de cereri, persoana poate fi amendată sau supusă unei munci ne-
remunerate în folosul comunităţii.
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Pentru tragere la răspundere este important ca cererea organului de drept 
să fie legală. Legalitatea ei se stabilește prin examinarea actelor normative care 
reglementează activitatea organelor date. Important este ca și persoana căreia 
i se adresează să înţeleagă că are de a face cu un reprezentant al organelor de 
ocrotire a normelor de drept. Adică, acesta din urmă urmează să se legitimeze. 
Persoana nu poartă răspundere pentru nesubordonare dacă ordinul a venit de 
la o persoană făfăf ră legitimație sau care nu poate fi identificată drept reprezen-
tant (uniforma, spre exemplu).

17.2.6.2. Chemarea intenţionat falsă a serviciilor specializate (art. 342)

Chemarea intenţionat falsă a serviciului de salvatori și pompieri, a poliţiei, 
a serviciului de ajutor medical urgent, a altor servicii specializate (serviciul 
gaze) se pedepsește cu amendă sau muncă neremunerată în folosul comuni-
tăţii. Scopul pedepsirii unui astfel de comportament este pentru a asigura o 
activitate eficientă a serviciilor date.

Pentru a fi pedepsită, persoana trebuia să-și dea seama că cheamă fals unul 
din aceste servicii. Adică, persoana nu poate fi pedepsită dacă a crezut că este 
nevoie de a chema serviciul dat.

17.2.6.3. Samavolnicia (art. 335)

Samavolnicia este definită de lege ca exercitare în mod arbitrar, adică prin 
încălcarea ordinii stabilite, a unui drept efectiv (real sau existent) sau presupus. 
De cele mai multe ori aceasta survine atunci când cetăţenii nu au încredere că 
legea îi va ajuta sau nu doresc să aștepte sau să treacă prin procedura stabilită 
de lege. De exemplu, să presupunem că de la o persoană au fost furate niște 
bunuri pe care apoi le descoperă la altcineva, care spune că le-a cumpărat de la 
piaţă. Luarea acestor bunuri de la cetăţeanul care le deţine și pe care acesta nu 
vrea să le dea considerând că sunt ale lui pe dreptate prin oricare alte modali-
tăţi decât cele stabilite de lege (de exemplu, sesizarea instanţei de judecată) va 
constitui samavolnicie.

Această faptă se pedepsește contravenţional, dacă nu a cauzat daună consi-
derabilă cetăţenilor și organizaţiilor de stat sau obștești. În cazul în care aceas-
tă daună este substanţială, acţiunile ar putea fi încadrate ca fiind infracţiune.

17.2.7. Contravenţii ce atentează la ordinea publică și la securitatea 

 publică

17.2.7.1. Huliganismul nu prea grav (art. 354)

Huliganism nu prea grav constituie acostarea jignitoare în locuri publice a 
persoanei fizice, alte acţiuni similare ce încalcă normele morale, tulbură ordi-
nea publică și liniștea persoanei fizice.
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O trăsătură definitorie a huliganismului este încălcarea ordinii publice. 
Fără aceasta nu poate fi vorba de huliganism, inclusiv nu prea grav.

Pe lângă acostarea jignitoare a persoanelor, huliganismul poate să se ma-
nifeste și prin alte acţiuni, cum ar fi folosirea cuvintelor injurioase în locul 
publice, scrierea unor slogane, cuvinte jignitoare în locuri publice (chiar dacă 
nu erau prezente alte persoane).

Huliganismul nu prea grav poate să fie săvăvă ârșit în orice domeniu al vieţii 
publice: în orice loc în care se află oameni (loc public), cum ar fi stradă, mijloc 
de transport public, instituţii etc.

17.2.7.2. Consumul de alcool în locuri publice (art. 355)

Legea interzice consumul de alcool în locuri publice, cum ar fi străzi, stadi-
oane, scuaruri, mijloace de transport public sau alte locuri în care autorităţile 
publice au interzis consumul de alcool. Consumarea în public a alcoolului se 
permite numai în cadrul punctelor de comerţ și de alimentaţie publică în care 
vânzarea porţionată a băuturilor spirtoase este autorizată de organul executiv 
al administrației publice locale. Chiar dacă o persoană a consumat alcool în 
locurile permise de lege, aceasta poate fi pedepsită dacă apare în locuri publi-
ce în stare de ebrietate în cazul în care persoana a pierdut capacitatea de a se 
mișca de sine stătător.

17.2.7.3. Tulburarea liniștii

Tulburare a ordinii publice se consideră efectuarea diferitelor activităţi ce 
produc zgomot în timpul nopţii (de la orele 22 până la orele 7). Tulburarea 
liniștii publice se consideră cântarea cu voce tare, cântarea la instrumente mu-
zicale, folosirea cu intensitate auditivă sporită a televizoarelor, aparatelor de 
radiorecepţie, magnetofoanelor și a unui alt aparataj în apartamente, în scările 
și în curţile caselor de locuit, pe străzi și în alte locuri publice, efectuarea în în-
căperile de locuit și în afara lor a lucrărilor în cursul cărora se produce zgomot 
făfăf ră nevoie urgentă de ele, precum și alte acţiuni asemănătoare.

Studiu de caz
În cazurile de mai jos decideţi dacă a fost săvăvă ârșită o contravenţie și care?

Fiind obosit să mai conducă, Dumitru a transmis volanul mașinii sale 
priete nului său Ion. În timpul unui control s-a stabilit că Ion era în stare de 
ebrietate. Dumitru a spus că nu știa că Ion a consumat băuturi alcoolice, mai 
mult, acesta, înainte de a se așeza la volan, l-a asigurat că nu a consumat ni-
mic interzis.

Vladimir, aflându-se în propriul apartament, într-o ceartă cu copiii săi 
adulți, s-a exprimat necuviincios, folosind cuvinte obscene. 
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Nadejda, ajungând în curtea blocului, a parcat mașina ca de obicei, în faţa 
geamului său. Alături se afla un echipaj al poliţiei rutiere. Un poliţist a somat-o
pe Nadejda să mute mașina în altă parte. Nadejda a refuzat, spunând că nu 
există restricţii de staţionare în acel loc. Fiind somată a doua oară, ea a refuzat 
din nou. Nadejda a fost preîntâmpinată de răspundere pentru nesubordonarea 
dispoziţiei sau cererii legitime a reprezentantului organului de drept și somată 
din nou. Ea a refuzat.

Irina a fost reţinută în timp ce consuma vin în scuarul de lângă blocul său. 
Ea a explicat că în timp ce consuma vinul nimeni nu a văzut-o: afară era o arșiţă 
foarte mare și oamenii nu prea ieșeau din încăperi, și în afară de aceasta, ea a 
luat toate măsurile de precauţie să nu fie observată că consumă alcool.

Victor, dorind să se împace cu soţia sa, cu care nu vorbea de două zile, a 
chemat ambulanţa, pretinzând că este grav bolnav. Fiind tras la răspundere, el a 
explicat că a făa făa f cut-o din extremă necesitate, pentru a salva unitatea familiei. În 
afară de aceasta, dacă ar fi știut că aceasta este o contravenţie, el nu ar fi făfăf cut-o 
niciodată.

17.3. Procedura aplicată în cazul contravenţiilor administrative
Acest capitol descrie organele împuternicite să examineze cazurile cu pri-

vire la contravenţiile administrative, explică procedura de examinare a contra-
venţiilor administrative și descrie măsurile de asigurare a procedurii în cazu rile 
cu privire la contravenţii. Sunt indicaţi pașii care trebuie întreprinși în cazul în 
care nu sunteți de acord cu acţiunile din cadrul procedurii admi nistrative.

17.3.1. Participanţii la procesul contravenţional

În mare măsură, participanţii la procesul contravenţional sunt similari cu 
participanţii la un proces penal.

Astfel, în cadrul procesului contravenţional există persoana care este acu-
zată sau persoana în privinţa căreia a fost pornit un proces contravenţional. 
Aceasta se numește contravenient. Drepturile și obligaţiile lor într-o mare mă-
sură sunt similare cu cele ale persoanei acuzate în cadrul procesului penal.

Pe lângă contravenient, Codul contravenţional menţionează procurorul, 
martorul, victima, expertul, traducătorul etc.

Un subiect care nu a fost prezentat în cadrul procesului penal este agen-
tul constatator. Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care 
soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională în modul 
prevăzut de Codul contravenţional.
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17.3.2.  Autorităţile competente să examineze cazurile cu privire 

  la contravenţii

Cazurile cu privire la contravenţiile administrative sunt examinate de co-
misiile administrative de pe lângă organele executive ale administrării locale, 
de instanţele de judecată raionale, de sector sau municipale, procuror și de 
un șir de alte organe împuternicite pentru aceasta (poliţia, diferite inspecţii, 
departamente etc.).

Codul contravenţional stabilește care contravenţie și de care organ este 
examinată. Regula generală este că dacă o contravenţie nu este dată în com-
petenţa vreunui organ administrativ, atunci ea este examinată de către ju-
decătorii. Instanţele de judecată au și o competenţă exclusivă. De exemplu, 
contravenţiile săvârșite de minori, contravenţiile în care se propune aplicarea 
unei sancţiuni grave (arest, muncă neremunerată în folosul comunităţii, pri-
varea de anumite drepturi) etc. Comisiile administrative examinează un șir de 
contravenţii, cum ar fi eschivarea bolnavului de tuberculoză de la tratament, 
conectarea neautorizată la sursele de energie etc.

Pe lângă alte organe împuternicite de a examina contravenţiile, putem 
exemplifica poliţia (încălcarea regulilor de circulaţie etc.), organele de comba-
tere a incendiilor (încălcarea sau nerespectarea regulilor de securitate contra 
incendiilor etc.), inspecţia muncii, organele de control financiar și fiscal etc.

17.3.3. Investigarea cazurilor cu privire la contravenţii

Ca și în cazul urmăririi penale, investigarea cazurilor cu privire la 
contravenții are drept scop acumularea probelor care servesc la constatarea 
existenței sau in existenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la con-
statarea vinovăţiei și la cunoașterea altor circumstanţe importante pentru 
justa soluţionare a cauzei. Ca și în cazul urmăririi penale, pentru colectarea 
probelor sunt efectuate diferite acțiuni. Acestea în mare măsură sunt asemă-
nătoare cu cele din procesul penal. Vom examina două din ele: percheziția și 
ridicarea de obiecte.

17.3.3.1. Percheziţia

Organul de constatare a contravenţiilor este în drept să efectueze perche-
ziţie, dacă din probele acumulate sau din materialele de investigaţie operatvă re-
zultă o presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere, la domiciliu ori în alt 
loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce au servit la săvăvă ârșirea 
contravenţiei, obiecte sau alte valori dobândite din contravenţie, precum și 
obiecte sau documente care pot avea importanţă pentru cauză. Prin domiciliu 
se înţelege o locuinţă sau o construcţie destinată locuirii perma nente sau tem-
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porare (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă sau 
fluvială), anexele lor nemijlocite constituind partea lor indivi zibilă (verandă, te-
rasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin domiciliu se înţelege 
și orice teren privat, vehicul, navă maritimă sau fluvială privată, birou.

Percheziţia se efectuează în baza unei hotărâri motivate a organului de 
constatare a contravenţiilor și numai cu autorizaţia instanţei de judecată. Dacă 
este vorba de o contravenţie flagrantă, percheziţia se poate efectua în baza unei 
hotărâri motivate fără autorizaţia instanţei de judecată, urmând ca acesteia să 
i se prezinte imediat sau nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea perchezi-
ţiei materialele obţinute în urma percheziţiei efectuate, indicându-se motivele 
efectuării ei. Instanţa de judecată verifică legalitatea acestei acţiuni.

Dacă percheziţia a fost efectuată legal, instanţa de judecată confirmă re-
zultatul acesteia printr-o încheiere motivată. În caz contrar, prin încheiere 
motivată, recunoaște percheziţia ca fiind ilegală. Probele colectate în urma 
unei percheziții ilegale nu vor fi admisibile.

O modalitate a percheziției este percheziția corporală, care are drept scop 
descoperirea obiectelor sau documentelor care se află în hainele, în alte lucruri 
ale persoanei sau pe corpul ei.

Ca și percheziția încăperilor, percheziţia corporală și ridicarea obiectelor 
și documentelor se efectuează cu autorizație. Ea însă se poate efectua fără ordo-
nanţă specială și fără autorizaţia instanţei de judecată:

– în cazul reținerii administrative a persoanei;
– dacă există motive rezonabile pentru a presupune că una dintre per-

soanele care se află la locul efectuării percheziţiei sau ridicării ascunde 
asupra sa obiecte sau documente care pot avea importanţă pentru jus-
ta soluţionare a cauzei.

Percheziţia corporală, ridicarea în procesul ei a obiectelor și documentelor se 
efectuează de un reprezentant al agentului constatator de același sex cu persoana 
percheziţionată, cu participarea, după caz, a unui specialist de același sex.

Procesul-verbal se încheie în cazul ridicării obiectelor și documentelor. 
Copia de pe procesul-verbal se înmânează, contra semnătură, persoanei la 
care se referă sau reprezentantului ei legal.

În cazul unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea privării de 
dreptul de a conduce vehicule, agentul constatator ridică permisul de con-
ducere până la pronunţarea hotărârii judecătorești asupra cauzei, eliberând 
conducătorului vehiculului un permis de conducere provizoriu. Agentul con-
statator poate înlătura persoana de la conducerea autovehicului în conformi-
tate cu art. 438 CC.
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17.3.3.2. Ridicarea obiectelor și documentelor

Dacă este necesar să se ridice anumite obiecte sau documente care ar avea 
importanţă pentru cauză și dacă se cunoaște exact locul și persoana la care se 
află aceasta, lucrătorul organului afacerilor interne efectuează, în temeiul unei 
ordonanţe întemeiate, ridicarea lor. Deci, spre deosebire de percheziție, la ridi-
care se cunoaște cu precizie locul aflării obiectelor sau documentelor căutate.

Este interzisă ridicarea obiectelor și documentelor în timpul nopţii, cu ex-
cepţia cazurilor de contravenţie flagrantă.

17.3.3.3. Procesele-verbale cu privire la percheziţie, la ridicarea 
 obiectelor și documentelor

Agentul constatator care efectuează percheziţia, ridicarea obiectelor și do-
cumentelor încheie un proces-verbal la care anexează, după caz, lista obiecte-
lor și documentelor ridicate. În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la 
ridicarea obiectelor și documentelor se consemnează că celor prezenţi li s-au 
explicat drepturile și obligaţiile prevăzute de Codul contravențional și se în-
scriu declaraţiile făcute de aceste persoane.

În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea obiectelor și do-
cumentelor se menţionează predarea lor benevolă sau ridicarea lor forţată, se 
indică locul și împrejurările în care au fost descoperite. În procesul-verbal sau în 
lista anexată la aceasta se enumeră obiectele și documentele ridicate, numărul, 
măsura, cantitatea, elementele caracteristice și, pe cât este posibil, valoarea lor.

Procesul-verbal cu privire la percheziţie, la ridicarea obiectelor și documen-
telor se aduce la cunoștinţa tuturor persoanelor care au participat la efectuarea 
acestor acţiuni procesuale ori au asistat la efectuarea lor și se semnează de fie care. 
Copia de pe procesul-verbal se înmânează persoanelor cărora le-au fost aplica-
te aceste acţiuni procesuale sau reprezentanţilor lor. Refuzul proprieta rului sau 
posesorului obiectului sau documentului de a semna procesul-verbal, precum 
și absenţa acestora, se consemnează de martorii asistenţi. Pe lângă refuzul de a 
semna, persoana poate indica în procesul-verbal obiecţiile pe care le are cu pri-
vire la procedura acţiunii, la încălcările comise și la procesul-verbal în sine.

17.3.4.  Măsuri de constrângere

Ca și în cazul procedurii penale, în cadrul procedurii privind contravenţiile 
administrative se folosesc anumite măsuri menite să asigure buna desfășurare 
a procesului. Acestea se aplică în scopul curmării contravenţiei administrative 
(atunci când au fost epuizate alte măsuri de influență), stabilirii identității per-
soanei, întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenţia administrativă, 
care nu poate fi întocmit la faţa locului și dacă întocmirea procesului-verbal 
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este obligatorie și în scopul asigurării examinării juste și la timp a contraven-
ţiei și al executării deciziilor în privinţa contravenţiilor administrative.

17.3.4.1. Reţinerea administrativă

Reţinerea este o limitare de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice. Spre 
deosebire de procesul penal, reţinerea administrativă este de o durată mult 
mai mică. În majoritatea cazurilor aceasta nu poate depăși 3 ore.

Când persoana este suspectată de săvăvă ârșirea unei contravenţii pentru care 
sancţiunea prevede arestul contravenţional, ea poate fi reţinută până la exami-
narea cauzei contravenţionale, dar nu mai mult decât pe 24 de ore. În aceste 
cazuri despre reţinere i se aduce la cunoștinţă procurorului.

Persoanele care au încălcat regulile de ședere a cetăţenilor străini și a apa-
trizilor în Republica Moldova, regimul de frontieră sau regimul punctelor de 
trecere a frontierei de stat pot fi reţinute pe un termen de până la 3 ore pentru 
încheierea procesului-verbal sau, prin decizia instanţei de judecată, pe un ter-
men de până la 72 de ore pentru a identifica persoana și a clarifica circumstan-
ţele contravenţiei.

Termenul reţinerii contravenţionale, ca și în cazul reţinerii procesual pe-
nale, curge din momentul reţinerii.

Reţinerea este o măsură excepţională și se aplică numai în anumite ca zuri:
– contravenţiilor flagrante pentru care Codul contravențional prevede 

sancţiunea arestului contravenţional (de exemplu, vătămarea inten-
ţionată ușoară a integrităţii corporale, părăsirea locului în care s-a 
produs accidentul rutier);

– imposibilităţii identificării persoanei în a cărei privinţă este pornit 
procesul contravenţional, dacă au fost epuizate toate măsurile de iden-
tificare. În general este bine ca orice persoană să aibă un act de iden-
titate asupra sa, pentru a evita necesitatea reţinerii pe acest temei în 
cazul comiterii unei contravenţii de gravitate mică;

– contravenţiilor pasibile de aplicarea măsurii de siguranţă a expulză rii.

O persoană poate fi reţinută administrativ de către angajatorii Minis-
terului Afacerilor Interne; ai serviciului de grăniceri, în cauzele de încălcare a 
regimului de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat; 
ai serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa lui.

În cazul unui număr foarte mic de contravenţii: vânzarea mărfurilor 
(produselor) în locuri interzise sau a mărfurilor (produselor) cu termenele de 
vânzare expirate, necalitative, fănzare expirate, necalitative, fănzare expirate, necalitative, f ră certificat ori făcertificat ori făcertificat ori f ră semnul conformităţii, în-
călcarea regulilor operaţiunilor valutare etc.), contravenientul poate fi reţinut 
și de autoritatea competentă să examineze cauza contravenţională.
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Persoana reţinută are dreptul să fie informată neîntârziat, într-o limbă pe 
care o înţelege, despre motivele reţinerii, faptul informării consemnându-se 
în procesul-verbal cu privire la reţinere. I se comunică neîntârziat, contra sem-
nătură, drepturile pe care le are, acest fapt fiind consemnat în procesul-verbal 
cu privire la reţinere.

Persoanei reţinute i se acordă neîntârziat posibilitatea de a comunica la 
două persoane, la alegerea sa, despre reţinere. Faptul comunicării sau al refu-
zului de a comunica se consemnează, contra semnătură, în procesul-verbal cu 
privire la reţinere.

Persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazul în care:
a) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că a săvăvă ârșit contra-

venţia. Cu alte cuvinte, nu există probe care ar indica faptul că persoa-
na a săvăvă ârşit contravenţia pentru care a fost reţinut;

b) a expirat termenul reţinerii;
c) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate (de exem-

plu, i-a fost stabilită identitatea).
Odată eliberată, persoana nu poate fi reţinută din nou pe aceleași temeiuri.
La eliberare, persoanei reţinute i se înmânează copia de pe procesul-verbal 

în care se menţionează de cine și în ce temei a fost reţinută, locul și timpul 
reţinerii, temeiul și timpul eliberării.

Speţe
Folosind cunoştinţele din tema dată şi cunoştinţele obţinute în cadrul 

compartimentului Proces penal pe tema reţinerea, încercaţi să soluţionaţi ur-
mătoarle speţe sub aspectul corectitudinii acţiunilor

Pe 6 ianuarie, la ora 14.45, ofiţerul de urmărire penală l-a reţinut în curtea 
blocului nr.12 din Chisinau, str.X, pe cetăţeanul Duderu, care locuia în blocul 
acela. În momentul reţinerii acesta avea o geantă care era în căutare în legătură 
cu un furt. La el avea de asemenea buletinul de identitate.

În cadrul cercetării la faţa locului într-o cauză de sustragere dintr-un ma-
gazin, de pe sticla spartă a vitrinei au fost ridicate amprentele digitale ale ha-
malului de la acest magazin. Acesta a fost condamnat anterior pentru sustra-
geri. Hamalul a fost reţinut.

La 6 noiembrie Tirdea a venit la poliţie şi a recunoscut că și-a omorât con-
cuibina în timp ce se certa cu aceasta. Tirdea a fost reţinut.

În cauza penală privind o infracţiune ce se pedepseşte cu amendă în mări-
me de până la 250 uc, învinuitul nu se prezintă la citaţia ofiţerului de urmărire. 
Acesta emite următorul act:

• Ordonanţă de reţinere;
• Proces-verbal de reţinere;
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• Propunere privind necesitatea aplicării arestării preventive;
• Ordonanţă de aducere forţată.
Motivaţi care din actele arătate sunt legale şi întemeiate.

Zintu a lucrat la 8.00, autobuzul de pe o rută publică, unde în scurt timp 
a intrat într-o ceartă cu un pasager căruia i-a vătămat intenţionat uşor in-
tegritatea corporală, aplicându-i lovituri care i-au provocat dureri fizice. În 
acel timp în autobuz se afla un poliţist, care l-a reţinut şi l-a condus imediat 
la poliţie. La 9.00, Zintu a fost înregistrat la unitatea de gardă. După aceasta a 
fost întocmit procesul-verbal, iar după ce au fost luate şi explicaţiile, la 11.50 
Zintu a fost eliberat.

Deplasându-se la locul săvârşirii unui furt, poliţiştii au fost conduşi de ex-
pertul chinolog la casa unui vecin, care ulterior a fost învinuit de furt. Vecinul 
a fost reţinut. Faptul că câinele a dus la casa învnuitului poate fi considerat ca 
probă? De ce?

17.3.4.2. Aducerea silită

Pentru soluţionarea unei cauze contravenţionale este nevoie uneori de coo-
perarea unor persoane, cum ar fi martorii și victimele. Aducerea silită constă 
în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată a martorului sau a victimei 
care se eschivează de la prezentare.

Aducerea silită se efectuează de către organul de poliţie în temeiul unei 
încheieri judecătorești.

Mandatul de aducere silită va cuprinde:
– data și locul emiterii;
– numele, prenumele, funcţia și semnătura persoanei care dispune adu-

cerea;
– numele, prenumele și domiciliul persoanei care trebuie să fie adusă;
– data, ora și locul în care persoana urmează să fie adusă;
– motivul aducerii.

17.3.4.3. Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport

În cazul în care sunt destule temeiuri de a crede că conducătorii unor mij-
loace de transport sunt în stare de ebrietate sau aceștia nu au asupra lor docu-
mentul care confirmă dreptul de a conduce (permis, permis provizoriu) sau de 
a folosi vehiculul (certificat de înmatriculare, procură), aceștia sunt înlăturaţi 
de la conducerea mijloacelor de transport.

În cazul în care persoana este înlăturată din cauză că există suspecţia că 
aceasta este în stare de ebrietate, ea este obligată să accepte, la cererea agentului 
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constatator, testarea alcooloscopică, examenul medical, prelevarea de sânge și 
de eliminări ale corpului pentru analiză.

Testarea alcooloscopică, examenul medical, prelevarea de sânge și de eli-
minări ale corpului pentru analiză se efectuează de un specialist abilitat cu 
asemenea atribuţii.

17.3.5. Constatarea faptei contravenţionale

Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea desfășurată de 
agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existen-
ţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de 
aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului 
la instanţa de judecată sau la alt organ spre soluţionare.

Această activitate începe atunci când agentul constatator este sesizat prin 
plângere sau denunţ ori nu de puţine ori când o astfel de faptă a fost depistată în 
urma controlului conform atribuţiilor de serviciu și în cazurile prevăzute de lege.

În funcție de caz, agentul constatator, imediat sau în cel mult 3 zile de la 
data sesizării, începe să înfăptuiască acţiunile de constatare a faptei contraven-
ţionale. Ca și în procesul penal, pentru unele fapte, procesul contravenţional 
se pornește numai în baza plângerii prealabile a victimei (injuria, contravenţii 
din dreptul proprietăţii intelectuale, din domeniul proprietății).

Dacă organul competent stabilește comiterea unei contravenţii, el 
întocmește un proces-verbal despre aceasta. În general, procesul-verbal nu se 
întocmește atunci când persoana este de acord că a comis o contravenţie și 
plătește pe loc amenda, când sancţiunea aplicată este avertismentul sau există 
o cauză care înlătură răspunderea contravenţională (amnistia, legitima apăra-
re etc.). Totuși, și în aceste cazuri întocmirea procesului-verbal poate fi obli-
gatorie dacă sunt întrunite anumite condiţii (există un prejudiciu material, 
sancţiunea care trebuie aplicată se aplică numai de instanţă etc.).

Exerciţiu. Examinarea contravenţiilor administrative
Studiaţi cazurile de mai jos și stabiliţi dacă au fost comise încălcări ale proce-

durii.
1. Pe data de 13.02.2010, Tudor a fost oprit de poliţiști pentru traversarea ne-

regulamentară a străzii. El nu avea buletin sau alt act de identitate asupra 
sa. Pentru aceasta el a fost invitat să meargă la comisariat, dar a refuzat. 
Ca urmare, Tudor a fost reţinut cu forţa și adus la sectorul de poliţie. Toa te 
acestea s-au întâmplat în prezenţa soţiei lui Tudor.

2. În procesul examinării cauzei contravenţionale, agentul constatator a cons-
tatat că încălcarea conţine elemente constitutive ale infracţiunii. Agentul 
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constatator a aplicat sancţiunea administrativă și a remis mate rialele pro-
curorului după competenţă.

3. Stabilind că contravenţia nu este de competenţa sa, agentul constatator a 
refuzat să întocmească procesul-verbal, sfătuind victima să se adreseze 
după competenţă.

4. Șeful de post din satul Circa, constatând că Ion Frunză, bolnav de tuber-
culoză și eliminator de bacili, se eschivează de la tratament, a întocmit un 
proces-verbal și i-a aplicat o amendă.

5. Șeful de post din satul Circa, constatând că Ion Frunză împiedică accesul 
în localul de votare, a întocmit un proces-verbal și i-a aplicat acestuia o 
amendă.

17.3.6. Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă

O cauză contravențională se judecă în instanţă atunci când legea dispune 
soluţionarea ei numai de instanţă sau când vreun participant nu este de acord 
cu modul soluţionării contravenţiei de către agentul constatator (a se vedea 
secţiunea următoare).

Cauza contravenţională se judecă de către instanţa de judecată cu respec-
tarea acelorași reguli de bază ca și în procesul penal, adică în ședinţă publică, 
oral, nemijlocit și în contradictoriu în termen de 30 de zile de la data intrării 
dosa rului în instanţă. Acest termen poate fi prelungit de judecător cu 15 zile 
dacă sunt temeiuri rezonabile pentru aceasta. În cazul în care persoana este 
reţinu tă, judecarea cauzei contravenţionale se face de urgenţă.

La ședinţa de judecată judecătorul este obligat să citeze toate părţile. Ne-
prezentarea în ședinţă a făa făa f ptuitorului sau a victimei, legal citate, făptuitorului sau a victimei, legal citate, făptuitorului sau a victimei, legal citate, f ră motive
întemeiate nu împiedică judecarea cauzei contravenţionale. Totuși, este obli-
gatorie participarea făgatorie participarea făgatorie participarea f ptuitorului reţinut și a făi a făi a f ptuitorului în privinţa căruia se 
cerea aplicarea arestării (cu excepţia cazului neprezentării lui cu rea-voinţă). 
Prezenţa agentului constatator la ședinţa de judecare a cauzei contravenţionale 
este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, făeste obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, făeste obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, f ră motive 
întemeiate și făi făi f ră înștiinţarea prealabilă a instanţei duce la încetarea procesu-
lui contravenţional.

Judecarea unei cauze contravenţionale are loc după aceeași procedură și 
în aceleași etape ca și la judecarea unei cauze penale. După deliberare, jude-
cătorul pronunţă hotărârea. În cel mult 3 zile de la data pronunţării hotărârii 
judecătorești, copia ei se remite părţilor care nu au fost prezente la ședinţa de 
judecare a cauzei contravenţionale și, la cerere, celor prezente, faptul expedie-
rii consemnându-se în dosar.
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17.3.7.  Ce să faci dacă nu ești de acord cu decizia cu privire la 

  o contravenţie?

Decizia cu privire la o contravenţie se ia de agentul constatator sau, după 
caz, de instanţa de judecată. Dacă persoana nu este de acord cu decizia, ea 
poate să o atace. Dacă decizia a fost luată de un agent constatator, atunci în 
decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoștinţă a faptului încheierii proce-
sului-verbal cu privire la contravenţie, contravenientul, victima sau reprezen-
tantul acestora, procurorul sunt în drept să-l conteste fă-l conteste fă-l conteste f ră a plăti vreo taxă în 
instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care 
face parte agentul constatator.

Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se de-
pune la autoritatea din care face parte agentul constatator. În cel mult 3 zile de 
la data depunerii contestaţiei, agentul constatator expediază în instanţă con-
testaţia și dosarul cauzei contravenţionale.

Contestaţia suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin 
proces-verbal.

Dacă decizia cu care nu este de acord persoana a fost luată de către instanţa 
de judecată, atunci această hotărâre, ca și în cazul procedurii penale, poate fi 
contestată folosind calea de atac recursul.

Hotărârile judecătorești contravenţionale pot fi atacate cu recurs, numai 
dacă există următoarele temeiuri:

– nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau 
după calitatea persoanei;

– ședinţa de judecată nu a fost publică;
– cauza a fost judecată făfăf ră citarea legală a unei părţi sau care, legal ci-

tată, s-a aflat în imposibilitatea de a se prezenta sau de a înștiinţa in-
stanţa despre imposibilitate;

– hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia 
ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este 
expus neclar, sau dispozitivul hotărârii redactate nu corespunde dis-
pozitivului pronunţat după deliberare;

– nu au fost întrunite elementele constitutive ale contravenţiei sau in-
stanţa a pronunţat o hotărâre de sancţionare pentru o altă faptă decât 
cea imputată contravenientului, cu excepţia cazurilor de reîncadrare 
juridică a acţiunilor lui în temeiul unei legi mai blânde;

– contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de Codul 
contravențional;

– s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute de lege sau 
care nu corespund faptei săvârșite sau persoanei contravenientului;
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– contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale 
pentru această faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii 
contravenţionale, sau aplicarea sancţiunii a fost înlăturată de o nouă 
lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul contra-
venientului ori împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege;

– faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită;
– a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului;
– Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii 

aplicate;
– instanţa de judecată internaţională, prin hotărâre într-o altă cauză, a 

constatat o încălcare la nivel naţional a drepturilor și libertăţilor omu-
lui, care poate fi reparată și în cauza respectivă.

Are dreptul de a declara recurs contravenientul, agentul constatator, vic-
tima, procurorul, după caz. Recursul poate fi declarat în numele părţilor și de 
către apărător, iar în numele contravenientului arestat, de către soţ/soţie.

Recursul se declară în termen de 15 zile și se depune în instanţa de judeca-
tă a cărei hotărâre este atacată.

Examinând recursul, instanţa de recurs în componenţă de 3 judecători 
adoptă o decizie care poate fi atacată numai pe cale extraordinară – revizui rea.

Cum se redactează o cerere sau o plângere
Cererea este actul prin care cetăţeanul solicită de la organul competent 

efec tuarea unor acţiuni sau câteodată abţinerea de la acţiuni. De exemplu, ce-
rerea de administrare a unor probe, cererea de acordare a unui avocat ce acor-
dă asistenţă juridică garantată de stat. În plângere, de obicei, cetăţenii indică 
asu pra unui comportament ilegal al unei persoane și cer organului competent 
de a întreprinde anumite acţiuni în legătură cu acestea. Uneori plângerea este 
adresată chiar organului care a comis comportamentul ilegal cu cererea de a 
redresa situaţia.

De cele mai multe ori atât plângerea, cât și cererea nu au o formă 
reglemen tată de lege (excepţie este cererea de chemare în judecată, cererea de 
recurs și altele de tipul acesta). Uneori o plângere sau cerere are o denumire 
anume în lege (de ex., Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la 
contravenţie.) Pentru a scrie o plângere sau o cerere, se poate urma acest mo-
del:

În partea dreaptă de sus se indică organul sau persoana căreia i se adresea-
ză plângerea sau cererea. Dacă se cunoaște adresa, aceasta se include acolo. 

Dedesubt se indică numele, după caz adresa celui care adresează cererea 
sau plângerea.
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Mai jos, în centrul paginii, se scrie denumirea „Cerere” sau „Plângere”. 
Sub aceste cuvinte, tot la mijloc, este recomandabil de concretizat tipul cere-
rii sau plângerii (de exemplu, cerere de administrare a probelor sau plângere 
împotri va acţiunilor ilegale ale angajaților poliţiei).

După aceasta urmează conţinutul cererii. Acesta se scrie într-un stil sim-
plu, evitându-se tenta de limbaj artistic. Din cerere trebuie să fie clar ce s-a în-
tâmplat și ce dorește cetăţeanul și, totodată, baza legală pe care se întemeiază 
cererea. De aceea la început trebuie descrise faptele (ce s-a întâmplat, cine și ce 
acţiuni a întreprins, care au fost rezultatele). Aici se includ toate detaliile care 
ar putea ajuta la soluţionarea plângerii sau ar susţine cererea (numele marto-
rilor, alte probe, numele celor care au încălcat etc.). Se recomandă a se evita 
expunerea opiniilor proprii, faptele trebuie expuse obiectiv. Totodată, cererea 
sau plângerea nu trebuie aglomerată cu fapte care nu sunt relevante. După 
descrierea faptică urmează calificarea juridică a celor descrise: „Consider ac-
ţiunile poliţiștilor ilegale deoarece…” sau „Consider că datele pe care le deţine 
cetăţeanul X. sunt importante pentru soluţionarea cauzei date deoarece…”.

În finalul cererii/plângerii se expune ceea ce solicită persoana: „Solicit 
pedepsirea disciplinară a…”, „Solicit audierea în calitate de martor a cetăţea-
nului X în cauza…”. Una și aceeași plângere/cerere poate să includă câteva 
solicitări. De obicei, solicitările sunt precedate de indicarea bazei legale pen-
tru aceste cereri (în baza art. XX solicit…).

La sfârșit, în mod obligatoriu plângerea sau cererea urmează a fi semnată.

17.4. Pedepsirea celor care au săvârșit contravenţii
În acest capitol sunt descrise tipurile sancţiunilor contravenţionale, se ex-

plică modalitatea de aplicare a sancţiunilor și se indică factorii care influenţea-
ză mărimea sancţiunii într-un caz anume.

17.4.1. Tipurile sancţiunilor contravenţionale

Pedepsele care se aplică în urma comiterii contravenţiilor administrative 
se numesc sancţiuni. Pentru comiterea contravenţiilor administrative pot fi 
aplicate următoarele sancţiuni:

Avertismentul este o preîntâmpinare în scris a contravenientului asupra 
pericolului faptei săvârșite și o recomandare de a respecta pe viitor dispoziţiile 
legale.

Amenda este o sumă care trebuie plătită ca pedeapsă pentru contravenţia 
săvârșită. Amenda se stabilește în unităţi convenţionale. O unitate convenţio-
nală este egală cu 20 de lei. Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 150 
de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de răspundere și persoane-
lor juridice – de la 10 la 500 de unităţi convenţionale. Contravenientul este în 
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drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de 
ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii 
este executată integral. Dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 
30 de zile de la data stabilirii ei, instanţa de judecată o poate înlocui, după caz, 
cu: amendă în mărime dublă, privarea de dreptul de a desfășura o anumită 
activitate pe un termen de la 6 luni la un an, muncă neremunerată în folosul 
comunităţii sau arest contravenţional.

Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea contra-
venientului persoană fizică, în afara timpului de serviciu de bază sau de studii, 
la munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale.

Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabilește pe o durată de la 
10 la 60 de ore și se execută în 2-4 ore pe zi. Munca neremunerată în folosul 
comunităţii poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o ase-
menea sancţiune. Pentru unele categorii de persoane această sancţiune nu se 
stabilește.

Privarea de a desfăPrivarea de a desfăPrivarea de a desf șura o anumită activitate sau privarea de dreptul de a 
deţine anumite funcţii, cum ar fi dreptul de a conduce mijloace de transport, 
dreptul la vânătoare. Sancţiunea privării de dreptul de a desfășura o anumită 
activitate poate fi aplicată în cazul în care activitatea a fost folosită la săvârșirea 
contravenţiei sau în cazul în care contravenţia reprezintă o încălcare a reguli-
lor de desfășurare a acestei activităţi. Această sancţiune poate fi aplicată pe un 
termen de la trei luni până la un an, cu excepţia privării de dreptul de a condu-
ce vehicule, care se aplică de instanţa de judecată pe un termen de la 6 luni la 
3 ani. Nu pot fi private de dreptul de a conduce vehicule persoanele care au ne-
voie de mijlocul de transport în legătură cu o dizabilitate care face ca vehiculul 
să fie unicul mijloc de deplasare. Excepţie sunt cazurile în care autovehiculul 
a fost condus atribuindu-i cu bună știinţă un număr de înmatriculare fals ori 
persoana în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, ori per-
soana s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a 
părăsit locul accidentului rutier la care a fost participant.

Privarea de dreptul de a conduce de la șase luni la un an poate avea loc și ca 
urmare a aplicării punctelor de penalizare. Punctele de penalizare sunt prevă-
zute pentru unele contravenţii rutiere și se aplică ca sancţiune complementară. 
Când acestea ajung la 15, se pune problema privării de dreptul de a conduce. 
Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data 
constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, 
prin hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule.

Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăPrivarea persoanei juridice de dreptul de a desfăPrivarea persoanei juridice de dreptul de a desf șura o anumită activi-
tate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite 
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acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri și alte avantaje 
de la stat sau de a desfășura alte activităţi. Privarea de dreptul de a desfășura 
o anumită activita te poate fi limitată la un anumit teritoriu al unităţii admini-
strativ-teritoriale sau la o anumită perioadă a anului și se stabilește pentru un 
termen de la 3 luni la un an.

Arestul contravențional se aplică în cazuri excepţionale pentru unele ca-
tegorii de fapte care ameninţă sau pun în pericol real sănătatea ori integritatea 
corporală a persoanei și constă în privarea de libertate de la trei la 15 zile. 
În cazul săvârșirii mai multor contravenţii pentru care se aplică arestul prin 
cumulare, instanţa poate stabili un termen maxim al arestului de 30 de zile. 
Pentru un șir de persoane această sancţiune nu poate fi aplicată (militari, femei 
gravide sau cu copii până la 8 ani etc.).

Expulzarea constă în îndepărtarea silită de pe teritoriul Republicii Moldo-
va a cetăţenilor străini sau a apatrizilor care au încălcat regulile de ședere în 
Republica Moldova.

17.4.2. Aplicarea sancţiunii contravenţionale

În mare măsură, aplicarea sancţiunii contravenţionale se aseamănă cu apli-
carea pedepsei penale. Sancţiunea se aplică ca și pedeapsa în limitele stabilite 
de actul normativ, care prevede contravenţia. La aplicarea sancţiunii se ţine 
cont de caracterul contravenţiei comise, de persoana contravenientului, de 
gradul vinovăţiei lui, de starea materială, de circumstanţele ce atenuează și ce 
agravează răspunderea.

Circumstanţele atenuante sunt considerate prevenirea consecinţelor pre-
judiciabile sau repararea benevolă a prejudiciului; contribuţia la descoperirea 
contravenţiei; săvârșirea contravenţiei într-un concurs de împrejurări perso-
nale sau familiale; săvârșirea contravenţiei de către un minor, o femeie gravidă 
sau o persoană care întreţine un copil cu vârsta de până la 8 ani; acţiunile 
ilegale sau imorale ale victimei, care au provocat contravenţia. Organul care 
examinează cazul poate considera ca atenuante și alte circumstanţe.

Circumstanţe agravante sunt continuarea comportării ilicite, contrar 
cererii persoanelor împuternicite de a înceta această comportare, săvârșirea 
contravenţiei de către o persoană anterior sancţionată contravenţional sau 
condamnată ale cărei antecedente nu au fost stinse; instigarea sau atragerea 
minorilor la săvârșirea contravenţiei; săvârșirea contravenţiei de către un grup 
de persoane; săvârșirea contravenţiei profitându-se de condiţiile unor calami-
tăţi naturale sau ale altor stări excepţionale; săvârșirea contravenţiei în stare 
de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe. Instanţa de judecată este 
în drept, în funcţie de caracterul contravenţiei, să nu considere această circum-
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stanţă ca agravantă; săvârșirea contravenţiei faţă de un minor, de o femeie, de 
o persoană în etate sau faţă de o persoană care se află în imposibilitatea de a 
se apăra.

Sancţiunea contravenţională poate fi aplicată nu mai târziu de trei luni de 
la comiterea contravenţiei. În cazul contravenţiei continue sau prelungite terme-
nul acesta se stabilește după data săvăvă ârșirii ultimei acţiuni sau inacţiuni. Odată 
stabilită, sancţiunea aceasta poate fi impusă să fie executată timp de un an.

Model de plângere
_______________
(A se indica organul și adresa acestuia)
Copii: _______________
(se indică organele unde au fost trimise copii ale plângerii)
De la__________________________________________
(Numele, prenumele, dacă este cazul, calitatea procesuală)
domiciliat____________
__________________________________

Plângere
în privinţa acţiunilor ilegale ale angajaților poliţiei

Pe _______ _______________2010, la orele____ ___minute, lângă pri-
măria satului Ciobâlteni, am fost oprit de doi angajați ai poliţiei pentru verifi-
carea actelor de identitate.

Angajații poliției s-au legitimat/nu s-au legitimat. (Mai departe se ara-
tă circumstanțele de fapt a ceea ce s-a întâmplat, indicându-se în măsura 
cunoașterii gradele ofițerilor, numele acestora, numărul mașinii de serviciu, 
prezența martorilor, dacă au fost, dialogul care a avut loc, comportamentul 
polițiștilor, comportamentul petiționarului, deplasarea în spațiu, motivația 
acțiunilor, rezultatele tuturor acțiunilor, inclusiv incomoditățile produse.)

Consider că acțiunile angajaților poliției în privința mea au fost ilegale și 
au încălcat dreptul meu (se indică concret care au fost ilegalitățile și încălcările 
comise. De exemplu, au încălcat inviolabilitatea persoanei în caz de reținere 
neîntemeiată sau peste termenul legal, au încălcat demnitatea persoanei dacă 
au fost folosite cuvinte sau acțiuni de acest gen, au încălcat integritatea persoa-
nei în caz de aplicare a forței fizice).

Drept rezultat (în continuare se prezintă calificarea juridică a acțiunilor 
sau pur și simplu se enumeră încălcările care au fost comise).

În baza celor menționate mai sus, în temeiul art. (se indică articolele respec-
tive din lege. De exemplu, dacă se adresează procurorului, atunci în funcție de 
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caz se poate face referire la Codul de procedură penală sau la Legea cu privire la 
procuratură, și anume la articolele din actele date care reglementează dreptul de 
a depune și, respectiv, obligația de a examina plângerea depusă de procuror).

SOLICIT:
1. Efectuarea unui control al circumstanțelor indicate în plângerea dată.
2. A trage la răspundere angajații poliției care au comis încălcările date.
3. Să mă informați despre rezultatele acțiunilor întreprinse pe marginea 

plângerii mele.
Anexe:
La plângere se anexează orice acte, materiale care susțin cele relatate sau 

pot contribui la soluționarea plângerii (de exemplu, fotografii, dacă au fost fă-
cute, certificate care confirmă anumite lucruri, copia procesului-verbal, dacă 
există, etc.).

MODEL de Contestaţie împotriva procesului-verbal 
cu privire la contravenţie

Judecătoria_______________
(A se indica organul și adresa acestuia)
De la__________________________________________
(Numele, prenumele, calitatea procesuală)
domiciliat____________
__________________________________

Contestaţie
împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie

Prin decizia (a indica denumirea organului administrativ sau a persoanei 
cu funcție de răspundere care a adoptat decizia) din _______ ____________
___2010 am fost sancționat cu____ ___ pentru (se indică temeiurile aplicării 
sancțiunii. Acestea se iau din textul deciziei).

Decizia dată a fost luată în legătură cu următoarele circumstanţe: (a se in-
dica circumstanţele cauzei).

Pe _______ _______________2010, la orele____ ___minute, lângă Pri-
măria satului Ciocâlteni, am fost oprit de doi angajatori ai poliţiei pentru în-
călcarea regulilor de circulaţie de către pietoni.

Claboratorii de poliție i s-au legitimat/nu s-au legitimat. (Mai departe se 
arată circumstanțele de fapt a ceea ce s-a întâmplat, indicându-se în măsura 
cunoașterii gradele ofițerilor, numele acestora, numărul mașinii de serviciu, 
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prezența martorilor, dacă au fost, dialogul care a avut loc, comportamentul 
polițiștilor, comportamentul petiționarului, deplasarea în spațiu, motivația 
acțiunilor, rezultatele tuturor acțiunilor, inclusiv incomoditățile produse).

Consider că sancţiunea aplicată nu este întemeiată deoarece (în continuare 
se indică orice argument în favoarea petiţionarului. Acestea pot fi de genul să 
ducă la încetarea procedurii contravenţionale, cum ar fi expirarea termenelor 
de prescripţie, extrema necesitate etc., sau circumstanţe care ar atenua răs-
punderea dacă sancţiunea este prea severă și este posibilă una mai puţin aspră, 
cum ar fi indicarea circumstanţelor atenuante de care nu s-a ţinut cont etc.).

În baza celor menționate mai sus, în temeiul art. 448 din Codul contra-
venţional (se indică și alte articole relevante din CC),

SOLICIT: (se indică după caz, de exemplu, casarea deciziei și încetarea 
procedurii contravenţionale sau micșorarea sancţiunii etc.).

Avizat
Șeful Direcţiei Raionale a C.A.I.
_______________________
_______________________

(semnătura, ștampila)

ACT
de casare a plantaţiilor perene în
______________________________

(gospodăria, deţinătorul de terenuri)

raionul______________________

satul__________________ 

Comisia, în componenţa președintelui, dl _________, și a membrilor Co-
misiei, dnii ________________, a întocmit prezentul act de inspectare a plan-
taţiilor perene, ce urmează să fie casate, și a stabilit caracteristica plantaţiilor.

CARACTERISTICA
plantaţiilor perene ce urmează să fie casate 

Anul punerii 
pe rod

Termenul ex-
ploatării (ani)

Gradul de 
rărire (%)

Valoarea de bilanţ 
(mii lei)

Se trece la 
terenuri agri-

cole (ha)
iniţială reziduă
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Concluziile Comisiei. Comisia consideră că plantaţiile perene inspectate nu 
pot fi utilizate ulterior și urmează să fie defrișate.

Membrii Comisiei
__________________________
__________________________
__________________________

Aprobat
conducătorul organului
administraţiei publice locale
_______________________
_______________________

(semnătura, ștampila) 

Avizat
Șeful Direcţiei Raionale a C.A.I.
_______________________
_______________________

(semnătura, ștampila) 

ACT
de defrișare a plantaţiilor perene în
___________________________________

(gospodăria, deţinătorul de terenuri)

raionul ___________________________

___ ______________199__ satul ____________________ 

Comisia, în componenţa președintelui, dl___________, contabilului-șef al 
gospodăriei, dl _________________, și membrilor Comisiei, dnii _______
_________________, a constatat că suprafaţa plantaţiilor perene, fixată în 
actul de casare din ______________ 199_ și aprobată spre casare prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr.___ din 199_, constituită din livezi 
_____ ha, vii ____ ha, arbuști ______ ha, au fost defrișate.
La defrișarea plantaţiilor perene s-au efectuat cheltuieli și s-au preluat următoa-
rele valori, fiind trecute la venituri:
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Cheltuieli de defrișare S-a încasat

Denumi-
rea docu-
mentului

art. de 
cheltuieli

suma denumirea 
documen-
tului

valorile 
intrate

numărul 
(cantita-
tea)

suma
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1 2 3 4 5 6 7

Drept care, subsemnaţii am întocmit și sau 
semnat:
Președintele Comisiei ________________
Contabilul-șef ______________________

Membrii Comisiei
_______________________
_______________________
_______________________ 

Răspunsuri speţe:
Exerciţiul A pedepsi sau a nu pedepsi
Exerciţiul dat nu are drept scop încadrarea juridică concretă. Mai mult, 

acesta este pentru a genera idei cu privire la deosebirea dreptului penal de cel 
contravenţional în ceea ce priveşte faptele care se pedepsesc.

Totuşi, conform legii: 
Infracţiuni: 1, 5, 12
Contravenţii: 6, 11
Infracţiune sau contravenţie în funcție de anumite circumstanţe, cum ar fi 

mărimea prejudiciului sau altele: 3, 4
Nimic: 2,4, 7, 8, 9, 10, 11

Speţe
1. În cazul de faţă, ceea ce s-ar întâmpla este că persoana ar fi invitată la 

poliţie să dea explicaţii despre geantă şi nu să fie reţinută.
2. Datele obţinute nu sunt suficiente pentru a reţine hamalul (urmele, de 

exemplu, puteau fi lăsate în timpul lucrului şi nu neapărat în timpul 
sustragerii).

3. Recunoaşterea de către persoană a faptului că a săvăvă ârşit o infracţiune 
nu reprezină un temei de reţinere. În cazul dat urmează să fie colectate 
informaţii suplimentare pentru a o putea reţine şi ulterior aresta.

4. Ofiţerul poate emite ordonanţa de aducere silită (forţată) şi totodată să 
facă şi propunerea de a fi aplicată o măsură preventivă neprivativă de 
libertate.

5. Cel mai probabil aici a fost încălcat termenul de trei ore pentru reţinerea 
contravenţională, deoarece incidentul şi reţinerea au avut loc până la 8.30.

6. Faptul descris nu este suficient pentru a reţine persoana.

Exerciţiu. Examinarea contravenţiilor administrative
6. Traversarea neregulamentară a străzii nu este o contravenţie care se 

sancţionează cu arest, de aceea persoana nu poate fi reţinută din acest 
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punct de vedere. Dar persoana nu avea buletin şi atunci reţinerea ar 
fi fost posibilă pentru stabilirea identităţii ei. Cu toate acestea, în ca-
zul dat, dacă exista posibilitatea de a stabilit şi în alt mod identitatea 
persoanei (soţia avea buletin şi confirma datele de identitate ale lui 
Tudor), atunci reţinerea nu putea să aibă loc.

7. Sancţiunea contravenţională nu putea fi aplicată. Materialele urmau să 
fie transmise procurorului.

8. Agentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare, 
soluţionare şi sancţionare sunt atribuite competenţei unor alte organe. 
În astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-
verbale de constatare a contravenţiilor.

9. Contravenţia nu este de competenţa şefului de post. Acesta nu putea 
aplica amenda.

10. Contravenţia este de competenţa şefului de post. Acesta a procedat 
conform legii.

Răspunsurile la celelalte speţe a se vedea în planul lecţilor pentru capitolul 
contravenţional.

Telefoane utile:
Linia fierbinte a MAI pentru cazuri de corupţie cu implicarea angajaţilor 

MAI: 26-11-12
Procuratura Generală: Pentru a semnala fapte de tortură, tratamente sau 

pedepse inumane ori degradante, sunaţi la numerele: 22-81-18, 22-74-55.
Centrul pentru Drepturile Omlui: 234800

Surse recomandate
Lista actelor normative:
Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218-

XVI din 24.10.2008
Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003 
Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18.04.2002
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18.  ÎNREGISTRAREA, TRANSCRIEREA ŞI RECUNOAŞTEREA
 ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Înregistrarea de stat a actelor de stare civilă este stabilită în scopul protec-
ţiei drepturilor persoanelor, precum şi în interesul statului în vederea persona-
lizării fiecărui individ dintr-o societate determinată atât în raport cu semenii 
săi, cât şi cu colectivitatea din care face parte.

Totodată, înregistrarea actelor de stare civilă se înfăptuieşte, în numele 
statului, de către organele de stare civilă, recunoscându-se valabile exclusiv 
actele de stare civilă înregistrate la organele de stare civilă. Astfel încât toate 
înregistrările actelor de stare civilă în Republica Moldova se efectuează în mod 
organizat.

Drept urmare, întregul sistem al organelor de stare civilă din Republica 
Moldova se compune din Serviciul Stare Civilă şi oficiile lui teritoriale (de-
numite: oficiile stare civilă), prin intermediul cărora se asigură înregistrarea 
următoarelor acte de stare civilă: 

– de naştere;
– de căsătorie; 
– de desfacere a căsătoriei (de divorţ); 
– de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
– de deces. 

IMPORTANT!!!
De asemenea, sunt abilitate cu funcţii de înregistrare a actelor de stare ci-
vilă:
– misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova 

acreditate în străinătate, în atribuţiile cărora intră întocmirea al tutu-
ror tipurilor de acte de stare civilă;

– primăriile oraşelor, comunelor, satelor, în atribuţiile cărora intră în-
tocmirea numai a actelor de naştere, căsătorie şi deces.

Respectiv, ca urmare a înregistrării, se întocmeşte actul de stare civilă, pe 
a cărui bază se eliberează certificatul de stare civilă. 

Totodată, monitorizarea procesului de întocmire a actelor de stare civilă 
şi asigurare a legalităţii acestuia se realizează prin prisma unei unice auto-
rităţi a administraţiei publice centrale – Serviciul Stare Civilă al Ministerului 
Justiţiei.

În acest context, prezentăm următoarea noţiunea legală a actului de stare 
civilă.
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DEFINIŢIE. Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice de stat, prin care 
se confirmă faptele şi evenimentele ce influenţează apariţia, modificarea 
sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi se caracterizează sta-
tutul de drept al acestora.

18.1. Înregistrarea actului de naştere

18.1.1. Temeiul înregistrării actului de naştere

Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei. 
Dacă părinţii nu au posibilitatea de a declara personal naşterea copilului, de-
claraţia respectivă se face de către rudele părinţilor sau o altă persoană îm-
puternicită de ei, de către administraţia unităţii sanitare în care s-a produs 
naşterea sau în care se află copilul, de către autoritatea tutelară, precum şi de 
către alte persoane. 

Înregistrarea naşterii se face la oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială 
s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului, astfel încât în cazul 
întocmirii actului de naştere la locul de trai al părinţilor, la rubrica „Locul 
naşterii”, cu acordul ambilor părinţi, se va înscrie denumirea localităţii în care 
are loc înregistrarea naşterii.

Potrivit art.20 al Legii privind actele de stare civilă, drept temei pentru în-
registrarea naşterii şi întocmirea actului de naştere servesc:

– actul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în 
care a avut loc naşterea; 

– certificatul medical de naştere, eliberat de unitatea sanitară privată, 
de medicul care a asistat naşterea sau la care s-a adresat mama după 
naştere (când naşterea s-a produs în afara unităţii sanitare) ori de un 
medic privat care a asistat la naştere; 

– procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul şi vârsta co-
pilului, în cazul înregistrării naşterii unui copil găsit.

În lipsa actelor menţionate, înregistrarea naşterii copilului se face pe baza 
hotărârii instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului naşterii copilului de 
către o femeie concretă.

La declararea naşterii copilului se depun următoarele documente:
– actul medical constatator al naşterii;
– actele de identitate ale părinţilor (ale unuia dintre ei);
– actele pe baza cărora se vor înscrie în actul de naştere datele privind 

tatăl copilului;
– în cazul în care declarantul nu este unul dintre părinţi, se prezintă şi 

actul de identitate al acestuia. 
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Totodată, la declararea naşterii copilului născut în urma implantării em-
brionului unei alte femei, soţii vor depune, împreună cu actul medical consta-
tator al naşterii, şi actul eliberat de către unitatea sanitară din care să rezulte 
acordul lăuzei (femeie care se află în primele săptămâni după naştere) pentru 
înscrierea lor în calitate de părinţi. În cazul lipsei unui asemenea acord, aceştia 
nu vor putea fi înscrişi în calitate de părinţi ai copilului născut în urma im-
plantării embrionului unei alte femei.

ATENŢIE!!! Declaraţia de naştere se face în termen de cel mult 3 luni din 
ziua naşterii copilului.
În acest sens, este important a fi reţinute următoarele aspecte:
– În cazul în care declaraţia de naştere a fost fătere a fost fătere a fost f cută după expirarea ter-

menului respectiv, dar înăuntrul termenului de un an de la naştere, 
întocmirea actului de naştere se face de către oficiul stare civilă cu 
acordul şefului acestuia, ţinându-se cont de condiţiile generale de în-
registrare a faptului dat. 

– În cazul în care declaraţia de naştere a fost fătere a fost fătere a fost f cută după expirarea ter-
menului de un an de zile de la data naşterii, întocmirea actului cores-
punzător se face la oficiul stare civilă pe baza avizului privind înregi-
strarea ulterioară a naşterii copilului, fiind cercetate cauzele încălcării 
termenelor stabilite şi exceptată o eventuală dublare a înregistrării 
naşterii respective.

Astfel, ca urmare a întocmirii actului de naştere se eliberează certificatul 
de naştere.

De asemenea, concomitent cu certificatul de naştere, se eliberează şi ade-
verinţa de naştere, pentru anexarea ei la declaraţia privind alocaţiile pentru 
copii, adresată organelor de resort.

ATENŢIE!!! Datele despre copil (copii) se înscriu, la rubrica respectivă, în 
actele de identitate ale părinţilor, indicându-se obligatoriu data naşterii, lo-
cul şi numărul de înregistrare al actului de stare civilă.

18.1.2.  Înscrierea numelui de familie şi prenumelui şi a datelor 
  despre părinţii copilului în actul de naştere

18.1.2.1. Cum se înscrie numele de familie înscrie numele de familie î şi prenumele copilului 
 la întocmirea actului de naîntocmirea actului de naî ştere?

Copilul dobândeşte numele de familie al părinţilor săi. Dacă părinţii poar-
tă nume de familie diferite, copilul va purta numele de familie al tatălui sau 
al mamei, în baza acordului comun al acestora. Copilul va purta un prenume 
simplu sau unul compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.
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Dacă părinţii nu au un nume de familie comun sau există o neconcordanţă 
între numele mamei înscris în certificatul medical constatator al naşterii şi cel 
din declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe 
baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de 
familie şi prenumele copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, decizia o va 
lua organul de stare civilă, ţinând cont de avizul scris al autorităţii tutelare.

18.1.2.2. Cum se înscriu datele despre părinţii copilului la întocmirea 
 actului de naştere?

La înscrierea datelor despre părinţii copilului în actul de naştere, urmează 
a fi reţinute următoarele aspecte:

– În cazul în care părinţii copilului sunt căsătoriţi între ei.

La cererea oricăruia dintre părinţi datele privind mama copilului se în-
scriu în actul de naştere în baza actului medical constatator al naşterii, iar 
datele privind tatăl, în baza certificatului de căsătorie al părinţilor copilului. 

ATENŢIE!!! La înregistrarea naşterii copilului, când mama acestuia fiind 
căsătorită neagă faptul că soţul ei este tatăl nou-născutului şi este împotrivă 
ca datele despre soţ să fie indicate în actul de naştere la rubrica privind tatăl 
copilului, datele despre tată se înscriu la indicaţia mamei numai în cazul 
când există şi acordul soţului. Declaraţia soţului, în caz de neprezentare la 
oficiu stare civilă, va fi autentificată notarial. În cazul dat, mama copilului 
depune o cerere în care comunică faptul că soţul ei nu este tatăl copilului şi, 
din acest motiv, roagă ca, în actul de naştere al copilului, datele despre tată 
să fie indicate la cererea acesteia sau rubrica privind datele despre tatăl co-
pilului din actul de naştere să rămână necompletată, fapt ce se consemnează 
în rubrica special prevăzută în conţinutul actului de naştere.
– În cazurile când părinţii copilului au divorţat, căsătoria lor este decla-

rată nulă sau soţul mamei a decedat.

Copilul născut în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, 
declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului îl are ca tată pe 
soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul. 

– În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi între ei şi există 
declaraţia comună a ambilor părinţi privind stabilirea paternităţii.

Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de 
către tatăl copilului său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copi-
lului, depusă fie la oficiul stare civilă sau primărie, fie autentificată notarial şi 
prezentată la organul respectiv.
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ATENŢIE!!! Declaraţia comună a mamei şi a tatălui copilului privind sta-
bilirea paternităţii poate fi depusă la oficiul stare civilă şi până la naşterea 
copilului.

Dacă oficiul stare civilă constată că datele despre tată au fost înscrise ante-
rior în baza actului de căsătorie sau în urma stabilirii paternităţii, explică soli-
citanţilor că problema recunoaşterii paternităţii va putea fi soluţionată numai 
după anularea de către instanţa judecătorească a datelor despre tată din actul 
de naştere.

Stabilirea paternităţii faţă de persoanele care au atins vârsta de 18 ani, la 
data declaraţiei de paternitate, se admite doar cu consimţământul acestora. 
În asemenea cazuri, la declaraţia părinţilor se anexează şi declaraţia celui ce 
acceptă paternitatea, autentificându-i-se semnătura în modul legal stabilit. 

– În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi între ei şi lipseşte 
cererea comună a părinţilor cu privire la stabilirea paternităţii sau ho-
tărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului respectiv.

Dacă lipseşte cererea comună a părinţilor cu privire la stabilirea paterni-
tăţii sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului respectiv, 
numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar 
prenumele tatălui, la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de 
naştere. Concomitent cu certificatul de naştere, se va elibera o adeverinţă prin 
care se atestă înscrierea datelor despre tată la indicaţia mamei. 

La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul 
de naştere poate rămâne necompletată, fapt ce se consemnează în rubrica spe-
cial prevăzută în conţinutul actului de naştere.

Totuşi, în cazul când datele despre tată în actul de naştere au fost indica-
te la dorinţa mamei, acestea ulterior pot fi modificate sau omise fie de către 
mama copilului, fie de către copilul care a atins majoratul (art.69 alin.(2) lit.d) 
al Legii privind actele de stare civilă).

ATENŢIE!!! Înscrierea datelor privind tatăl copilului la indicaţia mamei nu 
poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii. 

– În cazurile în care mama este decedată, declarată decedată, incapabilă 
sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul 
decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza 
declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin 
hotărârea instanţei judecătoreşti, dacă lipseşte un astfel de acord.
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18.1.3. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit sau abandonat

18.1.3.1. Cum se întocmeşte actul de naştere al copilului găsit?

Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face, în termen de o lună 
de la data găsirii acestuia, la oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială a fost 
găsit, pe baza procesului-verbal întocmit de un colaborator al poliţiei, un me-
dic şi un reprezentant al autorităţii tutelare căreia îi revine şi obligaţia de a face 
declaraţia scrisă de înregistrare a naşterii.

Persoana care a găsit copilul este obligată să anunţe în termen de 24 de ore 
poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui.

În procesul-verbal se consemnează în mod obligatoriu:
a) data, locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul;
b) sexul şi data presupusă a naşterii copilului, care, concomitent sau ul-

terior, vor fi confirmate sau precizate printr-un act aparte al unităţii 
sanitare.

18.1.3.2. Cum se întocmeşte actul de naştere al copilului abandonat? 

În situaţia în care copilul este abandonat de către mamă în spital (materni-
tate), conducătorul unităţii sanitare are obligaţia să sesizeze poliţia în termen 
de 24 de ore de la constatarea faptului respectiv.

În acest caz, întocmirea actului de naştere se va face pe baza certificatului 
medical constatator al naşterii şi a procesului-verbal întocmit de colaborato-
rul poliţiei, de conducătorul unităţii sanitare şi de reprezentantul autorităţii 
tutelare căruia îi revine şi obligaţia de a face declaraţia scrisă de înregistrare a 
naşterii.

ATENŢIE!!! În cazul când nu se cunosc numele de familie şi prenumele atât 
ale copilului găsit, cât şi ale celui abandonat, acestea se stabilesc de către ofi-
ciul stare civilă, care înregistrează naşterea, iar la întocmirea actului de naş-
tere, la rubrica privind datele despre părinţi, se va înscrie „Necunoscuţi”.

18.1.4.  Întocmirea naşterii copilului născut mort sau decedat 

  în prima săptămână după naştere

Înregistrarea naşterii copilului născut mort sau decedat în prima săptă-
mână după naştere are loc pe baza certificatului constatator de deces peri-
natal (circumstanţe referitoare la naştere), eliberat de unitatea sanitară (este 
documentul ce confirmă decesul copilului născut mort sau decedat timp de o 
săptămână de la momentul naşterii acestuia). 

Astfel, ca urmare a întocmirii actului de naştere, nu se eliberează certificat 
de naştere pe numele copilului născut mort. În acest caz, părinţilor copilului li 
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se înmânează un act prin care se atestă înregistrarea naşterii copilului născut 
mort.

ATENŢIE!!!
În cazul naşterii copilului mort, actul de deces nu se întocmeşte.

Alta e situaţia în care copilul a decedat în prima săptămână după naştere, 
unde la oficiul stare civilă urmează a fi înregistrate atât naşterea, cât şi decesul 
acestuia, eliberându-se numai certificatul de deces respectiv.

În acest sens, conducătorul unităţii sanitare care a constatat faptul naşterii 
copilului mort sau faptul decesului nou-născutului în prima săptămână după 
naştere este obligat, în termen de 3 zile de la data constatării faptelor respecti-
ve, să declare naşterea sau naşterea şi decesul. Declaraţia se depune la oficiul de 
stare civilă în a cărui rază teritorială se află unitatea sanitară dată.

SPEŢĂ
Cetăţeana Ionela Marcu împreună cu cetăţeanul Daniel Agachi s-au adre-

sat la oficiul stare civilă de la domiciliu în vederea înregistrării naşterii copi-
lului acestora.

La oficiul stare civilă, dumneaei a menţionat că se află în relaţii de căsăto-
rie cu o altă persoană, dar că soţul ei nu este tatăl firesc al copilului, insistând 
că anume cetăţeanul Daniel Agachi este tatăl biologic al copilului.

În vederea argumentării faptului dat şi dumnealui a confirmat acest lucru, 
dar din motiv că soţul doamnei Ionela Marcu refuză în mod categoric să depu-
nă declaraţia de înlăturare a prezumţiei paternităţii (a presupusei paternităţi), 
ambii au solicitat să fie indicat în actul de naştere al copilului, drept tată al 
acestuia, Daniel Agachi. 

Unde trebuie să se adreseze Ionela Marcu? Care sunt etapele pe care tre-
buie să le urmeze solicitanţii în vederea soluţionării problemei abordate?

SOLUŢIA
Potrivit prevederilor art. 47, alin.(3) şi art. 49 ale Codului familiei al Re-

publicii Moldova, pct. 42 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a 
actelor de stare civilă, în cazul în care soţul legal al mamei copilului refuză în 
mod categoric să depună declaraţia prin care să înlăture prezumţia paternită-
ţii, ca date despre tată al copilului se vor include datele soţului legal al mamei.

Însă ulterior mama şi tatăl biologic al copilului sunt în drept să sesizeze în 
instanţa de judecată în vederea contestării paternităţii.
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18.1.5. Specimenul declaraţiei privind stabilirea paternităţii în baza acor-
dului comun al părinţilor, formularului actului şi certificatului de naştere
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18.2. Înregistrarea actului de căsătorie

18.2.1. Temeiul înregistrării actului de căsătorie

Căsătoria se încheie de către oficiul stare civilă, primăria în a cărui rază 
teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi sau părinţii acestora.

De asemenea, căsătoria se poate încheia în afara sediului oficiului stare 
civilă (acasă, la spital etc.) dacă, din motive temeinice, unul dintre viitorii soţi 
se află în imposibilitatea de a se prezenta personal la organul de stare civilă. 
Locul unde s-a încheiat căsătoria (cu adresa concretă), precum şi motivele se 
vor indica în rubrica special prevăzută în conţinutul actului de căsătorie.

IMPORTANT!!! Căsătoria se înregistrează la oficiu stare civilă, primărie în 
temeiul declaraţiei comune a viitorilor soţi, depusă personal, în formă scrisă.

În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi trebuie să indice că nu există niciun 
impediment legal la încheierea căsătoriei.

De asemenea, la depunerea declaraţiei de căsătorie, oficiul stare civilă, 
primăria va solicita viitorilor soţi prezentarea următoarelor documente:

– actele de identitate;
– certificatele de naştere;
– certificatele prin care se atestă trecerea controlului medical;
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– dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, după 
caz (certificat de divorţ, deces al fostului soţ/fostei soţii, hotărâre ju-
decătorească etc.);

– decizia privind reducerea vârstei matrimoniale, după caz.

În ceea ce priveşte încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin pe teritoriul 
Republicii Moldova se vor prezenta următoarele documente:

– paşaportul naţional;
– certificatul de naştere;
– certificatul prin care se atestă trecerea controlului medical;
– certificatul privind starea civilă a persoanei;
– documentul ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea că-

sătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este.

ATENŢIE!!! Sau certificatul de capacitate matrimonială care substituie cer-
tificatul privind starea civilă a persoanei şi documentul ce confirmă drep-
tul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia 
statului al cărui cetăţean este (în cazul în care statul respectiv este parte la 
Convenţia nr. 20 a Comisiei Internaţionale Stare Civilă cu privire la elibera-
rea certificatului de capacitate matrimonială);

– documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificat de 
divorţ, deces al fostului soţ/fostei soţii, hotărâre judecătorească etc.), 
după caz.

E de menţionat faptul că documentele prezentate de către cetăţeanul străin 
urmează a fi traduse în limba de stat şi legalizate/apostilate în modul legal 
stabilit, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu 
prevăd altfel, acestea fiind valabile timp de 6 luni din ziua eliberării, dacă tex-
tul lor nu prevede altfel.

IMPORTANT!!!
Prezintă interes faptul că Republica Moldova a aderat la Convenţia nr. 20 

a Comisiei Internaţionale Stare Civilă cu privire la eliberarea certificatului de 
capacitate matrimonială, reglementări ce au simplificat esenţial procedura de 
recunoaştere a documentului respectiv în statele contractante ale acestei Con-
venţii, şi anume: Republica Federală Germania, Republica Austriacă, Regatul 
Spaniei, Republica Italiană, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de 
Jos, Republica Portugheză, Confederaţia Elveţiană, Republica Turcă ( (www.
stare-civila.gov.mstare-civila.gov.md).

Certificatul de capacitate matrimonială are o formă unică pe teritoriul 
statelor membre ale Convenţiei, care, concomitent cu datele despre titulari, 
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conţin şi traducerile formulelor şi simbolurilor invariabile în limbile oficiale 
ale tuturor statelor contractante.

Astfel, ca urmare a aderării Republicii Moldova la această Convenţie, a fost 
abolită cerinţa de legalizare/apostilare şi traducere oficială a certificatului respec-
tiv, document ce este recunoscut reciproc între statele membre ale Convenţiei.

18.2.2. Modalitatea de încheiere a căsătoriei

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul reciproc, nevi-
ciat (făciat (făciat (f ră interese), exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii 
care doresc să se căsătorească, precum şi atingerea de către ei a vârstei matri-
moniale.

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani. Pentru motive temeinice, se 
poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar 
nu mai mult decât cu doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviin-
ţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au 
domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi 
a acordului părinţilor minorului.

Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care doresc să se căsă-
torească, după expirarea unui termen de cel puţin o lună din momentul depu-
nerii de către aceştia a declaraţiei de căsătorie.

La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni 
ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care 
are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane 
care se căsătoresc sunt surdomute, se va recurge obligatoriu la serviciile unui 
interpret.

IMPORTANT!!! Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care 
doresc să se căsătorească, şeful oficiului stare civilă poate reduce termenul 
de o lună de zile, iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă (de ex., o 
boală gravă), graviditate, naşterea copilului etc.), căsătoria poate fi încheia-
tă chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie.

Totodată, termenul maxim stabilit pentru încheierea căsătoriei nu va depă-
şi două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie de către viitorii soţi.

ATENŢIE!!! În cazul în care declaranţii nu se prezintă în ziua stabilită pen-
tru a încheia căsătoria şi nu anunţă în prealabil motivele neprezentării sau 
acestea vor fi considerate ca neîntemeiate, declaraţia făia făia f cută urmează a fi 
recunoscută nulă, iar cei ce doresc să se căsătorească vor face o nouă decla-
raţie, ţinându-se cont de condiţiile legal prevăzute.
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Totuşi, dacă persoanele nu se pot prezenta, din motive temeinice, la oficiul 
stare civilă la termenul indicat, acesta poate fi prelungit, însă făfăf ră a fi depăşit 
termenul de două luni de zile.

Nu se admite încheierea căsătoriei între:
– persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
– rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad (se ţine cont de numărul de 

naşteri, astfel, fiul şi tatăl sunt rude de gradul întâi, nepotul de la fiu şi 
bunicul sunt rude de gradul doi, ş.a.m.d.), inclusiv fraţi şi surori şi cei 
care au un părinte comun;

– adoptator (persoana care a adoptat un copil) şi adoptat (persoana care 
a fost adoptată);

– adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad 
inclusiv;

– curator şi o persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada 
curatelei;

– persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de posibilitatea de a-şi 
exercita de sine stătător drepturi şi de a-şi asuma obligaţii (vezi Com-
partimentul nr.5 Contracte, subcapitolul 5.1.1. Cine şi când este în drept 
să încheie un contract, pag.250);

– persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când am-
bele îşi ispăşesc pedeapsa;

– persoanele de acelaşi sex.

IMPORTANT!!! La încheierea căsătoriei, soţii, la dorinţă, îşi aleg numele 
de familie al unuia dintre ei sau cel format prin conexarea numelor ambilor 
drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei îşi păstrează numele de 
familie pe care l-a purtat până la căsătorie, ori conexează numele de familie 
al celuilalt soţ la numele de familie propriu.

Conexarea numelor de familie nu se admite când cel puţin unul dintre ele 
este deja dublu.

SPEŢĂ
Cetăţenii Maria Anghel şi Darius Mitică doresc să se căsătorească, însă 

cetăţeanul Darius Mitică nu se poate prezenta personal la oficiul stare civilă, 
acesta fiind în acel moment într-o deplasare de serviciu.

Totuşi, domnul Darius Mitică a perfectat o procură pe numele mamei sale, 
Eugenia Mitică, în vederea depunerii din partea acestuia a declaraţiei de căsă-
torie la oficiul stare civilă.
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Explicaţi solicitanţilor care sunt condiţiile de depunere a declaraţiei de 
căsătorie.

SOLUŢIA
Potrivit prevederilor art. 10 ale Codul familiei al Republicii Moldova, de-

claraţia de căsătorie se depune personal de către persoanele care doresc să se 
căsătorească la organul de stare civilă. 

Respectiv, în cazul prezentării procurii, aceasta nu va servi drept temei 
legal la depunerea şi înregistrarea declaraţiei de căsătorie, fiind necesară pre-
zenţa obligatorie a viitorilor soţi la organul de stare civilă.

18.2.3.  Specimenul declaraţiei de căsătorie, formularului actului 

  şi certificatului de căsătorie 
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18.3. Înregistrarea actului de desfacere a căsătoriei (divorţ)

1.3.1. Temeiul înregistrării actului de desfacere a căsătoriei 

Evidenţiem următoarele temeiuri pentru înregistrarea divorţului (desfa-
cerii căsătoriei):

a) declaraţia comună a soţilor privind divorţul – dacă aceştia nu au copii 
minori comuni;

b) declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârea (sentinţa) ju-
decătorească – dacă celălalt soţ este:
– declarat incapabil; 
– declarat dispărut; 
– condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 

3 ani;
c) hotărârea instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei.

Astfel încât înregistrarea desfacerii căsătoriei în baza declaraţiei comune 
a soţilor privind divorţul şi a declaraţiei unuia dintre soţi privind divorţul şi 
hotărârea (sentinţa) judecătorească respectivă are loc la oficiul stare civilă în a 
cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi ori la oficiul 
stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria, iar în temeiul hotărârii judecă-
toreşti privind desfacerea căsătoriei are loc la oficiul stare civilă din raza teri-
torială a instanţei judecătoreşti respective, atât la cererea foştilor soţi, a unuia 
dintre ei, cât şi în lipsa acestei cereri.

IMPORTANT!!! În lipsa acordului soţiei, soţul nu poate cere desfacerea că-
sătoriei în timpul gravidităţii acesteia şi timp de un an după naşterea copi-
lului dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte.

18.3.2.  Modalitatea de desfacere a căsătoriei

E de menţionat faptul că, potrivit prevederilor Codului familiei, căsătoria 
încetează prin următoarele modalităţi:

– prin decesul sau declararea pe cale judecătorească a decesului unuia 
dintre soţi.

– prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi ori a 
tutorelui soţului declarat incapabil.

18.3.2.1. Cum se înregistrează actul de divorţ în baza declaraţiei 
 comune a soţilor? 

În cazul acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau 
adoptaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare 
la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, căsătoria poate fi desfătoria poate fi desfătoria poate fi desf cută 
de către oficiul stare civilă.
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De asemenea, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezen-
ta personal la oficiul stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorin-
ţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, semnătura 
acestuia se va autentifica notarial sau de şeful oficiului stare civilă de la locul 
aflării soţului în cauză.

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la 
expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei. Astfel încât se 
interzice, în mod categoric, reducerea termenului de o lună pentru înregistra-
rea divorţului în baza declaraţiei comune a soţilor.

IMPORTANT!!! La primirea declaraţiei de divorţ, funcţionarul oficiului 
stare civilă este obligat să prevină soţii că absenţa nemotivată a unuia dintre 
ei la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

18.3.2.2.  Cum se înregistrează actul de divorţ în baza cererii  
  unuia dintre soţi?

Înregistrarea actului de divorţ în baza cererii unuia dintre soţi are loc prin 
depunerea unei declaraţii de către soţul care solicită desfacerea căsătoriei, con-
comitent, însoţită de hotărârea (sentinţa) instanţei judecătoreşti, precum şi de 
certificatul de căsătorie (dacă solicitantul îl are în posesie).

În acest context, declarantul va comunica, în funcție de împrejurarea con-
cretă, adresa condamnatului sau cea a tutorelui persoanei incapabile oficiului 
stare civilă în vederea informării despre depunerea declaraţiei soţului (soţiei) 
privind desfacerea căsătoriei, în termen de 3 zile, tutorele soţului incapabil, tu-
torele averii soţului declarat dispărut (iar în cazul când nu este numit tutorele 
– autorităţii tutelare) sau soţului care îşi ispăşeşte pedeapsa despre declaraţia 
de divorţ înaintată şi data stabilită pentru înregistrarea divorţului.

În scrisoarea respectivă se va cere ca destinatarul, în termen de o lună, să comu-
nice despre existenţa sau absenţa litigiilor privind copiii, patrimoniul, indemnizaţii-
le pentru întreţinerea soţului inapt de muncă, precum şi despre problema schimbă-
rii numelui de familie în urma divorţului (dacă este cazul), fixând ziua când acesta 
trebuie să se prezinte pentru soluţionarea definitivă a problemei în cauză.

Astfel, dacă va urma un răspuns prin care se va confirma lipsa de litigii sau, 
dimpotrivă, nu va parveni niciun răspuns, însă există dovada înmânării comuni-
cării, divorţul va fi înregistrat în prezenţa declarantului, în ziua stabilită. În caz 
contrar, problema divorţului se va soluţiona exclusiv pe cale judecătorească.

În ceea ce priveşte solicitarea desfacerii căsătoriei cu soţul condamnat la 
privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin 3 ani, în afară de comunica-
rea trimisă acestuia, oficiul stare civilă va solicita, concomitent, de la admini-
straţia instituţiei penitenciare informaţia privind confirmarea aflării soţului 
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condamnat în instituţia penitenciară şi înmânării lui a comunicării cu privire 
la desfacerea căsătoriei declarată de către soţ (soţie). 

Drept urmare, divorţul va fi posibil de înregistrat doar la primirea unui 
răspuns afirmativ, precum şi în lipsa unui răspuns al soţului condamnat, însă 
dacă există dovezi că comunicarea şi demersul au ajuns la destinaţie. 

IMPORTANT!!! Înregistrarea actului de divorţ va avea loc în prezenţa soli-
citantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei 
de divorţ.

18.3.2.3. Cum se înregistrează actul de divorţ în baza hotărârii 
 judecătoreşti

Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească în următoarele cazuri: 
– dacă soţii au copii minori comuni; 
– în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi.

ATENŢIE!!! Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească (vezi Com-
partimentul nr.15 Drept procesual civil, subcapitolul 15.1.1. În ce constÎn ce constÎ ă calea 
judiciară judiciară judiciar de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei în pro-
cesul civil? pag.684) şi în cazurile când există acordul de divorţ al ambilor 
soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la oficiul stare civilă pentru 
soluţionarea problemei în cauză.

Astfel, întocmirea actului de divorţ de către oficiul stare civilă are loc în 
temeiul hotărârii privind desfacerea căsătoriei, depusă personal de către fostul 
(foştii) soţ (soţi/soţie) sau în absenţa foştilor soţi ca urmare a recepţionării, în 
termen de 3 zile, a copiei hotărârii privind desfacerea căsătoriei rămase defini-
tive. În acest caz, rubricile actului de divorţ de către oficiul stare civilă se vor 
completa, în măsura posibilităţilor, conform hotărârii judecătoreşti şi certifi-
catului de căsătorie remis de către instanţa judecătorească.

IMPORTANT!!! În cazul desfacerii căsătoriei la oficiul stare civilă, aceasta 
încetează din ziua înregistrării divorţului, iar în cazul desfacerii căsătoriei 
pe cale judecătorească, aceasta încetează din ziua când hotărârea instanţei 
judecătoreşti a rămas definitivă.

De asemenea, soţul care şi-a schimbat numele de familie la încheierea căsătoriei, 
luând numele de familie al celuilalt soţ sau un nume de familie dublu prin conexare, 
are dreptul să-şi menţină acest nume şi după desfacerea căsătoriei sau să revină la 
numele de familie de până la căsătorie, indiferent de temeiurile desfacerii acesteia.

SPEŢĂ
Cetăţeanul Andrei Malache, care este condamnat condiţionat la privaţiu-

ne de libertate, doreşte să desfacă căsătoria cu Angela Ţuţu.
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Consultaţi cetăţeanul cu referire la următoarele aspecte:
– Identificaţi organul competent la care urmează să se adreseze domnul 

Andrei Malache în vederea desfacerii căsătoriei.
– Identificaţi, ţinând cont de prevederile legale, ce procedură urmează 

să parcurgă domnul Andrei Malache în vederea iniţierii procesului de 
desfacere a căsătoriei.

SOLUŢIA
În cazul în care o persoană care este condamnată condiţionat la privaţiune 

de libertate doreşte să desfacă căsătoria, aceasta nu are niciun fel de restricţii
stabilite legal referitoare la desfacerea căsătoriei.

Respectiv, persoana urmează să se adreseze la oficiul stare civilă sau la 
instanţa judecătorească de la domiciliul acesteia, în funcție de caz, în vederea 
iniţierii procedurii de desfacere a căsătoriei.

18.3.3. Specimenul cererii privind desfacerea căsătoriei în temeiul 

 declaraţiei comune a soţilor, formularului actului şi certifi-

 catului de desfacere a căsătoriei (divorţ)



952  D R E P T  C I V I L

18.4. Înregistrarea actului de schimbare al numelui 
 de familie şi/sau prenumelui

18.4.1. Temeiurile şi restricţiile de schimbare a numelui şi/ 

 sau prenumelui

Potrivit pct. 108-109 ale Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare 
a actelor de stare civilă, numele de familie şi/sau prenumele pot fi schimbate 
numai în baza următoarelor motive temeinice:

a) pronunţarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, 
lipsite de eufonie (care sunt lipsite de impresii acustice plăcute), ridico-
le, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere;

b) dorinţa de a avea numele de familie şi/sau prenumele corespunzător 
naţionalităţii solicitantului;

c) solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui de familie 
dublu;

d) dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele de 
familie al soţului sau să alăture la numele de familie al său numele de 
familie al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
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e) dorinţa de a reveni la numele său de familie de până la căsătorie în 
cazul când nu a fănd nu a fănd nu a f cut-o la divorţ;

f) dorinţa de a purta numele de familie al tatălui (mamei) vitreg sau al 
altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;

g) când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este 
înscris în actul de naştere pe numele acestuia;

h) alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi 
descris detaliat în concluzia oficiului stare civilă.

ATENŢIE!!!
Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenu-

melui următoarele motive:
– trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se inten-

ţionează sau urmează să se moştenească averea;
– schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce 

ţin de tălmăciri astrologice;
– identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenu-

melui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschi-
varea de la plata pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc.

De asemenea, schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se per-
mite în cazurile în care:

– solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă 
dificil sau ridicol;

– solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este 
reabilitat;

– în urma schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui prin conexa-
re, acesta va deveni compus din trei nume de familie şi/sau prenume;

– solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familiea cărui schim-
bare se solicită îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză 
să depună concomitent cererea de schimbare a numelui de familie.

18.4.2. Modalitatea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

Numele de familie şi/sau prenumele se pot schimba pe cale administrativă 
de către oficiul stare civilă.

De asemenea, problema schimbării numelui de familie şi/sau prenume-
lui de către cetăţenii Republicii Moldova care îşi au domiciliul în străinătate 
urmează a fi soluţionată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al 
Republicii Moldova din ţara respectivă.
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Astfel persoana care a împlinit vârsta de 16 ani este în drept să-şi schimbe 
numele de familie şi/sau prenumele, prin depunerea cererii de schimbare a 
numelui şi/sau a prenumelui la oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi 
are domiciliul.

IMPORTANT!!! 
– schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui persoanei cu vâr-

sta între 16-18 ani se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor 
sau tutorelui acesteia.

– schimbarea prenumelui copilului până la vârsta de 16 ani se soluţio-
nează de către oficiul stare civilă, pe baza cererii ambilor părinţi, fă-i, fă-i, f
cându-se rectificările corespunzătoare pe actul de naştere al copilului 
(fă(fă(f ră a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a 
prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în consi-
deraţie avizul autorităţii tutelare, ţinându-se cont, în exclusivitate, de 
interesele copilului.

În cererea privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui se 
indică problema propriu-zisă şi motivul schimbării numelui de familie şi/sau 
prenumelui, precum şi următoarele date: numele de familie, prenumele soli-
citantului; data şi locul naşterii; naţionalitatea sau apartenenţa etnică; starea 
civilă şi numele soţului sau fostului soţ; studiile, profesia, locul de muncă şi 
funcţia; serviciul militar; informaţii privind copii minori şi majori (numele, 
prenumele, data şi locul naşterii şi adresa domiciliului); antecedente penale; 
şi-a schimbat sau nu anterior solicitantul numele de familie şi/sau prenumele; 
localităţile unde a locuit solicitantul, alte informaţii relevante ce au importan-
ţă pentru soluţionarea cererii.

De asemenea, la cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenume-
lui, solicitantul anexează, în mod obligatoriu, un şir de documente prin care se 
argumentează necesitatea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui.

ATENŢIE!!!
– pentru identificarea persoanei şi prevenirea intenţiei unor solicitanţi 

de a profita de schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui în 
scopuri ilegale (eschivare de la plata pensiei de întreţinere, de la urmă-
rire penală, judecată etc.), oficiul stare civilă este obligat să transmită 
organului de poliţie în raza căruia îşi are domiciliul solicitantul o in-
terpelare, prin care să solicite verificarea informaţiei privind antece-
dentele penale ale solicitantului.
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– în caz de necesitate, oficiul stare civilă este în drept să ceară de la soli-
citant sau de la anumite instituţii informaţii, documente suplimentare 
întru confirmarea sau negarea unor fapte ce prezintă interes pentru 
examinarea motivului invocat în cererea de schimbare a numelui de 
familie şi/sau prenumelui.

Examinând documentele prezentate oficiul stare civilă întocmeşte conclu-
zia de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, sau de respingere a 
cererii respective, analizând argumentele şi exprimând părerea sa asupra aces-
tei probleme şi, ulterior, prezentă dosarul Serviciului Stare Civilă în vederea 
aprobării concluziei respective,

Serviciul Stare Civilă, în baza materialelor anexate, examinează dosarul 
privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui şi ia decizia fie de 
aprobare, fie de respingere a cererii solicitantului.

Astfel, oficiul stare civilă (oficiul consular sau misiunea diplomatică), pri-
mind concluzia de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui aprobată 
de Serviciul Stare Civilă, o comunică solicitantului, invitându-l pe acesta să 
se prezinte în termen de o lună pentru înregistrarea actului de schimbare a 
numelui de familie şi/sau prenumelui.

IMPORTANT!!!
În cazul când solicitantul nu se prezintă pentru întocmirea actului de 

schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în termen de o lună de zile, 
decizia îşi pierde valabilitatea. În acest sens, solicitantul urmează să depună o 
nouă cerere cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui.

Totuşi, este posibilă repunerea în termen a cererii solicitantului doar în ca-
zurile când acesta prezintă motive întemeiate de depăşire a termenului privind 
întocmirea actului respectiv (concediul medical, aflare în delegaţie, certifica-
tul medical, alte motive fundamentate).

În rezultat se va întocmi actul de stare civilă şi se va elibera certificatul de 
schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui solicitantului.

Totodată, dacă cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenu-
melui este respinsă, oficiul stare civilă va comunica în scris motivul respinge-
rii, iar actele anexate la cerere vor fi restituite solicitantului.

SPEŢĂ!!!
Cetăţeanul Artiom Ursu doreşte să-şi schimbe numele de familie, moti-

vând că numele respectiv îi aduce ghinion.
Urmare a discuţiilor purtate aţi constatat că acesta anterior a avut antece-

dente penale, dar la moment este reabilitat.
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Care vor fi oportunităţile Domnului Artiom Ursu vis-a-vis de iniţierea 
procedurii de schimbare a numelui respectiv?

SOLUŢIA
Potrivit pct.111 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare al ac-

telor de stare civilă, schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se 
permite în cazul în care solicitantul este urmărit penal sau are antecedente 
penale şi nu sunt stinse.

Respectiv, persoana este în drept să se adreseze la oficiul stare civilă în 
vederea iniţierii procedurii de schimbare a numelui de familie din motivul că 
antecedentele penale ale acestuia sunt stinse, iar faptul că cândva acesta le-a 
avut nu constituie un impediment.

18.4.3. Specimenul formularului actului şi certificatului de schimbare

al numelui şi/sau prenumelui
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18.5. Înregistrarea actului de deces

18.5.1. Temeiul înregistrării actului de deces

Actul de deces se întocmeşte în urma declaraţiei verbale făiei verbale făiei verbale f cute la oficiul 
stare civilă, primărie de la locul de trai al decedatului, precum şi la cel pe a 
cărui rază teritorială:

– s-a produs decesul;
– a fost găsit cadavrul persoanei decedate;
– se află instituţia medicală care a eliberat certificatul de deces;
– se află instanţa judecătorească ce constată sau declară decesul persoanei;
– se află penitenciarul unde s-a produs decesul;
– decedatul a avut ultimul domiciliu (în cazurile persoanelor supiuse re-

presiilor).
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Potrivit art. 54 al Legii privind actele de stare civilă, drept temei pentru 
înregistrarea decesului şi întocmirea actului de deces servesc:

– certificatului medical constatator al decesului, eliberat de către unita-
tea sanitară;

– actul, eliberat de către organele competente, prin care se constată de-
cesul persoanei supuse represiunilor şi ulterior reabilitate conform le-
gislaţiei respective;

– hotărârii instanţei judecătoreşti privind constatarea decesului sau pri-
vind declararea persoanei ca fiind decedată.

18.5.2. Modalitatea de întocmire a actului de deces

Declaraţia de deces se face în termen de 3 zile de la data acestuia. În acest 
termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se 
face declaraţia.

Au obligaţia de a face declaraţia de deces membrii familiei sau rudele de-
cedatului, iar în lipsa acestora – colocatarii, vecinii, administraţia imobilului, 
medicul sau o altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul. 

La înregistrarea decesului se vor solicita de la declarant prezentarea actului 
de identitate şi livretului militar sau adeverinţei de recrutare a persoanei de-
cedate (acestea fiind reţinute pentru a fi transmise organelor de resort pentru 
distrugere). Absenţa actelor în cauză nu va împiedica înregistrarea decesului, 
însă se va cere o explicaţie în scris privind motivele neprezentării lor.

În ceea ce priveşte decesul persoanei supuse represilor (persoană care a 
fost supusă unor măsuri de constrângere ilegale din partea statului), indiferent 
de timpul când a avut loc decesul, se înregistrează de către oficiul stare civilă, 
în baza comunicării Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Mol-
dova. Data, cauza şi locul decesului se înscriu în actul de deces conform celor 
indicate în comunicare.

La întocmirea actului de deces în temeiul unei hotărâri judecătoreşti privind 
declararea decesului unui cetăţean, rămase definitive, data încetării din viaţă a 
persoanei declarate decedate se va considera data rămânerii definitive a hotărâ-
rii în cauză. Dacă instanţa judecătorească a stabilit timpul şi locul decesului, în 
actul de deces se vor indica datele respective conform hotărârii judecătoreşti.

Atunci când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor 
acţiuni violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea 
actului de deces, pe lâgă certificatul medical constatator al decesului, este ne-
cesară şi dovada respectivă, eliberată de poliţie sau procuratură, din care să 
rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
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După întocmirea actului de deces, oficiul stare civilă (primăria) eliberează 
declarantului certificatul de deces în temeiul căruia se poate face înhumarea 
sau incinerarea cadavrului (proces de ardere a cadavrului întru prefacerea 
acestuia în cenuşă), precum şi adeverinţa de deces pentru a fi prezentată casei 
teritoriale de asigurări sociale în scopul solicitării indemnizaţiei de deces.

IMPORTANT!!!
La expirarea termenului de un an de zile de la data când s-a produs decesul 

unei peroane, se va purcede la procedura de înregistrare ulterioară a actului de 
deces, potrivit art.60 al Legii privind actele de stare civilă.

În acest sens, întocmirea ulterioară a actului de deces se face pe baza avi-
zului oficiului stare civilă, aprobat de Serviciul Stare Civilă.

ATENŢIE!!!
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei, rudelor decedatului 

sau altor persoane îndreptăţite.

SPEŢĂ!!!
Oficiul stare civilă în baza certificatului medical constatator al decesului a 

întocmit actul de deces pe numele unui cadavru neidentifacat.
Ulterior, în baza datelor prezentate de către organele de poliţie a fost stabi-

lită identitatea cadavrului.

Recomandaţi rudelor ce acţiuni trebuie să întreprindă pentru a obţine 
certificatul de deces cu informaţia completă despre defunct.

SOLUŢIA
Potrivit prevederilor art. 56, alin.(8) al Legii privind actele de stare civilă 

şi pct. 150 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare 
civilă, în cazul în care datele privind identitatea cadavrului au fost stabilite 
ulterior de către autorităţile competente, acestea vor comunica oficiul de stare 
civilă care a înregistrat decesul în vederea efectuării menţiunilor necesare în 
actul de deces.

Respectiv, ca urmare a completării actului de deces se va elibera certifica-
tul de deces cu informaţia deplină despre defunct.
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18.5.3. Specimenul formularului actului şi certificatului de deces
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Acte legislative/normative recomandate şi surse de informare utile 
– Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, publicată în Monito-

rul Oficial nr. 1 din 12 august 1994;
– Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, publi-

cat în Monitorul Oficial nr. 82-86 din 22 iunie 2002;
– Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 111-115 din 12 iunie 2003;
– Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, republicat în Mo-

nitorul Oficial nr. 47-48 din 26 aprilie 2001;
– Legea privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26 aprilie 2001, pu-

blicată în Monitorul Oficial nr. 97-99 din 17 august 2001;
– Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, publi-

cată în Monitorul Oficial nr. 131-134 din 30 iulie 2010;
– Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modelului unic al for-

mularelor certificatelor de stare civilă nr. 757 din 4 iulie 2006, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 102-105 din 7 iulie 2006;

– Hotărârea Guvernului 558 din 18 mai 2007 cu privire la aprobarea 
modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 74-77 din 1 iunie 2007;

– Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare ci-
vilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 59-61 din 15 aprilie 2005;

– www.stare-civila.gov.md;
– www.justice.gov.md.

18.6. Recunoaşterea în Republica Moldova a actelor de stare
 civilă întocmite peste hotarele ţării

Actele de stare civilă eliberate pe numele cetăţenilor străini şi apatrizilor 
de către organele competente ale ţărilor străine, în conformitate cu legile ţă-
rilor respective, sunt recunoscute valabile în Republica Moldova numai după 
legalizarea/apostilarea acestora, dacă tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte nu prevăd altfel.

Drept urmare, documentele legalizate/apostilate produc efecte juridice 
doar în forma în care sunt prezentate, fără a mai fi necesară parcurgerea unor 
proceduri suplimentare în Republica Moldova.

Astfel, prin legalizare/apostilare se înţelege verificarea corespunderii do-
cumentelor cu cerinţele legislaţiei în vigoare a unui stat determinat, aceasta 
constând, de regulă, în stabilirea şi certificarea veridicităţii semnăturii unei 
persoane oficiale şi a sigiliului pe astfel de documente, cu scopul de a le folosi 
pe teritoriul altui stat.
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Necesitatea legalizării/apostilării este determinată de faptul că documen-
tele perfectate şi eliberate de autorităţile unui stat se primesc spre examinare 
de autorităţile altui stat numai cu condiţia legalizării/apostilării acestora în 
modul stabilit, dacă legislaţia internă a statului corespunzător sau prevederile 
acordurilor internaţionale la care acest stat este parte nu prevăd altfel.

IMPORTANT!!! 
– Legalizarea documentelor oficiale
Funcţiile de legalizare consulară a documentelor oficiale în Republica 

Moldova le îndeplinesc – Departamentul afaceri consulare al Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, iar peste ho-
tarele Republicii Moldova – oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Astfel, Departamentul afaceri consulare legalizează atât documentele în-
tocmite pe teritoriul Republicii Moldova de către organele oficiale sau cu parti-
ciparea lor, documente destinate pentru utilizarea lor peste hotarele ţării, cât şi 
documentele întocmite de către autorităţile statelor străine sau cu participarea 
autorităţilor acestora, legalizate în prealabil de către oficiile consulare ale sta-
telor respective şi destinate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova.

În ceea ce priveşte documentele perfectate în străinătate, aduse în Republi-
ca Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldo-
va aflate peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular al 
ţării respective care se află pe teritoriul Republicii Moldova, apoi de către De-
partamentul afaceri consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene al Republicii Moldova.

– Apostilarea documentelor oficiale
Apostilarea reprezintă o modalitate de simplificare esenţială a procedurii 

de recunoaştere a documentelor emise de către un stat de către alt stat fără a 
necesita legalizarea documentelor de către consulatele ţărilor în care este do-
rită recunoaşterea. Apostilarea a devenit operaţională odată cu aderarea la 16 
martie 2007 a Republicii Moldova la Convenţia de la Haga din 1961 cu privire 
la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (www.stare-civi-
la.gov.mla.gov.md; www.justice.gov.mwww.justice.gov.md).

În acest sens, apostila reprezintă o ştampilă de formă pătrată, identică în 
toate statele membre ale Convenţiei de la Haga, care se aplică direct pe actul 
în original.

Astfel, indiferent de ţara în care se aplică ştampilele, acestea sunt denumite 
„Apostille – Convention de la Haye du 5 octobre 1961”.
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Lista statelor părţi la Convenţia sus-menţionată:

Nr. Statele părţi Nr. Statele părţi

1 Africa de Sud 48 Lesotho
2 Albania 49 Letonia
3 Andorra 50 Liberia
4 Antigua şi Barbuda 51 Liechtenstein
5 Argentina 52 Lituania
6 Armenia 53 Luxemburg
7 Australia 54 Macedonia
8 Austria 55 Malawi
9 Azerbaidjan 56 Malta

10 Bahamas 57 Marea Britanie
11 Barbados 58 Mauritius
12 Belarus 59 Mexic
13 Belgia 60 Monaco
14 Belize 61 R. Moldova * (din 

16.03.2007)
15 Bosnia şi Herţegovina 62 Muntenegru
16 Botswana 63 Namibia
17 Brunei Darussalam 64 Niue
18 Bulgaria 65 Norvegia
19 China (doarHong Kong şi Macao) 66 Noua Zeelandă
20 Cipru 67 Olanda
21 Columbia 68 Panama
22      Republica Coreea 69 Polonia
23 Croaţia 70 Portugalia
24 Danemarca 71 Republica Cehă
25 Dominica 72 România
26 Ecuador 73 Saint Kitts şi Nevis
27 El Salvador 74 Saint Lucia
28 Elveţia 75 Saint Vincent şi Grenadine
29 Estonia 76 Samoa
30 Federaţia Rusă 77 San Marino
31 Fiji 78 Serbia
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32 Finlanda 79 Seychelles
33 Franţa 80 Slovacia
34 Georgia * (din 15.05.2007) 81 Slovenia
35 Germania 1 82 Spania
36 Grecia 83 SUA
37 Grenada 84 Suedia
38 Honduras 85 Surinam
39 India 86 Swaziland
40 Insulele Cook 87 Tonga
41 Insulele Marshall 88 Trinidad şi Tobago
42 Irlanda 89 Turcia
43 Islanda 90 Ucraina
44 Israel 91 Ungaria
45 Italia 92 Venezuela
46 Japonia
47 Kazahstan

NOTĂ!!! Convenţia nu se aplică în raporturile dintre Republica Federală 
Germană şi Republica Moldova.

În Republica Moldova organul competent în vederea apostilării documen-
telor este Direcţia apostilă a Ministerului Justiţiei.

În ceea ce priveşte apostilarea documentelor oficiale străine, fiecare stat 
membru al Convenţiei de la Haga îşi determină organul învestit, în acest sens 
(de exemplu: Curtea de Apel în Franţa; Prefectura în Italia, Secretarul de Stat 
în Statele Unite ale Americii; Ministerul Afacerilor Externe în Luxemburg; 
Procuratura Generală în Portugalia; Direcţia generală stare civilă în Federaţia 
Rusă, Notarul Public în Suedia etc.).

ATENŢIE!!! Apostila este necesară pentru recunoaşterea internaţională a 
documentelor şi, respectiv, urmează a fi supuse apostilării documentele, in-
diferent de organul eliberării, ce vor fi utilizate în statele membre ale Con-
venţiei de la Haga.

Referitor la documentele ce vor fi folosite în ţările care nu sunt membre ale 
Convenţiei, acestea vor urma procedura normală de legalizare sus-menţionată
(prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei şi apoi 
de oficiul consular al statului dat).



C a p i t o l u l  X V I I I  965

IMPORTANT!!!
Prezintă interes şi faptul că Republica Moldova a aderat la Convenţia nr.16 

a Comisiei Internaţionale Stare Civilă privind eliberarea extraselor multiling-
ve (scrise în mai multe limbi) de pe actele de stare civilă, reglementări ce au 
simplificat esenţial procedura de recunoaştere a documentelor respective în 
statele contractante ale acestei Convenţii, şi anume: Marele Ducat de Luxem-
burg, Republica Italiană, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica 
Turcă, Republica Franceză, Regatul Ţărilor de Jos, Confederaţia Elveţiană, Re-
publica Iugoslavă Macedonia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Slovenia, Croaţia, 
Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Polonă, Muntenegru 
(www.stare-civila.gov.md).

Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă (naştere – formula A, că-
sătorie – formula B şi deces – formula C) au o formă unică pe teritoriul state-
lor membre ale Convenţiei, care concomitent cu datele despre titular (titulari) 
conţin şi traducerile formulelor şi simbolurilor invariabile în limbile oficiale 
ale tuturor statelor contractante.

Astfel, ca urmare a aderării Republicii Moldova la această Convenţie, a fost 
abolită cerinţa de legalizare/apostilare şi traducere oficială a extraselor multi-
lingve de pe actele de stare civilă, documente ce sunt recunoscute reciproc 
între statele membre ale Convenţiei.

18.7. Transcrierea actelor de stare civilă eliberate pe numele 
 cetăţenilor Republicii Moldova de către autorităţile 
 competente străine

18.7.1. Temeiul transcrierii actelor de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de că-
tre organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica 
Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii 
Moldova.

Respectiv, sunt supuse procedurii de transcriere actele de stare civilă elibe-
rate de organele competente străine exclusiv pe numele cetăţenilor Republicii 
Moldova, începând cu data de 17 august 2001 (momentul intrării în vigoare 
a Legii privind actele de stare civilă).

În ceea ce priveşte actele de stare civilă eliberate pe numele cetăţenilor 
Republicii Moldova până la momentul intrării în vigoare a prezentei Legi, 
acestea pot fi supuse procedurii de transcriere doar la dorinţa solicitanţilor.

Transcrierea actelor de stare civilă are ca scop sistematizarea şi ţinerea 
unei evidenţe legale referitoare la numărul faptelor şi evenimentelor produse
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în viaţa cetăţeanului în afara Republicii Moldova, iar recunoaşterea şi utili-
zarea acestora pe teritoriul ţării va fi posibilă doar în cazul transcrierii do-
cumentelor în registrele de stare civilă moldoveneşti.

IMPORTANT!!! Transcrierea actelor de stare civilă se efectuează numai pe 
baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare 
civilă al ţării respective atât de către oficiul stare civilă de la domiciliul so-
licitantului, cât şi de misiunea diplomatică şi oficiul consular ale Republicii 
Moldova acreditate în străinătate, în cazul cetăţenilor Republicii Moldova 
care locuiesc în afara teritoriului ţării, în conformitate cu prevederile art. 4 
alin.(3) şi alin.(7) ale Legii privind actele de stare civilă.
Specificul procedurii de transcriere constă în redarea exactă a conţinu-

tului actului de stare civilă întocmit în străinătate. Astfel, la momentul în-
registrării actului oficiul stare civilă (misiunea diplomatică şi oficiul consular 
ale Republicii Moldova acreditate în străinătate) nu are dreptul să intervină 
în cuprinsul acestora, iar completarea sau rectificarea actului transcris fiind 
posibilă doar ulterior înregistrării lor.

Totuşi, faptul dat nu exclude posibilitatea soluţionării cererii de rectificare 
sau completare a actului concomitent cu cea de transcriere. 

Drept urmare, modalitatea de întocmire a actului de stare civilă transcris 
se va efectua în conformitate cu normele generale de modificare a actelor de 
stare civilă, în măsura în care aceasta nu contravine specificului procedurii de 
transcriere.

ATENŢIE!!! Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare tran-
scrierea, în termen de 6 luni de la momentul întoarcerii în ţară sau din mo-
mentul primirii din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau 
extrasului de pe actul de stare civilă, potrivit art.13 alin.(2) al Legii sus-
enunţate. 

18.7.2. Modalitatea de transcriere a actelor de stare civilă

În ceea ce priveşte procedura nemijlocită de transcriere a actelor de stare 
civilă, menţionăm că depunerea cererii respective, cu organizarea dosarului 
de transcriere, are loc la oficiul stare civilă de la domiciliul persoanei interesate 
(misiunea diplomatică şi oficiul consular ale Republicii Moldova acreditate în 
străinătate), şi anume:

a) La cererea privind transcrierea actului de naştere solicitantul va anexa 
următoarele documente: 
– copia sau extrasul de pe actul de stare civilă întocmit în străinăta-

te, ori certificatul respectiv, legalizate/apostilate şi traduse în lim-
ba de stat, după caz;
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– copiile actelor de identitate ale părinţilor copilului, cetăţeni ai Re-
publicii Moldova;

– actele de naştere ale părinţilor copilului (care vor servi temei pen-
tru înscrierea naţionalităţii părinţilor);

– documentul care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tată 
(certificatul de căsătorie, declaraţia de paternitate etc.);

– alte documente, după caz.
b) La cererea privind transcrierea actului de căsătorie solicitantul va ane-

xa următoarele documente:
– copia sau extrasul de pe actul de stare civilă întocmit în străinăta-

te, ori certificatul respectiv, legalizate/apostilate şi traduse în lim-
ba de stat, după caz; 

– copia actului de identitate al soţului, cetăţean al Republicii Moldova;
– copia certificatului de naştere al soţului, cetăţean al Republicii 

Moldova; 
– actul care atestă încetarea căsătoriei precedente (certificat de di-

vorţ, certificat de deces, hotărârea instanţei de judecată privind 
desfacerea căsătoriei);

– alte documente, după caz.
c) La cererea privind transcrierea actului de desfacere a căsătoriei solici-

tantul va anexa următoarele documente: 
– copia sau extrasul de pe actul de stare civilă întocmit în străinăta-

te, ori certificatul respectiv, legalizate/apostilate şi traduse în lim-
ba de stat, după caz; 

– copia actului de identitate al soţului, cetăţean al Republicii Moldo-
va;

– actul de căsătorie (în cazul deţinerii acestuia); 
– alte documente, după caz. 

d) La cererea privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau 
prenumelui solicitantul va anexa următoarele documente: 
– copia sau extrasul de pe actul de stare civilă întocmit în străinăta-

te, ori certificatul respectiv, legalizate/apostilate şi traduse în lim-
ba de stat, după caz; 

– copia actului de identitate al soţului, cetăţean al Republicii Moldova;
– copia certificatului de naştere, cetăţean al Republicii Moldova; 
– alte documente, după caz. 

e) La cererea privind transcrierea actului de deces solicitantul va anexa 
următoarele documente: 



968  D R E P T  C I V I L

– copia sau extrasul de pe actul de stare civilă întocmit în străinăta-
te, ori certificatul respectiv, legalizate/apostilate şi traduse în lim-
ba de stat, după caz; 

– actul care atestă apartenenţa decedatului la cetăţenia Republicii 
Moldova (buletinul de identitate, paşaportul naţional, adeverinţa 
prin care se confirmă apartenenţa defunctului la cetăţenia Repu-
blicii Moldova);

– certificatele de stare civilă perfectate pe numele decedatului (cer-
tificat de naştere, căsătorie, divorţ, după caz);

– copia actului de identitate al declarantului;
– actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie dintre decla-

rant şi decedat;
– alte documente, după caz. 

Oficiul stare civilă, primind cererea de transcriere a actului de stare civilă, 
o expediază spre aprobare Serviciului Stare Civilă, după care aceasta se trans-
mite spre executare oficiului respectiv în vederea întocmirii actului de stare 
civilă transcris şi eliberării certificatului corespunzător, pentru a fi înmânat 
solicitantului, în vederea utilizării acestuia pe teritoriul Republicii Moldova.

SPEŢĂ
Cetăţeana Aurelia Vârlan a prezentat la oficiul stare civilă hotărârea Jude-

cătoriei or. Torino, Republica Italia, privind desfacerea căsătoriei cu cetăţeanul 
Arcadie Vârlan, căsătorie încheiată la 15 mai 2010 în or.Verona, Republica Ita-
lia.

Consultaţi cetăţeanul în vederea posibilităţii obţinerii certificatului de 
divorţ moldovenesc.

SOLUŢIA
Potrivit pct. 193 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a ac-

telor de stare civlă, hotărârea judecătorească pronunţată în Republica Italia 
cu privire la desfacerea căsătoriei va servi drept temei doar pentru efectuarea 
menţiunii în actul de căsătorie despre desfacerea acesteia.

În cazurile respective actul de divorţ nu se va înregistra, deoarece în ma-
joritatea statelor europene nu se întocmesc acte de divorţ, iar hotărârea de 
desfacere a căsătoriei este documentul ce atestă desfacerea acesteia.

Acte legislative/normative recomandate şi surse de informare utile
– Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supra-

legalizării actelor oficiale străine, Legea Republicii Moldova nr.42-XVI 
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din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia respectivă, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 47-50 din 16 martie 2007;

– Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale Stare Civilă privind elibera-
rea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena 
la 8 Septembrie 1976, Legea pentru aderarea Republicii Moldova nr.4-
XVI din 7 februarie 2008 la Convenţia respectivă, publicată în Moni-
torul Oficial nr.37-39 din 22 februarie 2008;

– Convenţia nr.20 a Comisiei Internaţionale Stare Civilă cu privire la 
eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Mün-
chen la 5 septembrie 1980, Legea pentru aderarea Republicii Moldova 
nr.79-XVIII din 27 noiembrie 2009 la Convenţia respectivă, publicată 
în Monitorul Oficial nr.187-188 din 18 decembrie 2009;

– Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26 aprilie 2001, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr.97-99 din 17 august 2001;

– Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare ci-
vilă, publicată în Monitorul Oficial nr.59-61 din 15 aprilie 2005;

– www.stare-civila.gov.md
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GLOSAR

Acceptarea succesiunii – reprezintă modalitatea de exercitare a dreptului 
de opţiune succesorală ce constă în actul juridic unilateral prin care un moşte-
nitor cu vocaţie universală sau cu titlu universal iși exprimă voinţa de a primi 
moştenirea la care este îndreptăţit. 

Act de stare civilă – înscris de stat prin care se confirmă faptele şi eveni-
mentele ce influenţează apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor şi obli-
gaţiilor persoanei (naşterea, căsătoria, decesul etc.)

Acuzat – persoană împotriva căreia s-a pornit urmărirea penală sau a că-
rei cauză penală este judecată. În funcție de etapă, poate fi numită bănuit, în-
vinuit, inculpat sau condamnat.

Aducere silită – aducere forţată prin intermediul poliţiei a persoanei care, 
fiind citată de organul competent să cerceteze o contravenţie, nu se prezintă 
fără motive întemeiate.

Agent constatator – reprezentant al unei autorităţi publice (cel mai des, 
al organelor de poliţie), împuternicit de a constata şi/sau a examina o contra-
venţie.

Agentul economic – orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru 
activitate de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse 
ori părţi din produse, prestează servicii (execută lucrări) şi se clasifică în trei 
largi categorii: producător, vânzător, prestator/executor.

Ajutor de deces – sumă bănească acordată la decesul persoanei.
Ajutor material – sumă bănească acordată periodic, la necesitate, famililor 

afectate de sărăcie.
Ajutor social – sumă bănească plătită lunar persoanelor cu venituri mici, 

care domiciliază în Republica Moldova.
A înstrăina un bun – a trece cuiva (prin vânzare) stăpânirea unui lucru. 

A face să intre în posesia altcuiva prin cedarea oficială a dreptului de proprie-
tate.

Alocaţie lunară – sumă bănească acordată lunar persoanelor participante 
la cel de-al Doilea Război Mondial şi familiilor lor şi persoanelor din rândurile 
militarilor pentru merite deosebite.

Alocaţie nominală – sumă bănească acordată lunar  persoanelor cu me-
rite deosebite faţă de stat în economie, ştiinţă, artă, cultură şi alte domenii de 
activitate.

Alocaţie socială – sumă bănescă plătită lunar din bugetul de stat cetăţeni-
lor Republicii Moldova, cu domiciliul în ţară, în caz de invaliditate, împlinire a 
vârstei de pensionare sau pierdere a întreţinătorului, dacă la momentul apari-
ţiei dreptului nu confirmă stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei.
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Amortizare a bunului – modalitate de recuperare treptată a uzurii fizice a 
bunului prin introducerea la cheltuieli a unei sume pentru folosirea bunului;

– reducerea valorii bunului prin folosirea acestuia pe o perioadă de 
timp.

Angajator – persoană juridică sau persoană fizică care angajează salariaţi 
în bază de contract individual de muncă încheiat conform prevederilor Codu-
lui muncii.

Apărare legitimă (sau legitimă apărare) – comitere a unei fapte prevăzute 
de legea penală, dar pentru care persoana nu este trasă la răspundere deoarece 
respinge un atac împotriva sa sau a altei persoane sau împotriva unui interes 
public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori in-
teresul public.

Apelant – participant la proces care întocmeşte şi depune cererea de apel.
Arbitraj – Metodă de soluţionare a unui litigiu de către o persoană/insti-

tuţie neutră numită arbitru/arbitraj. Arbitrajul se poate forma pe lângă camere 
de comerţ, burse, uniuni, aso ciaţii sau alte organizaţii.

A revendica un bun – a cere pe baza prevederilor legii un bun care i se 
cuvine, asupra căruia are drepturi. A reclama un drept, un bun etc. care se cu-
vine sau aparține cuiva și care se află în posesiunea altcuiva. A cere, a pretinde 
un drept, ca fiind al său.

A transmite un bun – a trece un bun, un drept de la o persoană la alta.
Autoritatea tutelară – este organul de stat căruia îi revin, conform legii, 

atribute privitoare la stabilirea şi organizarea tutelei, la supravegherea, contro-
lul şi îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului şi a altor incapabili.

Buget (bugete) – plan în care se prevăd veniturile și cheltuielile probabile 
ale unui stat, ale unei întreprinderi, instituții, familii, persoane etc. pe o pe-
rioadă de timp determinată.

Bun (bunuri) – valoare materială de care dispune cineva; obiect sau va-
loare care are importanță socială, economică sau culturală; avut; avuție, avere; 
proprietate. 

Bunuri comune (comunitate de bunuri) – regim stabilit de lege sau prin 
învoiala părţilor cu privire la bunurile lor. În conformitate cu Codul familiei, 
bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi sunt, la data do-
bândirii lor, bunuri comune ale soţilor. Pot deveni bunuri comune toate bunu-
rile, fără a distinge dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, 
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Soţii sunt egal îndreptăţiţi să 
administreze şi să dispună de bunurile comune care nu pot fi urmărite de cre-
ditorii personali ai unuia dintre soţi. Nici unul dintre soţi nu poate înstrăina şi 
nici nu poate greva un teren sau construcţie (pământ, casă etc.), ce face parte 
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din bunurile comune, dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ. La 
desfacerea căsătoriei, bunurile comune fac obiectul partajului (buna învoială 
sau partaj judecătoresc).

Bun imobil – bun care nu se mișcă, care nu-și schimbă poziția, nemișcat, 
neclintit, fix; construcție, clădire, casă.

Bun mobil – bun care se mișcă, se deplasează sau care poate fi mișcat; bun 
mișcător; obiect care se poate transporta dintr-un loc în altul. 

Bunuri succesorale – sunt acele bunuri care intră în componenţa masei 
succesorale.

Cale de atac – posibilitate oferită de lege persoanei care nu este de acord 
cu o hotărâre de soluţionare a unei cauze contravenţionale de a cere anularea 
sau modificarea acesteia.

Capacitatea succesorală – este aptitudinea unei persoane de a fi subiect al 
drepturilor şi obligaţiilor ce le implică calitatea sa de moştenitor. Capacitatea 
succesorală a persoanei fizice începe de la naşterea acesteia şi încetează la data 
morţii sau la data stabilită printr-o hotărâre de declarare a morţii sale prezu-
mate, precum şi dacă se ivesc cazuri de nedemnitate succesorală.

Caz fortuit – comitere a unei fapte prevăzute de legea penală sau contra-
venţională în urma unei circumstanţe care nu putea fi prevăzută (de exemplu, 
lunecarea accidentală pe drum şi lovirea unei alte persoane în timpul căderii). 
Drept rezultat, fapta nu este considerată infracţiune sau contravenţie din cau-
za lipsei vinovăţiei.

Căinţă sinceră – manifestare a unei păreri de rău pentru fapta comisă. Se 
ia în considerare la stabilirea pedepsei ca fiind o circumstanţă care atenuează 
pedeapsa şi la aplicarea liberării de răspundere penală.

Cerere de chemare în judecată – cerere scrisă a reclamantului în care sunt 
indicate pretenţiile pe care le are faţă de pârât şi probele care le dovedesc, în 
baza căreia se intentează procesul civil de către instanţa de judecată.

Cerere reconvenţională – cerere scrisă a pârâtului în care sunt formulate 
pretenţiile separate ale pârâtului înaintate împotriva reclamantului, ce urmea-
ză să fie examinate concomitent cu acţiunea principală.

Certificat de stare civilă – document ce se eliberează în baza actului de 
stare civilă.

Citaţie – invitație oficială scrisă, prin care o persoană este chemată să se 
înfățișeze la o anumită dată şi oră în faţa unei instanțe judecătorești.

Civil(ă) – care ţine de cetăţenii unui stat şi raporturile juridice dintre ei.
Clauze abuzive – reprezintă acel tip de clauze contractuale întâlnite în 

mod preponderent în contractele tip, prin care comercializatorul unor servicii 
(de telefonie, bancare etc.) impune consumatorului asumarea unor obligaţii 
vădit prejudiciabile faţă de interesul său.



C a p i t o l u l  X V I I I  973

Compensaţie nominativă – sumă bănească plătită în schimbul înlesniri-
lor stabilite anterior pentru plata serviciilor comunale.

Compensaţie socială – sumă de bani plătită lunar în perioada rece a anu-
lui persoanelor defavorizate, domiciliate în Republica Moldova.

Concediere – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului in-
dividual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată deter-
minată.

Cont curent – Contul curent reprezintă un cont deschis în cadrul unei 
bănci de o instituţie, persoană fizică sau juridică care permite efectuarea unui 
număr de operaţiuni: păstrarea banilor la retragerea acestora, încasări, plă-
ţi sau transferuri. Majoritatea conturilor curente sunt purtătoare de dobânzi 
pentru sumele disponibile.

Contract colectiv de muncă – act juridic care reglementează rapor turile de 
muncă și alte raporturi sociale în cadrul unităţii (întreprinderii, orga nizaţiei, 
instituţiei), încheiat în formă scrisă între salariaţi și angajator de către repre-
zentanţii acestora.

Contract individual de muncă – înţelegere dintre salariat și angaja tor, prin 
care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită speciali tate, cali-
ficare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar an gajatorul 
se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de Codul muncii, de alte 
acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de 
muncă, precum și să achite la timp și integral salariul.

Contravenient – persoană împotriva căreia s-a pornit un proces contra-
venţional.

Contravenţie – faptă sau comportament ce prejudiciază anumite valori 
protejate de societate, care însă nu se pedepsește atât de sever ca o infracţiune 
din cauza pericolului său mai mic.

Contribuţie de asigurări sociale – sumă bănească plătită lunar în cotă 
procentuală în raport cu salariul sau în cotă fixă stabilită de lege.

Contribuabil, contribuabilă (contribuabili) – persoană fizică sau juridică 
obligată prin lege să plătească impozit; birnic.

Consumator – orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să 
procure ori care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru ne-
cesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Convenţie colectivă – act juridic care stabileşte principiile generale de re-
glementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-economice legate 
nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai 
salariaţilor şi ai angajatorilor la nivel naţional, teritorial şi sectorial, în limitele 
competenţei lor.
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Coparticipare procesuală – participare concomitentă de par tea reclaman-
tului şi/sau a pârâtului a mai multor subiecți, ale căror interesele și pre tenţii 
nu se exclud reciproc.

Curatela (lat. curator «îngrijitor»)curator «îngrijitor»)curator  – instituţie reglementată de Codul fa-
miliei, şi care are ca scop ocrotirea juridică a unor persoane fizice aflate în 
situaţii speciale, mod de organizare a vieţii în comun a oamenilor, bazat pe 
legăturile stabilite prin căsătorie şi pe legăturile de rudenie, care îndeplineşte 
multiple funcţii prevăzute de lege. Ea este organizată de autoritatea tutelară.

Decăderea părintelui din drepturile părinteşti – pierderea drepturilor 
părinteşti cu titlu de sancţiune pronunţată prin hotărâre judecătorească. Re-
darea exerciţiului drepturilor părinteşti este tot de competenţa instanţelor ju-
decătoreşti şi se dispune atunci când au încetat împrejurările care au dus la 
sancţiunea decăderii.

Demisie – desfacere a contractului individual de muncă pe durată nede-
terminată din proprie iniţiativă a salariatului.

Deplasare în interes de serviciu – delegare a salariatului, con form ordi-
nului angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obliga ţiilor de 
muncă în afara locului de muncă permanent.

Detașare – schimbare temporară a locului de muncă, din dispoziţia an-
gajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul 
acestuia din urmă.

Divorţ – desfacerea căsătoriei prin hotărâre judecătorească, la cererea 
unuia sau ambilor soţi, atunci când, datorită unor motive temeinice, rapor-
turile dintre ei sunt atât de grav şi iremediabil vătămate, încât continuarea 
căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei.

Dol – (DEX) acţiune făcută cu rea-credinţă, cu viclenie, pentru a determi-
na pe cineva să încheie un contract nefavorabil sau să admită o clauză defavo-
rabilă într-un contract;

– Acţiune frauduloasă întreprinsă cu scopul de a determina pe cineva să 
săvârşească un act juridic dubios; 

– Un mijloc viclean folosit de o persoană pentru a determina pe altă per-
soană să încheie un contract/să includă o prevedere, în defavoarea sa; 

– Orice mijloc viclean întrebuinţat pentru a înşela pe cineva pentru a sili 
să încheie un act juridic.

Drept de a dispune – dreptul de a hotărî, a decide, a ordona soarta unui 
bun.

Drept de folosință – dreptul de a folosi, a întrebuința, a utiliza un bun.
Drept de posesie, posesiune – drept de a deține, de a stăpâni un bun, lu-

cru.
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Drepturi litigiose – drepturile asupra unor bunuri care se află în litigiu 
într-un proces, de exemplu: dreptul de proprietate asupra unui autoturism este 
contestat.

Drept viager – un drept de care se bucură persoana toată viaţa, dar care nu 
poate fi transmis urmaşilor, de exemplu: pensia.

Durată de funcţionare – perioadă de timp, stabilită de către producător în 
documentele normative pentru produsele de folosinţă îndelungată, în cadrul 
căreia produsele trebuie să-şi menţină caracteristicile specifice cu condiţia res-
pectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, exploatare şi 
consum.

Executare silită – forţare de către organele de executare a celui obligat 
printr-o hotărâ re judecătorească să-și îndeplinească prestaţia faţă de persoana 
îndreptăţită.

Familie – mod de organizare a vieţii în comun a oamenilor, bazat pe le-
găturile stabilite prin căsătorie şi pe legăturile de rudenie, care îndeplineşte 
multiple funcţii: biologice, economice, educative, spirituale, şi care, datorită 
importanţei sale, are un statut juridic propriu.

Fisc – organ de stat care încasează contribuțiile către stat, urmărește pe cei 
care nu și-au plătit în termen aceste contribuții etc. Administrare a impozitelor 
unui stat; serviciu de percepere a impozitelor.

Hotărâre judecătorească – actul final al judecăţii prin care instanţa de 
judecată solu ţionează cauza, admiţând sau respingând pretenţiile reclaman-
tului.

Impedimente la căsătorie – împrejurări prevăzute de lege, care fac impo-
sibilă încheierea căsătoriei.

Impozit (impozite) – plată obligatorie stabilită prin lege, pe care cetățenii, 
instituțiile etc. o varsă din venitul lor în bugetul statului; dare.

Indemnizaţie de maternitate – sumă bănească, plătită femeilor gravide, 
care sunt asigurate, care au statutul de şomer, şi soţiilor aflate în întreţinerea 
soţilor asiguraţi.

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului – sumă bănească plătită 
lunar persoanei care se  ocupă de îngrijirea copilului.

Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă – sumă bănească 
plătită persoanei care temporar nu poate munci din cauza stării de sănătate. 

Indemnizaţie unică la naşterea copilului – sumă bănească plătită o singu-
ră dată la naşterea copilului, pentru fiecare copil născut viu.

Infracţiune – o faptă sau comportament descris și pedepsit de legea penală 
(Codul penal).
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Ingratitudine – (DEX) atitudine de nerecunoştinţă, lipsă de recunoştinţă:
– Însuşire a unei persoane care nu-şi manifestă recunoştinţa pentru ser-

viciile şi avantajele primite; 
– purtarea, atitudinea omului nerecunoscător.
Intervenienţii în procesul civil – persoane, participante la procesul civil, 

care au legătură cu litigiul și intervin sau sunt atrase într-un proces deja pornit 
între părţile iniţiale având interes în desfășurarea procesu lui.

Intimat – participant la proces împotriva căruia este depusă o cerere de 
apel sau recurs.

Iresponsabilitate – stare psihică a persoanei care o împiedică să-şi dea sea-
ma de faptele sale sau să le dirijeze. Drept urmare, persoana nu poate fi trasă la 
răspundere penală sau contravenţională.

Legal – care există sau se face în temeiul unei legi, care este prevăzut de 
lege, conform legii.

Legat – dispoziţie testamentară prin care se lasă cuiva o moştenire, un 
bun, iar persoana căreia i se conferă un legat se numeşte legatar.

Lilitigii de muncă – divergenţe apărute între salariat și angajator în legătu-
ră cu încheierea, executarea sau desfacerea contractului individual de muncă.

Litigiu – conflict între persoane care poate constitui obiectul unui proces 
judiciar. Litigiul ia naştere ca urmare a încălcării sau pretinsei încălcări a unui 
drept ocrotit de lege.

Măsuri preventive – mijloace de constrângere (arestarea, obligarea de a nu 
părăsi localitatea etc.) menite să împiedice acuzatul să săvârşească acţiuni care 
ar împiedica desfăşurarea procesului penal.

Mediere – metodă de soluţionare a unui conflict cu ajutorul unei terţe 
persoane, numită mediator.

Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizi-
ce decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă (persoane fizice, per-
soane juridice ori statul). Moştenirea legală, are loc atunci când defunctul nu 
a înţeles, în timpul vieţii, să dispună, prin testament, cu privire la patrimoniul 
său, după moartea sa. Moştenirea testamentară se întemeiază pe testament ca 
act de ultimă voinţă a defunctului.

Negociere – dialog între două persoane prin care acestea în cearcă să ajun-
gă la un acord în cazul apariţiei unui conflict.

Obligaţia de întreţinere – mijloc procesual prin care persoana îndreptă-
ţită poate cere instanţei să impună persoanei obligate de lege să plătească în-
treţinerea.

Opunere la căsătorie – posibilitatea oricărei persone de a se adresa în 
scris, cu arătarea motivelor, ofiţerului de stare civilă, cerând să nu se încheie o 
căsătorie, dacă există o piedică legală.
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Organ de stare civilă – instituţie statală abilitată cu dreptul de a înregistra 
acte de stare civilă.

Paternitate – legătura juridică între copil şi tată, izvorând din descendenţa 
naturală sau din adopţie.

Patronate – organizaţii necomerciale, neguvernamentale, inde pendente și 
apolitice, constituite în baza liberei asocieri și egalităţii în drep turi a patronilor 
(angajatorilor) din diverse domenii de activitate, cu scopul acordării asistenţei, 
protecţiei drepturilor și reprezentării intereselor membrilor lor în relaţiile cu 
autorităţile publice, cu sindicatele, precum și cu oricare alte organizaţii negu-
vernamentale pe plan naţional și internaţional.

Pârât – persoană împotriva căreia se porneşte procesul civil în instanţa 
de judecată, ca fiind prezumată că ar fi încălcat sau contestat dreptul recla-
mantului.

Pensie – sumă bănească plătită lunar, din bugetul asigurărilor sociale, per-
soanelor asigurate, în caz de invaliditate, împlinire a vârstei de pensionare sau 
pierdere a întreţinătorului, dacă la momentul apariţiei dreptului confirmă un 
stagiu de cotizare necesar.

Perceptor (perceptori) – funcționar al fiscului însărcinat cu încasarea im-
pozitelor și a taxelor oficiale; agent de percepție.

Perinatal – care se referă la circumstanţele legate de naşterea unui copil.
Persoană asigurată – persoană fizică, aptă de muncă, cu domiciliul sau 

reşedinţa în Republica Moldova, având obligaţia de a plăti contribuţii de asi-
gurări sociale.

Prejudiciu – dauna materială și/sau morală adusă consumatorului prin di-
strugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, precum și dauna cauzată vieţii, 
sănătăţii și eredităţii lui în urma consumului și/sau utilizării produselor, ser-
viciilor necorespunzătoare ori în urma refuzului sau amânării neîntemeiate a 
încheierii contractului de prestare a serviciului.

Prestator – orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitatea 
de întreprinzător, care prestează servicii. 

Preţ rezidual – diferenţa dintre preţul plătit de investitor şi sumele resti-
tuite, periodic de beneficiar (contractul de leasing).

Prezumţie – recunoaşterea unui fapt drept adevărat din punct de vedere 
juridic, până la proba contrară; presupunere; ipoteză.

Probe – informaţii care au importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei 
și care, direct sau indirect, pot confirma sau infirma circum stanţele de fapt pe 
care se bazează pretenţiile sau obiecţiile părţilor în proces.

Produs – bun material destinat pentru consum sau utilizare individuală; 
de asemenea, sunt considerate produse energia electrică și termică, gazele și 
apa livrate pentru consum individual.
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Proprietar (proprietari) – cel care deține dreptul de proprietate asupra 
unui lucru, al unui bun mobil sau imobil de orice natură; stăpân.

Proprietate (proprietăți) – stăpânire deplină asupra unui bun; bun mate-
rial stăpânit în baza unui drept recunoscut. Dreptul de a poseda, de a folosi un 
bun, stăpânire.

Raporturile patrimoniale între soţi – raporturi juridice cu caracter patri-
monial ce se stabilesc între soţi ca urmare a căsătoriei, cu privire la: a. contri-
buţia soţilor la suportarea sarcinilor căsniciei; b. bunurile soţilor; c. obligaţia 
reciprocă de intreţinere.

Raporturile personale între soţi – relaţii care iau naştere între soţi ca ur-
mare a căsătoriei şi care, în esenţa lor, privesc obligaţia de sprijin reciproc mo-
ral, obligaţia de fidelitate, obligaţia de a locui împreună, îndatoririle conjugale, 
obligaţia de a purta, în timpul căsătoriei, numele declarat la încheierea ei.

Reclamant – persoană la cererea căreia se intentează procesul civil, al cărei 
drept sau interes legitim se susţi ne că este încălcat sau contestat şi, prin urma-
re, care solicită apărarea sau recunoaşterea lui în instanţa de judecată.

Recurent – participant la proces care întocmeşte şi depune cererea de re-
curs.

Referinţă – act procesual întocmit în formă scrisă de către pârât în care 
sunt indicate obiecţiile pe care le are acesta faţă de pretenţiile înaintate de re-
clamant şi probele care le dovedesc.

Registru de stare civilă – reprezintă o sistematizare pe tipuri de acte apar-
te şi pe localităţile unde au fost întocmite actele de stare civilă.

Reprezentanţi ai salariaţilor – organ sindical ce activează, de regulă, în 
cadrul unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele sindicate-
lor, iar în lipsa acestuia – alţi reprezentanţi aleşi de salariaţii unităţii în modul 
stabilit de Codul muncii.

Reprezentarea succesorală – este un beneficiu al legii în virtutea căruia 
un moştenitor legal sau mai mulți, de un grad mai îndepărtat numit reprezen-
tant, urcă în gradul, locul şi drepturile ascendentului său numit reprezentat 
care este decedat la deschiderea moştenirii, pentru a culege partea care i s-ar 
fi cuvenit acestuia din moştenire, dacă s-ar mai fi aflat în viaţă. Subiectele 
selectate au scopul de a familiariza cititorul cu cele mai impor tante prevede-
ri ale legislaţiei în vigoare ce reglementează ordinea de acceptare și primire 
a moștenirii, modalitatea de întocmire, anulare sau modificare a testamen-
telor etc. Procedura succesorală, prin esenţă, devine complicată atunci când 
moștenitorii, din diferite motive, nu-și certifică și nu-și înregistrează dreptu-
rile asupra bunurilor moștenite. În consecinţă, apar probleme în raporturile 
dintre moștenitori, dintre moștenitorii moștenitorilor, dintre moștenitori și 
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autorităţile publice etc. Parajuristul care cunoaște legislaţia succesorală poate 
interveni cu re comandări practice utile pentru membrii comunităţii, facili-
tând legalizarea drepturilor asupra bunurilor moștenite.

Reprezentare convenţională – Indeplinirea unor acte juridice de către o per-
soană, reprezentant, mandatar, în numele şi în interesul unei alte persoane, repre-
zentat, mandant. Instrumentul juridic prin care se realizează acordul de voinţă 
privind reprezentarea convenţională îl constituie contractul de mandat, iar în-
scrisul care consemnează înţelegerea părţilor se numeşte procură, aceasta putând 
fi generală, dacă priveşte totalitatea actelor juridice, ori specială, cînd se referă 
la anumite acte juridice. Reprezentarea convenţională nu este admisă în acte cu 
caracter strict personal: căsătorie, divorţ, testament, contract de muncă etc.

Reţinere – privare de libertate pe o perioadă scurtă (maximum 72 de ore).
Rudenia în linie colaterală – care se bazează pe faptul că mai multe per-

soane au un ascendent comun (ex.: rudenia dintre fraţi, veri primari etc.)
Rudenia în linie dreaptă – care se bazează pe descendenţa unei persoane 

din alta, fie în mod direct, în sensul că persoana este copilul celeilalte, fie în 
mod indirect, în sensul că între persoanele respective există un şir neîntrerupt 
de naşteri (ex.: bunic-nepot)

Salariat – persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă con-
form unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schim-
bul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.

Salariul – orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit sala riatului 
de către angajator în temeiul contractului individual de muncă pentru munca 
prestată sau care urmează a fi prestată.

Serviciu – activitate, alta decât cea din care rezultă produse, desfășurată 
în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor, de exploatare și con-
sum.

Sindicate – organizaţii obștești constituite pe principii benevole de către 
salariaţi, în scopul apărării drepturilor și intereselor profesionale, economice, 
de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor;

Stagiu de cotizare – perioadă de timp în care persoana confirmă că a achi-
tat contribuţii de asigurări sociale sau prin efectul legii a fost eliberată de achi-
tarea contribuţiilor de asigurări sociale.

Stare civilă – totalitatea atributelor şi calităţilor unor persoane, izvorâte 
din apartenenţa acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de soţ, de 
divorţat etc., care se dobândesc fie ca urmare a unui fapt juridic, naşterea, de-
cesul, fie prin încheierea de acte juridice, căsătoria, adopţia etc.

Taxă (taxe) – sumă de bani, plată efectuată în favoarea bugetului de stat 
de către diferite persoane fizice sau juridice în cazul când acestea se bucură de 
anumite servicii sau drepturi.
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Termen de garanţie – perioada de timp, prescrisă sau declarată, care curge 
de la data cumpărării produsului, (serviciului) și în cadrul căreia produsul, 
(serviciul) trebuie să-și păstreze caracteristicile prescrise sau declarate, iar 
producătorul, vânzătorul, prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii 
sau înlocuirii pe cheltuiala sa a produsului, serviciului necorespunzător, dacă 
deficienţele nu sunt din cauza consumatorului. Pentru producţia alcoolică, 
termenul de garanţie îl constituie perioada de timp, stabilită de producător în 
documentele normative, care curge de la data îmbutelierii și în cadrul căreia 
produsul trebuie să-și păstreze caracteristicile prescrise sau declarate. Dacă 
termenul de garanţie este stabilit de producător, vânzătorul nu poate stabili 
un termen mai mic. Lista produselor, serviciilor pentru care este obligatorie 
stabilirea termenului de garanţie se aprobă de Guvern. În cazul în care pro-
ducătorul nu a stabilit un termen de garanţie pentru produsele de folosinţă 
îndelungată, termenul de garanţie va constitui 2 ani de la data procurării lui.

Termen rezonabil – (acţiuni, fapte) care se menţin în limite normale obiş-
nuite, care nu au nimic ieşit din copmun, făit din copmun, făit din copmun, f ră exagerări;

– perioadă de timp care nu este stabilită de părţi concret şi nici de lege, 
dar care reiese din circumstanţele concrete ale cauzei, caracteristice 
pentru tipul dat de raporturi juridice;

– termenul rezonabil trebuie să fie suficient pentru efectuarea acţiuni-
lor juridice (realizarea obligaţiei civile) şi în plus nu prea îndelungate, 
pentru ca să nu creeze condiţii pentru întârzierea apariţiei, modofică-
rii şi încetării drepturilor şi obligaţiilor civile;

– termenul rezonabil, în caz de litigiu judiciar, se determină de instanţa 
de judecătă în cazul conflictului de nexecutare în termen a obligaţiilor.

Termen de valabilitate – limita de timp, stabilită de către producător, în 
care produsul poate fi consumat și în care acesta trebuie să-și menţină carac-
teristicile calitative prescrise (stipulate în documentul normativ respectiv în 
baza căruia a fost fabricat acest produs), dacă au fost respectate condiţiile de 
transport, manipulare, depozitare și consum. Pentru produsele alimentare și 
medicamente, termenul de valabilitate este data-limită de consum. 

Terţ – (DEX) care vine în rândul al treilea;
– persoană care nu figurează ca parte într-un act juridic, litigii, conven-

ţii, nici direct, nici prin reprezentare, şi faţă de care actul juridic ori 
hotărârea pronunţată în cauză nu produce efecte juridice; 

– persoană care nu este parte a unui contract, dar care poate avea drep-
turi şi obligaţii ce rezultă din acel contract sau angajament; 

– orice persoană fizică sau juridică, alta decât părţile contractante; 
– persoana care, în cadrul răspunderii civile delictuale, fără a fi însuşi 

făptuitorul şi fără a face parte dintre cei pentru care acesta este chemat 
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să raspundă (copii, ucenici, prepuşi etc.), a contribuit totuşi printr-o 
intervenţie la producerea prejudiciului, astfel încât poate fi obligată la 
repararea lui.

Testator – persoana care a făcut un testament, care a dat dispoziţii prin 
testament cu privire la transmiterea unor bunuri materiale. 

Timpul de muncă – perioadă de timp pe care salariatul, în conformitate 
cu regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual și cu cel colectiv de 
muncă, îl folosește pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de muncă.

Timpul de odihnă – timp în decursul căruia salariatul este liber de înde-
plinirea obligaţiilor sale de muncă.

Titlul executoriu – document oficial care se eliberează în baza hotă rârii 
judecătorești, de către prima instanţă, la cererea persoanei îndreptăţite, după 
rămâ nerea definitivă a hotărârii.

Tînăr specialist – absolvent al instituţiei de învăţămînt superior, mediu de 
specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia.

Tutela – este instituţia de ocrotire a minorului care este lipsit de îngrijire 
părintească şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu. Tutorele exercită 
drepturile şi îndeplinește obligaţiile ce-i revin în scopul ocrotirii intereselor 
acestor persoane.

Unitate – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană 
juridică, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi 
de subordonarea departamentală sau apartenenţa sectorial; 

Urmărire penală – activitate desfăşurată în cauzele penale, care are drept 
scop colectarea de probe pentru a des coperi infracţiunea (cine este vinovatul, 
în ce circumstanţe s-a săvârșit infracțiunea etc.).

Valoare reziduală – valoarea care, la expirarea contractului de leasing, se 
face transferul dreptului de proprietate.

Vânzător – orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitatea 
de întreprinzător, care desfășoară o activitate comercială în relaţiile cu consu-
matorii.

Viciu – (DEX) defect grav care face ca un lucru să nu corespundă modelu-
lui său ideal sau destinaţiei sale;

– (ca formă a actului juridic) neglijarea unor cerinţe şi formalităţi obli-
gatorii la întocmirea unui act juridic; 

– neîndeplinirea unor condiţii legale de formă sau de conţinut în în-
tocmirea actelor, clauzelor etc. juridice, care duce la anularea valorii 
acestora.

Victima – persoană care a avut de suferit în urma unei infracţiuni.
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Violenţa în familie – orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexua-
lă, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi/sau 
recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul 
familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul asupra copilului, in-
cestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare 
membru al gospodăriei.


